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ABSTRAK 
 

Akuntansi adalah sistem informasi yang menyediakan laporan pemangku kepentingan 
tentang aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan, Peran akuntansi dalam bisnis yang paling 
mendasar adalah kemampuannya dalam menyediakan berbagai informasi dan jawaban yang 
berhubungan dengan segala macam kegiatan keuangan dan segala data terkait keuangan akan 
tercatat dalam system. Terdapat  empat peran penting akuntansi dalam bisnis yang wajib 
diketahui yaitu pertama adalah sebagai pengendali keuangan, kedua sebagai penyedia informasi 
tentang keuangan, ketiga membantu para stakeholders dalam mengambil keputusan, dan keempat 
sebagai penghubung dengan pihak ketiga. 

  Jiwa wirausaha adalah jiwa kemandirian untuk mencari sebuah sumber penghasilan 
dengan membuka usaha ataupun menyalurkan kreatifitas yang dimiliki sesorang untuk kemudian 
dijadikan sebuah lahan untuk mencari penghasilan. Jiwa kewirausahaan ditanamkan sejak 
seseorang mulai sadar bahwa uang itu penting. Dengan menanamkan jiwa kewirausahaan maka  
sesorang akan belajar  lebih mandiri, berfikir kritis, tentang bagaimana mengolah hasil dari 
keterampilan untuk dijadikan sebuah karya yang dapat dijual, entah itu makanan, pakaian, jasa, 
atau barang-barang lain. Kemampuan menguasai akuntansi menjadi salah satu penyokong dalam 
kegiatan bisnis suatu usaha untuk mencapai performa puncaknya. Tanpa adanya akuntansi di 
bisnis kita akan berdampak buruk dalam  pengelolaan keuangan bisnis yang dijalankan. 
Akuntansi memiliki peran dalam memajukan suatu bisnis.  

 
     Kata Kunci : Peran Akuntansi dalam bisnis dan kegiatan usaha, membangun  jiwa kewirausahaan 

 
                                         ABSTRACT 
 

Accounting is an information system that provides stakeholder reports on economic 
activities and company conditions. The most basic role of accounting in business is its ability to 
provide various information and answers relating to all kinds of financial activities and all 
financial-related data will be recorded in the system. There are four important roles of 
accounting in business that must be known, namely first as a financial controller, second as a 
provider of financial information, third to assist stakeholders in making decisions, and fourth as 
a liaison with third parties. 

  An entrepreneurial spirit is a spirit of independence to seek a source of income by 
opening a business or channeling someone's creativity to later become a land to earn income. 
Entrepreneurial spirit is instilled since someone starts to realize that money is important. By 
instilling an entrepreneurial spirit, someone will learn to be more independent, think critically, 
about how to process the results of skills to become a work that can be sold, whether it is food, 
clothing, services, or other goods. The ability to master accounting is one of the supports in the 
business activities of a business to reach its peak performance. Without accounting in our 
business, it will have a negative impact on the management of business finances. Accounting has 
a role in advancing a business 
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1. PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang  
 

Wirausaha adalah sebuah kegiatan usaha atau suatu bisnis mandiri yang 
setiap sumber daya dan kegiatannya dibebankan kepada pelaku usaha atau 
wirausahawan terutama dalam hal membuat produk baru, menentukan bagaimana 
cara produksi baru, maupun menyusun suatu operasi bisnis dan pemasaran produk 
serta mengatur permodalan usaha. Jiwa wirausaha adalah jiwa kemandirian untuk 
mencari sebuah sumber penghasilan dengan membuka usaha ataupun menyalurkan 
kreatifitas yang dimiliki sesorang untuk kemudian dijadikan sebuah lahan untuk 
mencari penghasilan. 

Dengan menanamkan jiwa kewirausahaan maka  sesorang akan belajar  lebih 
mandiri, berfikir kritis, tentang bagaimana mengolah hasil dari keterampilan untuk 
dijadikan sebuah karya yang dapat dijual, entah itu makanan, pakaian, jasa, atau 
barang-barang lain. Usia muda merupakan usia produktif yang dapat di 
maksimalkan untuk suatu kegiatan yang  positif . Dengan mengenalkan dunia 
wirausaha sejak dini akan mendapati manfaat untuk bekal masa depan kelak.  
Selain itu anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang kreatif dan inovatif serta 
memikili percaya diri yang kuat  

Salah satu menbangun jiwa wirausaha adalan dengan mengasah kemampuan 
akuntansi yang nantinya diperlukan saat memulai suatu bisnis atau kegiatan usaha 
lainnya. Lalu apa peranan  akuntansi dalam bisnis dan aktivitas usaha? Jawaban 
yang paling sederhana adalah akuntansi memberikan informasi untuk digunakan 
oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan operasi bisnis. 

 
 

1.2 Penyampaian Materi Akuntansi Dasar 
 

Seperti kita ketahui bahwa peran akuntansi dalam bisnis yang paling 
mendasar adalah kemampuannya dalam menyediakan berbagai informasi dan 
jawaban yang berhubungan dengan segala macam kegiatan keuangan dan segala data 
terkait keuangan akan tercatat dalam system. Terdapat  empat peran penting 
akuntansi dalam bisnis yang wajib diketahui yaitu pertama adalah sebagai 
pengendali keuangan, kedua sebagai penyedia informasi tentang keuangan, ketiga 
membantu para stakeholders dalam mengambil keputusan, dan keempat sebagai 
penghubung dengan pihak ketiga. 

 Beberapa materi akuntansi dasar yang perlu dipelajari adalah pengertian dari 
suatu siklus akuntansi dan persamaan dasar akuntansi serta istilah-istilah dalam 
dunia bisnis. 

  Siklus Akuntansi secara khusus diartikan sebagai proses berulang untuk 
melakukan identifikasi, analisis, dan merekam setiap kegiatan akuntansi dalam 
sebuah perusahaan. Siklus dalam kegiatan akuntansi ini terjadi dalam kurun waktu 
satu tahun. 

 Persamaan Dasar Akuntansi adalah sebuah hubungan antara hutang, harta, dan 
modal dari perusahaan karena setiap transaksi bisnis memengaruhi minimal dua 
akun perusahaan. Persamaan Dasar Akuntansi adalah pondasi untuk semua sistem 
akuntansi. Faktanya, seluruh konsep dan kerangka akuntansi didasarkan pada 
persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi menyamakan aset 
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perusahaan dengan kewajiban dan ekuitasnya. Ini menunjukkan semua aset 
perusahaan diperoleh baik pendanaan dari utang atau ekuitas. 

Untuk para pebisnis yang baru terjun ke dalam dunia bisnis, mungkin banyak 
istilah istilah dalam dunia bisnis yang belum diketahui seperti revenue, income, 
profit dan sebagainya. Saat mengetahui istilah yang ada dalam dunia bisnis maka 
dapat mengoptimalkan pengetahuan yang dimiliki untuk memaksimalkan jalannya 
bisnis. Beberapa dari istilah yang ada sebenarnya mungkin menunjuk kepada hal 
yang sama tetapi sebenarnya mengandung arti yang tentunya berbeda 

Jika akuntannya kurang baik maka bisa berakibat kesalahan dalam 
memutuskan rencana bisnis. Para pengusaha memang tidak harus mengerti akuntansi 
secara komprehensif, cukup dengan mempelajari akuntansi secara sederhana yaitu 
mengerti laporan keuangan perusahaan.  

 
1.3 Justifikasi dan Sasaran 
 

Penyampaian materi peran akuntansi dalam bisnis dan kegiatan usaha kepada 
para siswa Muhammadiyah 1 Jakarta, diharapkan mampu menambah wawasan 
mereka tentang akuntansi yang diperlukan ketika mereka akan memulai kegiatan 
wirausaha atau bisnis mereka, dengan kata lain siswa mampu membuat pembukuan 
sederhana untuk kegiatan bisnis dan usaha mereka sendiri. 

 
1.4 Identifikasi Masalah 
 

Dari Observasi yang telah kami lakukan, maka potret dari permasalahan yang 
ada  sebagai berikut: 
a)  Masih ada Siswa SMA Muhammadiyah 1 yang belum tertarik untuk 

berwirausaha 
b) Masih ada Siswa SMA Muhammdiyah 1 yang belum mengerti tentang peran 

mata pelajaran Ekonomi khususnya akuntansi terhadap suatu bisnis atau 
kegiatan usaha 

 
 

1.5 Relevansi 
 

Pelatihan dan penyampaian materi peran akuntansi dalam bisnis dan kegiatan 
usaha ini akan menunjang pengetahuan tentang akuntansi yang telah didapatkan 
mereka dalam mata pelajaran Ekonomi di sekolah serta dapat memberikan contoh 
nyata untuk pengaplikasian ilmu akuntansi tersebut ketika mereka membuat 
pembukuan sederhana bisnis mereka 

 
 

2. METODE 
Metode Pelaksanaan dibagi menjadi 3 bagian yaitu : 
 

2.1 Observasi dan Wawancara 
 

Sebelum melaksanakan Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat Kami  telah 
melakukan  observasi ke  SMA Muhammadiyah 1 Jakarta,  dengan menggunakan 
prosedur  protokol Covid 19  untuk mengetahui ilmu apa yang  dibutuhkan bagi  
Siswa. Dan Obeservasi selanjutnya Kami lakukan secara daring . 
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Dalam obvervasi tersebut Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah,  Ibu Dra 
Siti Mursidah mengatakan bahwa perlu adanya pencerahan bagi Siswa SMA 
Muhammadiyah 1 Jakarta  dalam berbagai ilmu yang mendukung dalam pelajaran 
sekolah dan lebih baik lagi bila pencerahan tersebut dapat mengisi waktu luang 
Siswa dirumah, diera pandemic saat ini. 

Dari observasi tersebut  bahwa tema kegiatan adalah “MEMBANGUN  
JIWA WIRAUSAHA DI USIA MUDA,  bahwa  pelaksanaan kegiatan 
dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 11  Desember 2020  pada jam 9.30 WIB 
sampai Jam 11.30 WIB dengan metode penyuluhan secara virtual dengan 
menggunakan zoom cloud meeting , dan peserta kegiatan adalah siswa kelas X dan 
X1 SMA Muhammdiyah 1 Jakarta Pusat dengan jumlah siswa 81 orang. 

 
 

2.1 Pelaksanaan Pelatihan 
 
Pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat dilakukan Pada: 
Jumat 11 Desember 2020 ; Jam 09.30 – 11.30 WIB dengan menggunakan Zoom 
Cloud Meeting  
ID: 558 810 0545 ; Passcode: STIEYAI  
Dengan linknya :  
 
https://us02web.zoom.us/j/5588100545?pwd=VGN6UnBXUWZwQkw3bUZUeGE5
ZERBQT09 
 

Peserta hadir dalam zoom cloud meeting berjumlah 59 Siswa. Acara pertama 
adalah Sambutan dari Kepala SMA Muhammadiyah 1 Jakarta, Ibu Dra Siti Mursidah 
. Dalam sambutannya beliau mengatakan bahwa kegiatan pengabdian masyakat yang 
dilakukan oleh Dosen-dosen    LPT YAI sangat bermanfaat bagi Siswa SMA 
Muhammadiyah 1 Jakarta, sehingga ibu Dra Siti Mursidah sangat senang diikut 
sertakan kerjasama dalam kegiatan ini.dan beliau mengucapkan terima kasih kepada 
Dosen-dosen STIE YAI yang telah berkenan untuk memberikan ilmunya pada anak 
didik SMA Muhammadiyah 1 Jakarta. 

Acara selanjutanya sambutan dan pembukaan kegiatan pengabdian 
masyarakat  oleh Ketua STIE YAI, Ibu Dr. Reschiwati, MM, Ak,CA,  Selanjutnya 
Co-Host Bapak Drs. Irwan  R. Osman, MM memberikan waktunya pada moderator 
Ibu Desnirita, SE. MM  untuk memandu acara pemberian materi yang akan 
disampaikan oleh 2 (dua)  pembicara. Pertama Bapak Dr. Alex Zami, SE. MM 
dengan materi yang berjudul “Kiat Memulai Bisnis Bagi Pemula” Dan Pembicara 
kedua Ibu Lydia Kurniawan. SE. M.Ak dengan judul materi “ Peran Akuntansi 
dalam Bisnis & Kegiatan Usaha. Setelah selesai materi dibawakan, selaku host 
Bapak Yuniza Rova, SE. MM,Ak  menutup kegiatan tersebut. 

Tidak lupa acara dilanjutkan dengan foto bersama sebagai bukti kegiatan 
pengabdian masyarakat ini & juga pemberian sertifikat kepada kedua pembicara 
serta kepada Kepala SMA Muhammadiyah 1 Jakarta, Ibu Dra Siti Mursidah atas 
kesediaan dan partisipasinya dalam kegiatan tersebut. 

 
 
 
 
 



5 
 

 
2.2 Tanya Jawab 
 

Setelah penyampaian penyuluhan dilakukan maka peserta kegiatan dapat 
melakukan Tanya jawab , dan para penyuluh akan memberikan jawaban sesuai 
pertanyaan yang diajukan peserta. 

 
3.Hasil dan Pembahasan 

 
3.1 Hasil 

 

No Jenis Luaran 
Indikator 
Capaian 

1 Publikasi ilmiah di jurnal/prosiding 1) Tercapai 
2 Publikasi pada media masa (cetak/elektronik) 2) -  

3 
Peningkatan Motivasi Siswa untuk menjadi 
wirausahawan diusia muda 3) Tercapai 

4 
Peningkatan pemahaman dan Kemampuan 
Akuntansi siswa 3) Tercapai 

5 
Hak kekayaan intelektuan (paten, hak cipta, merek 
dagang  4) -  

 
 
      3.2 Pembahasan 
 

Kami menawarkan solusi yang dapat memotivasi dan meningkatkan jiwa 
wirausaha siswa-siswa SMA Muhammadiyah 1 Jakarta , serta pengetahuan 
akuntansi untuk bisnis, dari penyuluhan sebagai berikut: 

 
 

Tahap Model Solusi yang di Tawarkan Target Luaran 
I Memberikan Penyuluhan Materi Peran Penting Akuntansi dalam Bisnis  

Peserta 
Memahami Peran 

Penting 
Akuntansi dalam 
Kegiatan Usaha / 

Bisnis 

  

Materi Penyuluhan : 4 Peran Penting Akuntansi dalam Bisnis yang Wajib 
Diketahui 

1. Sebagai Pengendali Keuangan 

  

Peran penting akuntansi sebagai pengendali keuangan, dapat kita lihat dari 
data-data keuangan yang ada dalam bisnis kita. Data tersebut merupakan 
informasi yang dapat memberitahukan kepada pemilik bisnis, apakah 
usahanya mendapatkan kerugian atau keuntungan. Dengan adanya 
informasi tersebut, maka akuntansi berperan untuk mengendalikan dan 
mengontrol keuangan serta memberikan evaluasi tentang performa bisnis 
yang berjalan. 

2. Sebagai Penyedia Informasi dan Jawaban Tentang Keuangan 

  

Perusahaan atau bisnis yang Anda jalankan sebaiknya melakukan 
pencatatan setiap transaksi keuangan yang terjadi dengan rapi. Bagian 
akuntansi dari bisnis Anda nantinya bisa menyediakan informasi tentang 
keuangan yang lebih akurat dari data –data transaksi yang sudah dicatat 
dalam buku besar atau dengan bantuan software akuntansi khusus. 



6 
 

3. Membantu Para Stakeholders dalam Mengambil Keputusan 

  

Adanya informasi keuangan bisnis dalam perusahaan Anda, tentunya bisa 
membantu para stakeholder yang merupakan bagian dari eksternal bisnis 
untuk lebih mudah dalam mengambil keputusan.  

  

Stakeholder adalah individu atau kelompok yang berkepentingan di dalam 
sebuah perusahaan, seperti : Pemegang saham; Regulator; Pemerintah; 
Masyarakat; Pelanggan/konsumen; Lembaga swadaya masyarakat; Media 
massa; Asosiasi industri; Pesaing/competitor; Mitra kerja; Karyawan; 
Supplier; Bank/kreditor  

4.  Sebagai Penghubung dengan Pihak Ketiga 

  

Peran akuntansi ternyata tidak saja menjadi penting untuk pihak internal 
perusahaan, tapi juga eksternal perusahaan seperti para stakeholder. 
Akuntan nantinya akan menjembatani  pengambilan keputusan dengan 
pihak ke tiga, vendor, dan pihak lainya terkait dalam laporan keuangan yang 
dibuat. Tidak hanya itu, akuntansi ini juga dapat membantu hal lainya, 
seperti hal pembayaran pajak dan pemeriksaan auditor. 
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IV Materi Penyuluhan :  Beberapa Istilah dalam Dunia Bisnis 
Peserta 

memahami 
istilah-istilah 
dalam bisnis 

  a. Revenue (Pendapatan) 

  b. Profit (Keuntungan) 

  c. Cash Flow (Arus Kas) 

  d. Laporan keuangan  

  e. Expense (Beban) 

V Memberikan Pelatihan Cara Menghitung Harga Pokok Penjualan 

Peserta 
Pelatihan 

dapat 
menghitung 
Harga Pokok 

Penjualan 

 
4.Kesimpulan dan Saran 
 
4.1 Kesimpulan 

Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat dengan tema “MEMBANGUN JIWA 
WIRAUSAHA DI USIA MUDA “ telah  dilakukan oleh Dosen-dosen STIE. Y.A.I  yang 
dilaksanakan pada hari Jumat jam 09.30 – 11.30  pada tanggal   11 Desember 2020   
secara visual melalui zoom cloud  meeting dengan dengan ID: 558 810 0545, Passcode: 
STIEYAI dengan linknya  
https://us02web.zoom.us/j/5588100545?pwd=VGN6UnBXUWZwQkw3bUZUeGE5ZE
RBQT09  

Mitra kegiatan adalah   SMA Muhammadyah 1 Jakarta  dan Siswa kelas X dan 
kelas XI dengan jumlah Siswa 81 orang. Dan jumlah Siswa yang hadir pada kegiatan 
pengabdian masyarakat di zoom cloud meeting  berjumlah sebanyak 64 peserta (siswa 
dan guru dan dosen) yang mengikuti kegiatan sampai selesai. 

Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan keberhasilan kegiatan ini terlihat dengan 
perbandingan jumlah Siswa yang diundang  dan jumlah siswa yang hadir sebesar 79%. 

 
 
4.2 Saran 

Dengan memperhatikan minat  Peserta yang cukup besar dalam mengikuti 
penyuluhan  ini maka  disarankan perlu dilaksanakan kegiatan sejenis pada sekolah 
lainnya. 
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