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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kemampuan adalah sesuatu yang dimilki seseorang untuk melakukan 

tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya.
1
 Kemampuan siswa dalam 

belajar adalah kemampuan atau kecakapan seorang siswa, yang dimiliki dari 

hasil apa yang telah dipelajari yang dapat dilihat atau ditunjukkan melalui 

hasil belajarnya. Dengan belajar kemampuan siswa maka hasil belajarnya 

akan meningkat. Ada tiga ranah yang terkait kemampuan siswa dalam belajar 

yaitu ranah kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotor.
2
 

تِكهۡمََُلُتَۡعلَمهىَنَُشيَُُۡوٱّلَلهُ ۢهُبهطهىِنُأهَمهََٰ ُُ ُ أَۡخَرَجكهمُمِّ رَُوَُُٱكَسۡمعَُو اَُوَجَعَ ُكَكهمه وَنُكََُُدََُُ ِٱۡۡلَفُۡوَُُٱۡۡلَۡبَصَٰ  ٨٧َُعلَكهۡمُتَۡشكهره
ُ

Artinya: “dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan 

tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, 

penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur”. (An-Nahl:78) 

 

Ayat tersebut  mengisyaratkan ciri khas manusia yang paling penting 

dan bernilai, yakni kemampuan berfikir, mendengar, melihat sehingga dapat 

mencerna sesuatu. 

MYOB (Mind Your Own Business) Accounting merupakan software 

olah data akuntansi secara terpadu (integrated software), yaitu proses 

pencatatan data transaksi akuntansi dilakukan dengan cara mengentri data 

transaksi melalui media form yang terdapat dalam command centre, kemudian 
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program MYOB akan memproses secara otomatis, cepat, tepat dan terpadu ke 

dalam seluruh catatan akuntansi dan berakhir dengan laporan keuangan.
3
 

Indikator kemampuan siswa mengaplikasikan MYOB, dapat dilihat 

dari langkah-langkah berikut: 

1. Menginstal aplikasi komputer akuntansi 

2. Mengoperasikan aplikasi komputer akuntansi pada perusahaan  

a) Men-setting data baru perusahaan 

b) Membuat dan memindahkan daftar akun dari Ms. Excel 

c) Men-setting link pajak (PPN) 

d) Men-setting linked account 

e) Mengedit daftar akun baru 

f) Mengisi neraca saldo 

g) Membuat daftar pelanggan(Customer) 

h) Membuat daftar pemasok (Supplier) 

i) Membuat buku besar pembantu piutang dan utang perusahaan 

j) Membuat daftar barang dan memasukkan saldo awal perusahaan 

k) Memeriksa kebenaran data awal perusahaan 

3. Mengentri bukti transaksi 

a) Mengentri bukti transaksi ke dalam program MYOB 

b) Memeriksa neraca saldo 

4. Mengentri transaksi penyesuaian 

a) Mengentri transaksi penyesuaian rekening koran 
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b) Mengentri transaksi penyesuaian semua aset lancar 

c) Mengentri transaksi penyesuaian penyusutan dan expense payable 

(utang beban) 

d) Mengentri transaksi penyesuaian pajak 

5. Menyajikan dan mencetak laporan keuangan 

a) Menampilkan laporan keuangan 

b) Menampilkan kartu piutang, kartu persediaan, dan kartu utang. 

c) Keluar dari program MYOB dan mem-backup data perusahaan.
4
 

Kemampuan siswa mengaplikasikan MYOB dapat dipengaruhi oleh 

penguasaan komputer dan persamaan akuntansi, sesuai dengan pernyataan 

penelitian Santi dan Yuli, yang menyatakan bahwa penguasaan komputer dan 

akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kemampuan mengaplikasikan 

program MYOB. 

Penguasaan komputer adalah kemampuan, kesanggupan atau 

pemahaman dasar untuk menggunakan pengetahuan tentang komputer. 

Peranan komputer sebagai media pembelajaran adalah menjadi sumber utama 

(major resource) dalam mengimplementasikan program pembelajaran 

disekolah, melalui komputer siswa dapat menjalankan aplikasi program yang 

didukung juga dengan fasilitas penunjang lain yang saat ini berkembang yaitu 

internet.
5
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Proses pembelajaran keterampilan komputer dan pengolahan 

informasi diharapkan dapat terwujudnya indikator yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran diantaranya:
6
 

1. Memahami fungsi dasar dan penggunaan keyboard sebagai salah satu alat 

input. 

2. Mengetik 10 jari. 

3. Menyiapkan penyalaan komputer. 

4. Mengoperasikan penyalaan komputer sampai dapat digunakan. 

5. Mengoperasikan perintah-perintah pada sistem operasi untuk mengelola 

sumber daya PC. 

6. Memahami konsep dasar pengoperasian komputer. 

7. Melakukan manajemen pengelolaan file dan folder serta melakukan 

perubahan beberapa setting konfigurasi melalui fasilitas panel kontrol. 

8. Mengoperasikan komputer pada jaringan lokal.  

Persamaan akuntansi atau disebut juga dengan “accounting equation” 

merupakan penerapan dari prinsip akuntansi yang menggunakan catatan 

berpasangan (double entri system) sebagai dasar pencatatan sehingga jumlah 

debit (D) selalu seimbang dengan kredit (K). Akuntansi selalu ada kesamaan 

antara kekayaan dan sumber pembelanjaan, yang dinyatakan dalam bentuk 

sebagai berikut: Kekayaan = Sumber Pembelanjaan.
7
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Proses pembelajaran persamaan akuntansi diharapkan dapat 

terwujudnya indikator-indikator pembelajaran persamaan akuntansi yang 

sesuai dengan silabus dan tujuan dari pembelajaran. Indikator yang diharapkan 

setelah proses pembelajaran persamaan akuntansi diantaranya:
8
 

1. Menjelaskan pengertian dan penggunaan persamaan akuntansi. 

2. Mengidentifikasi bentuk persamaan akuntansi 

3. Mencatat transaksi dalam persamaan akuntansi 

4. Menjelaskan pengertian harta, utang dan modal. 

5. Menjelaskan aktiva tetap dan tidak tetap. 

Di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Selatpanjang salah 

satu Kompetensi Keahlian (KK) yang dibuka adalah kompetensi keahlian 

akuntansi. Di dalam kompetensi keahlian akuntansi salah satu mata diklatnya 

adalah komputer akuntansi. Dimana di kelas XII KK akuntansi software yang 

digunakan Mind Your Own Business atau yang disering disebut MYOB. 

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, guru sedang menerapkan media 

software MYOB seperti membuat file data perusahaan, entri bukti transaksi, 

entri jurnal penyesuaian, melihat dan mencetak laporan keuangan serta 

pengadaan buku paket untuk memudahkan siswa menggunakan software 

MYOB. Tetapi pada kenyataannya masih terlihat gejala-gejala sebagai 

berikut: 

1. Masih ada siswa yang kurang mampu membuat neraca saldo dalam 

mengoperasikan MYOB. 
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2. Masih ada siswa yang belum mahir mengentri bukti transaksi. 

3. Masih ada siswa yang tidak menyelesaikan penyajian laporan keuangan 

sesuai waktu yang telah ditentukan. 

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul : “Pengaruh Penguasaan Komputer 

dan Persamaan Akuntansi Terhadap Kemampuan Siswa 

Mengaplikasikan MYOB di Sekolah Menengah Kejuruan 1 

Selatpanjang.” 

 

B. Penegasan Istilah 

1. Penguasaan Komputer 

Penguasaan adalah kemampuan, kesanggupan atau pemahaman 

dasar.  Menurut Eko Nugroho, aplikasi komputer di bidang bisnis, 

administrasi dan lain-lainnya berkembang sangat pesat sekali. Hal ini 

didorong oleh karena adanya kebutuhan yang besar dari dunia bisnis 

terhadap bantuan komputer, yaitu untuk menangani berbagai data, 

dokumen secara cepat dan akurat. Sekarang komputer sudah dapat 

membantu para sekretaris di dalam menulis dokumen-dokumen 

mengangani masalah akuntansi, pembuatan daftar gaji dan lain-lain.
9
 

Sementara menurut Aji Supriyanti, komputer sebagai suatu 

perangkat yang dapat menerima masukan atau input,  melakukan 

pengolahan atau output berupa informasi. Penggunaan teknologi komputer 
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ini sangat membantu perusahaan dalam menghasilkan informasi yang 

relevan, akurat dan tepat waktu.
10

 

Berdasarkan beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa 

penguasaan komputer adalah kemampuan kesanggupan atau pemahaman 

dasar untuk menggunakan pengetahuan tentang komputer. Media 

pembelajaran dengan komputer disekolah sebagai salah satu pembelajaran 

mata diklat keterampilan komputer yang harus dikuasai siswa. 

2. Persamaan Akuntansi 

Menurut Rudianto, persamaan akuntansi adalah suatu persamaan 

yang harta sama dengan penjumlahan dari hutang dan modal perusahaan 

tersebut. Dengan seperti ini, jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan 

dikurangi dengan jumlah hutangnya (kewajibannya) sama dengan modal 

pemilik.
11

 

Sementara menurut Toto Sucipto, persamaan akuntansi secara 

global dan terpadu menggambarkan semua hubungan yang ada di 

perusahaan yaitu hubungan antara aktiva dengan sumbernya (kewajiban 

dan ekuitas atau modal).
12

 

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa persamaan 

akuntansi merupakan suatu penjumlahan Harta = Utang + Modal. 

Persamaan akuntansi tidak hanya mencatat transaksi yang berkaitan 

dengan aktiva, hutang dan modal saja. Persamaan akuntansi dapat juga 
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digunakan untuk melihat pengaruh transaksi pendapatan, pengeluaran 

beban, maupun prive yang dilakukan pemilik perusahaan terhadap akun 

aktiva dan passiva. 

3. Kemampuan Mengaplikasikan MYOB  

Menurut Daryanto, kemampuan berasal dari kata mampu yang 

mempunyai arti dapat atau bisa. Kemampuan adalah sesuatu yang dimiliki 

seseorang untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan 

kepadanya.
13

 

Menurut Ali Imron, MYOB (Mind Your Own Business) merupakan 

software olah data akuntansi secara terpadu (integrated software), yaitu 

proses pencatatan data transaksi akuntansi dilakukan dengan cara 

mengentri data perusahaan melalui media form yang terdapat dalam 

command centre, kemudian program MYOB akan memproses secara 

otomatis, cepat, tepat, dan terpadu ke dalam seluruh catatan akuntansi dan 

berakhir dengan laporan keuangan.
14

 

Sementara menurut Tatyana dan Koesheryatin, MYOB adalah 

salah satu program aplikasi untuk menjalankan akuntansi berbasis 

komputer yang terpadu. Dalam paket program ini Anda dapat menjalankan 

program pendataan penjualan, pembelian, inventory, payroll, time billing, 

pendapatan, kartu pelanggan, maupun supplier dan karyawan, perhitungan 

pajak, dan lain-lain.
15
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Berdasarkan beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa 

MYOB adalah software olah data akuntansi yang digunakan untuk 

membantu bagian akuntansi menyusun laporan keuangan sebagai 

kebutuhan penyediaan informasi akuntansi yang cocok digunakan pada 

perusahaan skala kecil menengah dilakukan dengan cara mengentri data 

perusahaan melalui media form yang terdapat dalam command centre, 

kemudian program MYOB akan memproses secara otomatis, cepat, tepat, 

dan terpadu ke dalam seluruh catatan akuntansi dan berakhir dengan 

laporan keuangan. 

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Peneliti mengidentifikasi masalah berdasarkan latar belakang yang 

telah dikemukakan, yaitu: 

a. Penguasaan komputer dan persamaan akuntansi belum berpengaruh 

maksimal terhadap kemampuan siswa mengaplikasikan MYOB. 

b. Kemampuan siswa mengaplikasikan MYOB belum maksimal. 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka penulis membatasi 

permasalahan pada:  

a. Pengaruh penguasaan komputer terhadap kemampuan siswa 

mengaplikasikan MYOB di SMK Negeri 1 Selatpanjang. 
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b. Pengaruh penguasaan persamaan akuntansi terhadap kemampuan 

siswa mengaplikasikan MYOB di SMK Negeri 1 Selatpanjang. 

c. Pengaruh penguasaan komputer dan persamaan akuntansi terhadap 

kemampuan siswa mengaplikasikan program MYOB di SMK Negeri 

1 Selatpanjang. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah diatas maka 

dapat dirumuskan masalahnya, yaitu:  

a. Seberapa besar pengaruh penguasaan komputer terhadap kemampuan 

siswa mengaplikasikan MYOB di SMK Negeri 1 Selatpanjang? 

b. Seberapa besar pengaruh penguasaan persamaan akuntansi terhadap 

kemampuan siswa mengaplikasikan MYOB di SMK Negeri 1 

Selatpanjang? 

c. Seberapa besar pengaruh penguasaan komputer dan persamaan 

akuntansi secara simultan terhadap kemampuan siswa 

mengaplikasikan MYOB di SMK Negeri 1 Selatpanjang? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh yang signifikan 

antara penguasaan komputer dan akuntansi terhadap kemampuan siswa 

mengaplikasikan program MYOB di SMK Negeri 1 Selatpanjang. 
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2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi peneliti, hasil dari penelitian dapat menambah wawasan penulis 

tentang dunia keguruan khususnyaa mengenai tugas guru sebagai 

motivator dalam pembelajaran. 

b. Bagi siswa dapat memindahkan laporan keuangan dari manual ke 

sistem komputer. 

c. Bagi guru, dapat menambah informasi tentang pengaruh penguasaan 

komputer dan persamaan akuntansi terhadap kemampuan siswa 

mengaplikasikan program MYOB. 

d. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya. 

 


