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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan akuntansi dilakukan dalam berbagai pendidikan formal

maupun non formal. SMK merupakan salah satu jenjang pendidikan yang

mengajarkan materi akuntansi kepada para peserta didiknya. Secara historis,

pendidikan akuntansi dimaksudkan untuk menghasilkan akuntan, yang

selama ini dipandang cukup untuk bekal memasuki profesi akuntan publik.

Pertumbuhan ekonomi, perkembangan pasar modal dan teknologi informasi,

serta berbagai perubahan lain mengakibatkan perubahan peran dan tanggung

jawab akuntan, sehingga diperlukan pendidikan jurusan akuntansi yang dapat

memahami laporan keuangan.

Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, mengukur, dan melaporkan

informasi ekonomi untuk membuat pertimbangan dan mengambil keputusan

yang tepat bagi pemakai informasi. Oleh karena itu hendaknya semua materi

pelajaran akuntansi harus dipelajari dengan baik, salah satunya menyusun

laporan keuangan. Laporan keuangan basil akhir dari suatu siklus akuntansi.

Sebagai hasil akhir dari suatu siklus akuntansi, laporan keuangan menyajikan

informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomik berbagai

pihak, misalnya para pemilik perusahaan dan kreditor.

Tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa harus

menghasilkan output yang tinggi. Kemampuan peserta didik dalam segala hal

sangat diharapkan agar tercapainya tujuan pendidikan nasional. Sekolah
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Menengah Kejuruan merupakan lembaga pendidikan yang mengutamakan

kemampuan siswa dalam berbagai hal sesuai dengan jurusan masing-masing.

Jurusan Akuntansi yang lebih mengarahkan peserta didik menjadi akuntan

yang handal, kemampuan perserta didik dalam menyusun laporan keuangan

harus mutlak karena mereka dituntut untuk dapat menyelesaikan laporan

keuangan baik untuk perusahaan jasa atau dagang.

Kemampuan peserta didik menyusun laporan keuangan erat kaitannya

dengan pembelajaran persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi merupakan

pengetahuan dasar pencatatan akuntansi yang menggunakan catatan

berpasangan  dalam proses penyusunan laporan keuangan. Kemampuan

peserta didik dalam menyusun laporan keuangan (laporan laba rugi, laporan

perubahan modal dan neraca) harus mempelajari konsep persamaan

akuntansi. Pembelajaran persamaan akuntansi dapat memberikan perubahan

kemampuan peserta didik dalam menentukan kemampuan siswa menyusun

laporan keuangan. Kemampuan menyusun laporan keuangan harus didasari

oleh pembelajaran persamaan akuntansi sehingga output yang dihasilkan

mampu menyusun laporan keuangan.

Struktur akuntansi yang mendasar adalah konsep persamaan akuntansi,

karena semua pencatatan transaksi hingga berbentuk laporan keuangan

berangkat dari konsep ini. Dengan konsep ini kita dapat mengetahui pengaruh

dari suatu transaksi terhadap posisi keuangan. Setiap kegiatan yang bersifat

keuangan harus dicatat dan dilaporkan. Kegiatan- kegiatan yang bersifat

keuangan tercermin dalam transaksi usaha (business transaction). Pencatatan
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transaksi usaha dengan menggunakan persamaan akuntansi yang mana hasil

dari persamaan tersebut disusun ke dalam laporan keuangan.1

Kemampuan siswa dalam menyusun laporan keuangan akan didapatkan

jika sering membaca dan mempelajari materi yang telah diberikan. Dalam

agama Islam banyak ayat Al-Qur’an dan hadist yang memerintahkan untuk

memabaca guna untuk menguasai materi pelajaran, salah satunya adalah surat

Al-Alaq ayat 1:

Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang

menciptakan.”2

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.3 Apabila

dikaitkan dengan pembelajaran tugas atau pekerjaan yang dimaksud

adalah kemampuan siswa dalam menyusun laporan keuangan.

Adapun  indikator-indikator keberhasilan sebagai tolak ukur dalam

mengetahui kemampuan siswa dalam menyusun laporan keuangan adalah

sebagai berikut:

1 Soemarso S.R. Akuntansi Suatu Pengantar Buku Kesatu Edisi Keempat,
Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000,  hal.  44.

2Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, Bandung:
Diponegoro,2003, hal. 479

3 Daryanto. Panduan Proses Pembelajaran Kreatif & Inovatif, Jakarta :AV.
Publiser, 2009, hal. 261.



4

1. Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai

prestasi tinggi, baik secara individual maupun kelompok.

2. Penilaian yang digariskan dalam tujuan pengajaran telah dicapai oleh

siswa.

3. Siswa dapat menjelaskan, mendefinisikan dengan kata-kata sendiri

dengan cara pengungkapannya melalui pertanyaan, soal dan tes tugas.4

Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan ,di SMK

Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru, peneliti menemukan gejala-gejala

sebagai berikut:

1. Masih ada siswa yang belum menguasai bahan pengajaran yang

diajarkan.

2. Masih ada sebagian siswa yang belum mencapai KKM dalam

menyusun laporan keuangan.

3. Masih ada siswa yang belum bisa mengerjakan latihan laporan

keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin mengadakan

penelitian dengan judul “Analisis tentang kemampuan siswa menyusun

laporan keuangan pada mata pelajaran Akuntansi  program keahlian

Akuntansi di SMK Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru tahun

pelajaran 2017/2018”.

4 Desmita. Psikologi Perkembangan Peserta Didik. Bandung: Rosdakarya, 2009,
hal. 70
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B. Penegasan Istilah

Penulis menegaskan istilah-istilah untuk menghindari adanya kesalahan

dalam mengartikan judul ini, maka penulis akan menegaskan istilah-istilah

yang terkandung dalam judul tersebut sebagai berikut :

1. Kemampuan

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 maka kemampuan murid meningkat, dengan

meningkatnya kemampuan murid maka hasil belajarnya akan

meningkat.5

Jadi, siswa menyusun laporan keuangan (laporan laba rugi,

laporan perubahan modal dan neraca) adalah siswa bisa menyelesaikan

proses akuntansi yang digunakan sebagai alat untuk

mengkomunikasikan data keuangan

2. Laporan keuangan

Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat

digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau

aktivitas perusahaan kepada pihak–pihak yang berkepentingan.6 Jadi

laporan keuangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah laporan

laba/rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca.

5 Daryanto. Op.Cit., hal,.2
6 Herry, SE, M.Si. Akuntansi Keuangan Menengah 1, Jakarta: PT Bumi Aksara,

2009, hal. 2
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C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat difokuskan masalahnya yaitu

"Bagaimanakah kemampuan siswa menyusun laporan keuangan pada mata

pelajaran akuntansi program keahlian akuntansi di SMK Muhammadiyah 3

Terpadu Pekanbaru?"

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan titik akhir dari suatu tindakan atau

kegiatan seseorang yang ingin dicapai, begitu juga dengan penelitian ini.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang kemampuan

siswa  menyusun laporan keuangan pada mata pelajaran akuntansi

program keahlian akuntansi di Sekolah Menengah Kejuruan

Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

a. Sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi kepala sekolah

dalam meningkatkan kemampuan siswa menyusun loporan keuangan

pada mata pelajaran akuntansi program keahlian akuntansi di SMK

Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru.

b. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi guru tentang pentingnya

kemampuan siswa menyun laporan keuangan pada mata pelajaran

akuntansi program keahlian akuntansi di SMK Muhammadiyah 3

Terpadu Pekanbaru.
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c. Sebagai kontribusi dan sumber referensi bagi komunitas akademisi,

pemuka agama, dan bagi para peneliti berikutnya yang membahas

topik yang berkaitan dengan kemampuan siswa dalam menyusun

laporan keuangan, sehingga akan menjadi khazanah yang bermanfaat

dalam peningkatan mutu pendidikan.


