
   
 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Teoritis 

   Kemandirian Belajar Mengelola Siklus Akuntansi Perusahaan Dagang 

a. Pengertian Kemandirian 

Kata kemandirian berasal dari kata dasar diri yang mendapatkan awalan ke 

dan akhiran an yang kemudian membentuk suatu kata keadaan atau kata benda. 

Karena kemandirian berasal dari kata dasar diri, pembahasan mengenai 

kemandirian tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai perkembangan 

diri itu sendiri, yang dalam Consep Rogers disebut sebagai self karena itu 

merupakan inti dari kemandirian.
19

 

Kemandirian merupakan suatu kekuatan internal individu yang diperoleh 

melalui proses individuasi. Proses individuasi adalah proses realisasi kedirian dan 

proses menuju kesempurnaan. Diri adalah inti dari kepribadian dan merupakan 

titik pusat yang menyelaraskan dan mengoordinasikan seluruh aspek kepribadian. 

Kemandirian yang terintegrasi dan sehat dapat dicapai melalui proses peragaman, 

perkembangan, dan ekspresi sistem kepribadian sampai pada tingkat yang 

tertinggi.
20

 

Kemandirian adalah suasana di mana seseorang mau dan mampu 

mewujudkan kehendak/keinginan dirinya yang terlihat dalam tindakan/perbuatan 
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nyata guna menghasilkan sesuatu (barang/jasa) demi pemenuhan kebutuhan 

hidupnya dan sesamanya.
21

 

Penjelasan di atas tampak bahwa sikap mandiri berbeda dengan sikap 

mental egois dan individualistik yang mengutamakan kepentingan diri sendiri dan 

tidak memedulikan kepentingan sesama. Kemandirian di sini bermakna bahwa 

dalam proses mengenal-menerima dan mengembangkan diri, kita tidak 

menggantungkan diri pada orang lain. Kita menjadi indepeden, bukan dependen. 

Dengan independen itu kita tetap membangun hubungan sosial dengan sesama 

manusia.
22

 Yang dimaksud dengan mandiri disini adalah suatu sikap dan perilaku 

yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
23

 

 Berdasarkan berbagai teori di atas dapat disimpulkan bahwa kemandirian 

adalah suatu kekuatan internal individu yang diperoleh melalui proses individuasi 

yaitu proses mengenal-menerima dan mengembangkan diri, kita tidak 

menggantungkan diri pada orang lain. Kita menjadi indepeden, bukan dependen. 

Dengan independen itu kita tetap membangun hubungan sosial dengan sesama 

manusia. 

b. Pengertian Kemandirian Belajar 

Kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang 

berlangsungnya lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan 

tanggung jawab sendiri dari pembelajaran.
24
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Menurut Mudjiman, kemandirian belajar adalah kegiatan belajar aktif yang 

didorong oleh niat atau motif untuk menguasai suatu kompetensi guna mengatasi 

suatu masalah, dibangun dengan bekal pengetahuan atau kompetensi yang 

dimiliki, baik dalam menetapkan waktu belajar, tempat belajar, irama belajar, 

tempo belajar, cara belajar, maupun evaluasi belajar yang dilakukan oleh 

pembelajar sendiri.
25

 

Menurut Kozma, Belle dan Williams, kemandirian belajar merupakan 

bentuk belajar yang memberikan kesempatan kepada pembelajar untuk 

menentukan tujuan, sumber, dan kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan 

sendiri.
26

 

Menurut Wedemeyer, kemandirian belajar adalah cara belajar yang 

memberikan kebebasan, tanggung jawab, dan kewenangan yang lebih besar 

kepada pembelajar dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi 

kegiatan belajarnya.
27

 

 Berdasarkan berbagai teori di atas dapat disimpulkan bahwa kemandirian 

dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsungnya lebih 

didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri untuk 
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menentukan tujuan, sumber, dan kegiatan belajar baik dalam menetapkan waktu 

belajar, tempat belajar, irama belajar, tempo belajar, cara belajar, maupun evaluasi 

belajar yang dilakukan oleh pembelajar sendiri. 

c. Indikator Kemandirian Belajar 

Ciri kemandirian belajar ada delapan, yaitu : 

   Mampu berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif. 

   Tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain. 

   Tidak lari atau menghindari masalah. 

   Memecahkan masalah dengan berfikir yang mendalam. 

   Apabila menjumpai masalah dipecahkan sendiri tanpa meminta bantuan orang 

lain. 

   Tidak merasa rendah diri apabila harus berbeda dengan orang lain. 

   Berusaha bekerja dengan penuh ketekunan dan kedisiplinan. 

   Bertanggung jawab atas tindakannya sendiri.
28

 

Karakteristik dari kemandirian belajar, yaitu : 

   Kemandirian belajar memandang pembelajar sebagai manajer dan pemilik 

tanggung jawab proses pembelajaran mereka sendiri dengan mengintegrasikan 

self-management. 

   Kemauan dan motivasi berperan penting dalam memulai, memelihara dan 

melaksanakan proses pembelajaran. 

   Kendali belajar bergeser dari para guru/dosen kepada pembelajar. 
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   Dalam belajar yang dilakukan secara mandiri memungkinkan mentransfer 

pengetahuan konseptual ke situasi baru, menghilangkan pemisah antara 

pengetahuan di sekolah dengan realitas kehidupan.
29

 

Menurut Hiemstra, karakteristik kemandirian belajar Yaitu : 1) Setiap 

pembelajar berusaha meningkatkan tanggung jawab untuk mengambil berbagai 

keputusan dalam usaha belajarnya.    Kemandirian belajar dipandang sebagai 

suatu sifat yang sudah ada pada setiap orang dan situasi pembelajaran.    

Kemandirian belajar bukan berarti memisahkan diri dengan orang lain dalam 

pembelajaran.    Dengan kemandirian belajar, pembelajar dapat mentransfer hasil 

belajarnya yang berupa pengetahuan dan keterampilan ke dalam situasi yang lain. 

   Pembelajar dapat melibatkan berbagai sumber daya dan aktivitas.    Peran 

efektif guru masih dimungkinkan.
30

 

Menurut Masrun, kemandirian belajar siswa ditunjukkan dengan sikap 

siswa tidak bergantung kepada orang lain, inisiatif diri sendiri, percaya diri, 

disiplin dan rasa bertanggung jawab.
31

  

 

 

 

 

                                                             
29

 Ibid, hal. 69. 
30

 Roger Hiemstra adalah tokoh yang mencetuskan teori karakteristik kemandirian belajar. 

Dia telah menjadi guru, sarjana, dan praktisi yang luar biasa di bidang pendidikan orang dewasa 

dan berkelanjutan, dikutip dari Eti Nurhayati, Bimbingan, konseling & Psikoterapi Inovatif, 

(Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2011), hal. 69. 
31
An’im Falakhudin dan Titin Kartini, Peningkatan Keterampilan dan Kemandirian Belajar 

Siswa Melalui Penggunaan Media Aplikasi Komputer Akuntansi Program Accured Accounting, 

http://library.unej.ac.id ,diakses tanggal 27 Januari 2017. 

http://library.unej.ac.id/


   
 

 

   Penerapan Media Software MYOB (Mind Your Own Business)  

a. Pengertian Penerapan 

Menerapkan, menggunakan (implementing), yaitu terjadi ketika seorang 

siswa memilih sebuah cara untuk menyelesaikan tugas baru (jarang dikenal 

sebelumnya). Siswa harus memilih dan menggunakan sebuah prosedur untuk 

menyelesaikan tugas yang baru. Dalam proses ini, terjadi proses penyeleksian 

prosedur yang telah dimiliki.
32

 Penerapan (Application), yaitu kemampuan 

menggunakan bahan yang telah dipelajari dalam situasi baru dan nyata.
33

 

Aplikasi yaitu siswa dituntut kemampuannya untuk menerapkan atau 

menggunakan apa yang telah diketahuinya dalam suatu situasi yang baru baginya. 

Dapat juga dikatakan, aplikasi adalah penggunaan abstraksi pada situasi konkret 

atau situasi khusus. Abstraksi yang dimaksud dapat berupa ide-ide teori, petunjuk 

teknis, dan sebagainya.
34

 

Teori taksonomi diatur dalam suatu tingkatan, masing-masing yang 

digolongkan menuntut keterampilan dan kemampuan bersifat klasifikasi pesan. 

Kategori “penerapan” mengikuti aturan, yang memerlukan “pemahaman” dari 

penerapan teori, prinsip, metode atau ringkasan berpikir. Kategori penerapan 

dapat digambarkan, dalam konteks “penerapan”, memerlukan lebih dari 

pemahaman sebab siswa dihadapkan pada situasi baru dengan menerapkan suatu 

ringkasan hasil berpikir sebelumnya secara langsung, tanpa harus diberi tahu 
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bagaimana cara penggunaannya pada situasi tersebut, pada “penerapan” siswa 

menggunakan secara tepat tanpa diberi tahu jalan keluarnya dalam pemecahan 

masalah.
35

 

Berdasarkan beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan 

adalah memilih dan menggunakan sebuah prosedur ataupun kemampuan 

menggunakan bahan yang telah dipelajari dan diketahui berupa ide-ide teori, 

petunjuk teknis, dan sebagainya yang sudah dipahami sebelumnya untuk 

menyelesaikan tugas yang baru.  

b. Pengertian Media Pembelajaran 

Kata “media” berasal dari bahasa latin merupakan bentuk jamak dari kata 

“medium” yang berarti perantara atau pengantar 
36

 Kata media berasal dari bahasa 

Latin yang adalah bentuk jamak dari medium batasan mengenai pengertian media 

sangat luas, namun kita membatasi pada media pendidikan saja yakni media yang 

digunakan sebagai alat dan bahan kegiatan pembelajaran.
37

 

Media adalah berkaitan dengan perantara yang berfungsi menyalurkan 

pesan dan informasi dari sumber yang akan diterima oleh si penerima pesan yang 

terjadi dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran sebagaimana kita 

ketahui ada sumber (guru) yang akan menyampaikan pesan atau informasinya dan 

ada juga penerima pesan (siswa) yang menerima pesan dari guru. Oleh karena itu 

dapat diungkapkan bahwa interaksi yang terjadi dalam pembelajaran merupakan 
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proses komunikasi. Dengan kata lain, kegiatan belajar melalui media terjadi bila 

ada komunikasi antara penerima pesan dengan sumber melalui media tersebut.
38

 

Media pembelajaran yaitu berupa software dan hardware untuk membantu 

proses interaksi guru dengan siswa dan interaksi siswa dengan lingkungan belajar 

dan sebagai alat bantu bagi guru untuk menunjang penggunaan metode 

pembelajaran yang digunakan oleh guru. 
39

  

Berdasarkan uraian beberapa batasan tentang media, ciri-ciri umum yang 

terkandung pada setiap batasan, yaitu: 

   Media pendidikan memiliki pengertian fisik yang dewasa ini dikenal sebagai 

hardware (perangkat keras), yaitu sesuatu benda yang dapat dilihat, didengar, 

atau diraba dengan pancaindera. 

   Media pendidikan memiliki pengertian nonfisik yang dikenal sebagai software 

(perangkat lunak), yaitu kandungan pesan yang terdapat dalam perangkat keras 

yang merupakan isi yang ingin disampaikan kepada siswa. 

   Penekanan media pendidikan terdapat pada visual atau audio. 

   Media pendidikan memiliki pengertian alat bantu pada proses belajar baik di 

dalam maupun di luar kelas. 

   Media pendidikan digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi guru dan 

siswa dalam proses pembelajaran. 

   Media pendidikan dapat digunakan secara massal (misalnya: radio, televisi), 

kelompok besar dan kelompok kecil (misalnya film, slide, video, OHP), atau 

perorangan (misalnya: modul, komputer, radio tape/kaset, video recorder). 
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   Sikap, perbuatan, organisasi, strategi, dan manajemen yang berhubungan 

dengan penerapan suatu ilmu.
40

 

Berdasarkan beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah jenis komponen dalam lingkungan siswa yang merupakan 

perantara dari sumber (guru) yang akan menyampaikan pesan atau informasinya 

dan ada juga penerima pesan (siswa) yang menerima pesan dari guru sehingga 

dapat digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, dan kemauan siswa untuk belajar. 

c. Manfaat Media Pembelajaran 

Secara umum manfaat media dalam proses pembelajaran adalah 

memperlancar interaksi dalam proses pembelajaran interaksi antara guru dengan 

siswa sehingga kegiatan pembelajaran akan lebih efektif dan efisien.
41

  

Kemp dan Dayton, mengidentifikasi beberapa manfaat media dalam 

pembelajaran, yaitu : 

   Penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan. 

   Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik 

   Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif 

   Efisiensi dalam waktu dan tenaga 

   Meningkatkan kualitas hasil belajar 

   Media memungkinkan proses pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan 

kapan saja 
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   Media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses 

belajar 

   Mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif.
42

 

Manfaat praktif media pembelajaran antara lain : 

   Media dapat membuat materi pembelajaran yang abstrak menjadi lebih 

konkrit 

   Media juga dapat mengatasi kendala keterbatasan ruang dan waktu 

   Media dapat membantu mengatasi keterbatasan indera manusia 

   Menghadirkan obyek yang langka, berbahaya atau jauh ke dalam lingkungan 

belajar 

   Menyajikann ulangan informasi secara benar dan konsisten (ajeg) tanpa 

pernah  jera 

   Memberikan suasana belajar yang santai, menarik dan kurang formal.
43

 

Beberapa manfaat praktis dari penggunaan media pembelajaran di dalam 

proses belajar mengajar sebagai berikut: 

   Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi 

sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. 

   Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak 

sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung 

antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar 

sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. 
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   Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. 

   Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa 

tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta kemungkinan 

terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungan 

misalnya melalui karyawisata, kunjungan-kunjungan ke museum atau kebun 

binatang.
44

 

d. Macam-macam Media Pembelajaran 

Macam-macam media pembelajaran : 

   Audio, yaitu kaset audio, siaran radio, CID, telepon. 

   Cetak, yaitu buku pelajaran, modul, brosur, leaflet, gambar. 

   Audio cetak, yaitu kaset yang dilengkapi bahan tertulis, gambar/poster 

(dilengkapi audio). 

   Proyeksi visual diam, yaitu overhead transparansi (OHT), film bingkai (slide), 

film rangkai (berisi pesan verbal). 

   Proyeksi audio visual diam,  yaitu film bingkai (slide) bersuara, film rangkai 

suara. 

   Visual gerak, yaitu film bisu. 

   Audio visual gerak, yaitu gerak bersuara, video vcd/dcd, televisi. 

   Obyek fisik, yaitu benda nyata, model, specimen. 

   Komputer, yaitu CAI (pembelajaran berbantuan komputer) dan CBI 

(pembelajaran berbasis komputer).
45
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Schramm, membagi media menjadi dua golongan yaitu : media besar 

(media sederhana dan murah). Termasuk media besar misalnya: film, televisi dan 

video NCD, sedangkan yang termasuk media kecil misalnya: slide, audio, 

transparansi, dan teks. Selain itu Schramm juga membedakan media atas dasar 

jangkauannya, yaitu media masal (liputannya luas dan serentak), media kelompok 

(liputannya seluas ruangan tertentu), dan media individual (untuk perorangan). 

Termasuk media masal adalah radio dan televisi. Termasuk media kelompok 

adalah: kaset audio, video, OHP dan slide. Sedangkan yang termasuk media 

individual adalah: buku teks, telepon, dan program komputer (CAI).
46

 

Henich, mengklasifiaksikan media pembelajaran yang lebih sederhana 

yaitu: media yang tidak menggunakan alat berupa proyektor untuk 

menampilkannya, media yang diproyeksikan, media audio, media video, 

multimedia, multimedia kit.
47

 

Kemp dan Dayton, mengelompokkan media ke dalam delapan jenis, yaitu 

media cetakan, media pajang, overhead transparancies, rekaman audiotape, seri 
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slide dan filmstrip, penyajian multi-image, rekaman video dan film hidup dan 

komputer.
48

 

Berdasarkan perkembangan teknologi, media pembelajaran dapat 

dikelompokkan ke dalam empat kelompok, yaitu: (1) media hasil teknologi cetak, 

(2) media hasil teknologi audio-visual, (3) media hasil teknologi yang berdasarkan 

komputer, dan (4) media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer.
49

 

Berdasarkan teori di atas, macam-macam media pembelajaran salah 

satunya adalah media berbasis komputer. Media berbasis komputer menunjukkan 

pada semua software pendidikan yang diakses melalui komputer yang dapat 

menyajikan serangkaian program pembelajaran kepada siswa. Salah satu media 

pembelajaran berbasis komputer adalah software MYOB. 

e. Media Software MYOB (Mind Your Own Business) 

Software MYOB adalah software akuntansi yang digunakan untuk 

membantu bagian akuntansi menyusun laporan keuangan, lengkap dengan 

pengendalian inventory, penjualan, pembelian aset perusahaan, bahkan tersedia 

lebih dari 150 jenis laporan keuangan yang tersimpan secara otomatis dan 

mendetail.
50

 

Software MYOB merupakan program aplikasi perkantoran yang cocok 

digunakan pada perusahaan skala kecil menengah dan ditujukan untuk memenuhi 
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kebutuhan penyediaan informasi akuntansi, menghasilkan laporan keuangan yang 

akurat, sekaligus membantu menganalisa hasil laporan.
51

 

Software 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.
52

 

 Software 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.
53

 

 Berdasarkan beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa software 

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. 
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f. Sejarah Software MYOB (Mind Your Own Business) 

Telah beredar banyak sekali aplikasi komputer akuntansi (software 

akuntansi) seperti : Value plus, GL, DEA Accounting, Excel Macro, Accurate, 

MYOB, dan lain sebagainya. Kecepatan dan keakuratan dalam mengolah data, 

harga yang terjangkau oleh keuangan perusahaan, serta laporan keuangan yang 

dihasilkan oleh software akuntansi tersebut haruslah sesuai dengan Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), ketentuan dan peraturan pajak yang 

berlaku, serta dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
54

 

Software MYOB dibuat di Limited Australia dan sudah dipakai di berbagai 

negara, baik di Eropa, Amerika, Kanada, dan Asia.
55

 Software MYOB didirikan di 

Australia pada tahun 1991 di bawah perusahaan MYOB Limited dan sukses 

mengembangkan bisnisnya ke seluruh dunia dengan memiliki 6 cabang 

perusahaan di berbagai negara untuk membantu pemasaran MYOB, di antaranya 

MYOB US, Inc., MYOB Canada Inc., MYOB Australia Pty Ltd., MYOB New 

Zealand, MYOB UK Ltd., dan MYOB Asia. MYOB sudah banyak digunakan 

oleh perusahaan di seluruh dunia, hal ini dikarenakan penggunaannya yang relatif 

mudah, fitur-fitur yang lengkap dan mudah dipelajari.
56

 

Software MYOB dibuat oleh MYOB Pte.Ltd. Australia dan kini perangkat 

lunak ini dipakai dan dikembangkan di beberapa negara. MYOB sudah 

menyediakan chart of account (daftar rekening) siap pakai dalam bahasa Inggris 

untuk berbagai jenis perusahaan.
57
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Kesimpulannya adalah dalam perkembangannya, telah beredar banyak 

sekali aplikasi komputer akuntansi (software akuntansi) salah satunya software 

MYOB. Software MYOB didirikan di Australia pada tahun 1991 di bawah 

perusahaan MYOB Limited dan sukses mengembangkan bisnisnya ke seluruh 

dunia dengan memiliki 6 cabang perusahaan di berbagai negara untuk membantu 

pemasaran MYOB. Software MYOB diminati di kalangan dunia pendidikan dan 

usaha di Indonesia sejak tahun 1996. 

g. Kelebihan Software MYOB (Mind Your Own Business) 

Software MYOB memiliki kelebihan dibandingkan software akuntansi 

lainnya, di antaranya : 

   Mudah digunakan dan dipelajari (User Friendly), artinya pemakai bisa 

menggunakan dan menguasai software MYOB dengan cepat meskipun tidak 

memiliki pengetahuan mendasar tentang akuntansi. 

   Sudah memenuhi syarat Standar Akuntansi Keuangan (SAK). 

   Memiliki tingkat keamanan yang cukup valid untuk setiap pengguna. 

   Fitur Job dan Category yang dapat digunakan untuk pengelolaan proyek. 

   Fitur Built-Up Inventory yang bisa dimanfaatkan untuk mengelola persediaan 

perusahaan manufaktur. 

   Dapat digunakan untuk memantau tiga tahun periode pembukuan. 

   Mampu mengeksplorasi semua laporan ke program excel tanpa harus melalui 

proses ekspor/impor file yang merepotkan. 

   Kemampuan trash back semua laporan ke sumber dokumen dan sumber 

transaksi. 



   
 

   Dapat diaplikasikan untuk 105 jenis perusahaan yang telah 

direkomendasikan. 

    Dapat menampilkan laporan keuangan dalam mode komparasi 

(perbandingan) dan grafik untuk membantu analisis laporan. 

    Dapat dijalankan secara online.
58

 

Kelebihan software MYOB, yaitu : 

   Mudah dipahami dan digunakan sehingga bisa diajarkan kepada siswa 

SMK/SMA dan mahasiswa, maupun dipelajari oleh user secara mandiri untuk 

aplikasi langsung dalam pengelolaan perusahaan. 

   Bisa diterapkan untuk jenis usaha yang ada di Indonesia, baik untukk skala 

kecil, menengah, dan besar. 

   Mampu menampilkan data secara cepat dan mudah, baik ke layar monitor 

maupun dicetak ke printer. 

   Mampu menyajikan laporan keuangan yang lengkap, akurat, dan cepat serta 

memenuhi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia. 

   Mampu mentransfer data maupun laporan keuangan ke program Excel, 

sehingga kalau ada laporan keuangan yang tidak sesuai keinginan user dapat 

diedit dengan Excel. 

   Fleksibel, artinya kode akun dan nama akun dapat disesuaikan dengan kondisi 

perusahaan, Prinsip Akuntansi Indonesia, dan SAK. 

   Integrated, data akuntansi mulai dari jurnal, buku besar, buku pembantu, 

kartu persediaan, ayat penyesuaian, dan laporan keuangan menjadi satu 
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sehingga dalam satu unit komputer mampu dipakai untuk banyak jenis usaha 

dan data yang berbeda. Misalnya, seseorang memiliki 5 jenis usaha, seperti 

(1) Biro jasa travel dan pariwisata, (2) penyewaan peralatan pesta, (3) photo 

studio dan shooting video, (4) stasiun radio swasta, dan (5) perdagangan 

bahan-peralatan sablon dan percetakan. Dari kelima usaha tersebut dapat 

dibuat 5 file data akuntansi yang dikerjakan oleh 1 orang dalam  unit 

komputer.
59

 

Software MYOB mempunyai berbagai kelebihan, diantaranya: 

   Mulai digunakan (user friendly), mudah dimengerti oleh orang awam yang 

tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang komputer dan 

akuntansi serta sangat mudah diperoleh dan dapat diterapkan pada berbagai 

jenis usaha. 

   Mampu menampilkan data secara cepat dan mudah, dilengkapi dengan 

fasilitas audit trail maupun transaction trill untuk menampilkan data secara 

cepat dan mudah pada layar komputer atau dicetak ke printer. 

   Mampu menyajikan laporan keuangan secara otomatis, lengkap, dan akurat 

kapan pun diperlukan, terdiri dari berbagai jenis laporan keuangan yang 

dibutuhkan secara otomatis, meliputi necara saldo, neraca, laporan rugi laba, 

laporan pembelian dan penjualan, daftar umur piutang, jurnal transaksi, 

sediaan barang dan sebagainya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. 

   Tersedia sistem keamanan yang handal, dilengkapi dengan sistem akses 

memadai berupa password yang dapat ditentukan dalam beberapa level. 
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   Mampu menampilkan laporan keuangan komparas, menyajikan laporan 

keuangan komparasi baik neraca, laporan laba rugi, maupun penjualan 

dengan data historis bulan lalu atau tahun sebelumnya. 

   Laporan keuangan dapat diaktifkan dengan Microsoft Exel dan Microsoft 

Word bahkan di simpan dalam bentuk PDF maupun Text File.
60

 

Keunggulan software MYOB, yaitu : 

   Sebagaimana software aplikasi yang lain, MYOB dari versi apapun dibuat 

berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 

   Program ini juga dirancang untuk mudah digunakan (User Friendly) 

   MYOB telah mengalami uji coba dan uji kelayakan sehingga melepaskan 

ketergantungan pemakai kepada jasa seorang pembuat program. 

   Pencatatan transaksi penjualan dan pembelian sampai 12 digit, sangat cukup 

untuk perusahaan kecil menengah. Fasilitas pembuatan laporan keuangan 

yang  lengkap dan pembuatan analisis laporan keuangan yang bisa langsung 

dicetak maupun diaktifkan dengan program Excel.
61

 

h. Langkah-langkah Penerapan Media Software MYOB  

  Penerapan media software MYOB, dapat dilihat dari langkah-langkah 

berikut : 

   Menginstal aplikasi komputer akuntansi 

   Mengoperasikan aplikasi komputer akuntansi pada perusahaan dagang 

a) Men-setting data baru perusahaan 

b) Membuat dan memindahkan daftar akun dari Ms. Excel 
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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 dagang dan utang dagang 

j) Membuat daftar barang dan memasukkan saldo awal persediaan barang 

k) Memeriksa kebenaran data awal perusahaan 

   Mengentri bukti transaksi 

a) Mengentri bukti transaksi ke dalam program MYOB 

b) Memeriksa neraca saldo 

   Mengentri transaksi penyesuaian 

a) Mengentri transaksi penyesuaian rekening koran 

b) Mengentri transaksi penyesuaian semua aset lancar 

c) Mengentri transaksi penyesuaian penyusutan dan expense payable (utang 

beban) 

d) Mengentri transaksi penyesuaian pajak 

   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
62
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Langkah praktis menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan dagang 

dengan software MYOB untuk siswa SMK dan awam mengikuti langkah berikut 

ini: 

   Menginstal program MYOB 

   Membuat data file akuntansi 

   Membuat daftar akun 

   Mengatur kode pajak 

   Me-link-an akun 

   Menghapus akun yang tidak dibutuhkan 

   Mengatur jenis akun 

   Mengatur level akun 

   Memasukkan saldo awal file akuntansi 

    Mengatur  modul pejualan 

    Mengatur modul pembelian 

    Membuat daftar inventory 

    Memasukkan saldo awal inventory 

    Menganalisis dan memasukkan data transaksi 

    Membuat jurnal penyesuaian 

    Melihat, memformat, dan mencetak laporan keuangan.
63
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Prosedur mendasar untuk penggunaan software MYOB adalah sebagai 

berikut : 

   Pilih template daftar akun 

   Tinjau dan modifikasi daftar akun 

   Memasukkan saldo-saldo awal 

   Menjalankan sistem bisnis MYOB
64

 

Penerapan media software MYOB adalah sebagai berikut : 

   Membuat file data perusahaan 

   Enri bukti transaksi 

   Entri jurnal penyesuaian 

   Melihat dan mencetak laporan keuangan
65

 

   Pengaruh Penerapan Media Software MYOB terhadap Kemandirian 

Belajar Siswa Mengelola Siklus Akuntansi Perusahaan Dagang 

 

Software MYOB merupakan media pembelajaran berbasis komputer yang 

membantu siswa dalam mengelola siklus akuntansi secara mandiri. Pembelajaran 

berbasis komputer menerapkan pembelajaran yang menggunakan media yang 

orientasi belajarnya adalah siswa. Dengan pembelajaran berbasis komputer siswa 

dapat belajar secara mandiri karena pembelajaran berbasis komputer mendorong 

siswa untuk belajar lebih menyenangkan. Media pembelajaran berbasis komputer 

lebih memposisikan komputer sebagai alat bantu, materi pelajaran sudah dikemas 

dan diprogram untuk dipelajari siswa secara mudah. Hal ini akan mendorong 

siswa berinteraksi dengan media berbasis komputer, peran guru disini hanya 
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sebagai disainer dan programmer dalam pembelajaran. Dengan pembelajaran 

berbasis komputer siswa akan memperoleh pengetahuan yang siap pakai dan akan 

dapat menanamkan kebiasaan belajar yang mandiri.
66

 

Salah satu fungsi media pembelajaran adalah alat bantu yang 

memungkinkan siswa belajar secara mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan 

visual, auditori & kinestetiknya.
67

 

Media pembelajaran digunakan siswa untuk dapat belajar secara individu, 

dan dapat dilakukan secara berulang seandainya materi tersebut belum dipahami 

sehingga dengan sendirinya dapat membentuk kemadirian siswa dalam belajar.
68

 

Aplikasi komputer dalam bidang pembelajaran termasuk MYOB 

memungkinkan berlangsungnya proses belajar secara individual (individual 

learning) dengan menumbuhkan kemandirian dalam proses belajaranya sehingga 

siswa akan mengalami proses yang jauh lebih bermakna dibandingkan dengan 

pembelajaran konvensional.
69

 

Kemandirian belajar dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.  

Faktor internal berasal dari siswa itu sendiri seperti bakat dan potensi intelektual, 

sedangkan faktor eksternal berasal dari luar siswa seperti pendidik, metode 

pembelajaran, media pembelajaran, maupun bahan ajar.
70
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   Materi Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Heri, Akuntansi Perusahaan Jasa dan Dagang, (Bandung: Penerbit 

Alfabeta), 2011, hal. 55-    

 

 

a. Mengelola Siklus Akuntansi Perusahaan Dagang 

Seluruh transaksi bisnis yang terjadi dalam perusahaan mula-mula akan 

dianalisis (dalam rangka mengidentifikasi akun) dan dicatat ke dalam jurnal. 

Seluruh data transaksi ini yang telah tercatat dalam jurnal lalu akan dipindah-

bukukan (diposting) ke dalam buku besar sesuai dengan klasifikasi masing-

masing akun terkait, Langkah selanjutnya adalah menyiapkan neraca saldo, 

menganalisis data penyesuaian, laporan keuangan, ayat jurnal penutup, neraca 

saldo setelah penyesuaian, dan ayat jurnal pembelik. Proses akuntansi yang 

diawali dengan menganalisis dan menjurnal transaksi, dan yang diakhiri 

dengan membuat laporan dinamakan sebagai siklus akuntansi (accounting 

cycle). Produk akhir dari siklus akuntansi ini adalah laporan keuangan. 

Perusahaan yang telah memiliki sistem komputerisasi akuntansi yaitu 

sebuah perangkat lunak (software) yang memuat program pemrosesan data dan 

pelaporan akuntansi, akan secara otomatis memposting jurnal ke buku besar, 

hingga menghasilkan laporan keuangan dan berbagai laporan lainnya yang 

dibutuhkan perusahaan. Dalam kondisi ini, kertas kerja (yang sifatnya 

optional) tentu saja tidak lagi dibutuhkan.  

Perusahaan dagang (Merchandising Business), menjual produk (barang 

jadi), akan tetapi perusahaan tidak membuat/menghasilkan sendiri produk yang 

akan dijualnya melainkan memperolehnya dari perusahaan lain.  



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : L.M. Samryn, Pengantar Akuntansi: Mudah Memahami Jurnal dengan 

Pendekatan Siklus Transaksi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 245-     

 

Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli 

barang dagangan dan menjual kembali sebagaimana adanya tanpa mengubah 

wujud fisik barang yang bersangkutan. Oleh karena itu, perusahaan yang 

bergerak di sektor perdagangan harus menyelenggarakan akuntansi tersendiri 

untuk pelaporan persediaan barang dagangnya. 

Usaha perdagangan juga harus membuat sistem akuntansi untuk tiap 

siklus transaksi, yaitu : 

  Siklus pengeluaran dalam perusahaan dagang meliputi transaksi pembelian 

barang dagangan. Dibanding dengan perusahaan jasa siklus pengeluaran 

dalam bidang usaha ini mempunyai lingkup yang lebih luas. Pengeluaran 

tidak hanya untuk mendapatkan aktivitas tetap, tetapi bahkan yang paling 

tinggi frekuensi aktivitasnya adalah pengeluaran untuk mendapatkan 

persediaan barang dagangan. Dengan demikian, siklus pengeluaran meliputi 

pengeluaran modal dan juga pengeluaran pendapatan. 

  Siklus pendapatan dalam perusahaan dagang meliputi penyerahan hak atas 

barang dagangan kepada pelanggan. Dibanding perusahaan jasa siklus 

pendapatan dalam perusahaan dagang selalu diikuti dengan pengurangan 

nilai persediaan barang dagangan. Dalam perusahaan jasa pengurangan 

barang dagangan tersebut tidak terjadi. 

  Siklus keuangan untuk transaksi penerimaan, pengeluaran kas dan 

pendanaan (financing). 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Penerbit Andi dan Wahana Komputer, Microsoft Excel 2010 dan 

MySQL untuk Membuat Aplikasi Akuntansi, (Semarang, 2012), hal. 81-   

 

 

 

 

 

Langkah dalam akuntansi sering disebut sebagai siklus akuntansi. 

Mengelola siklus akuntansi yang harus dilalui secara singkat adalah sebagai 

berikut: 

  Bukti transaksi adalah dokumen-dokumen yang digunakan oleh 

perusahaan untuk mencatat transaksi-transaksi seperti contoh 

sederhananya adalah nota pembelian atau penjualan atau retur. 

  Jurnal adalah pencatatan awal dari sebuah transaksi yang terjadi kemudian 

digolongkan dan disusun sedemikian rupa sehingga memudahkan untuk 

dibaca. 

  Buku besar adalah pencatatan kedua dari proses atau siklus akuntansi ini. 

Pada proses ini Anda akan meringkas dan menggolongkan transaksi 

berdasarkan atas jenisnya. Diperlukan ketelitian untuk dapat memasukkan 

data ke buku besar dengan benar. 

  Laporan keuangan adalah proses akhir atau hasil akhir yang dituju dari 

proses akuntansi. Pada proses akuntansi. Pada proses ini Anda akan 

membuat neraca, laporan laba rugi, dan lain-lain, sesuai dengan yang 

dibutuhkan perusahaan. 

 



   
 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang dianggap  relevan dengan penelitian yang penulis lakuakan 

antara lain adalah: 

   Pengaruh Pemahaman Materi Laporan Keuangan Perusahaan Dagang 

Terhadap Kemampuan Mengaplikasikan MYOB pada Siswa Kelas XI Jurusan 

Akuntansi di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 02 Pekanbaru oleh 

Ade Kurniati.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaruh pemahaman 

materi laporan keuangan perusahaan dagang terhadap pengaplikasian MYOB 

pada mata pelajaran akuntansi kelas XI Akuntansi di SMK Muhammadiyah 2 

Pekanbaru, dengan kontribusi pemahaman materi laporan keuangan perusahaan 

dagang terhadap pengaplikasian MYOB adalah 0,230 X 100%=23% dimana ro 

(observasi) = 0,479, lebih besar dari rt (tabel) pada taraf signifikan 5% maupun 

1% yaitu 0,232<0,479>0,302, ini berarti Ha diterima dan Ho ditolak, berarti 

terdapat pengaruh pemahaman materi laporan keuangan terhadap kemampuan 

mengaplikasikan MYOB pada siswa kelas XI Jurusan Akuntansi di Sekolah 

menengah kejuruan Muhammadiyah 02 Pekanbaru.
71

 

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu 

terletak pada variabel Y (kemampuan mengaplikasikan MYOB) yang 

merupakan variabel X (penerapan media software MYOB) di penelitian 

penulis. Perbedaan terletak pada variabel X dimana penelitian di atas meneliti 

tentang (pemahaman materi laporan keuangan). 
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   Hasil Belajar Komputer Akuntansi Ditinjau dari Kemandirian Belajar dan 

Pemahaman Dasar Akuntansi Keuangan pada Mahasiswa Pendidikan 

Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2011/2012 oleh Annisa Rosma Febriyani. 

Kesimpulan penelitian ini adalah 1) Kemandirian belajar berpengaruh positif 

terhadap hasil belajar mahasiswa. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis regresi 

linear berganda (Uji t) memperoleh thitung > ttabel yaitu 2,994 > 1,980 dan 

nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,003 dengan sumbangan efektif sebesar 18,66%, 

2) Pemahaman Dasar Akuntansi Keuangan berpengaruh terhadap hasil belajar 

mahasiswa. Hasil analisis regresi linear berganda memperoleh thitung > ttabel 

yaitu 6,080 > 1,980 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000 dengan 

sumbangan efektif sebesar 41,538%, 3) ada pengaruh yang signifikan antara 

kemandirian belajar dan pemahaman Dasar Akuntansi Keuangan berpengaruh 

terhadap hasil belajar Komputer Akuntansi tahun 2011. Hal ini dapat dilihat 

dari uji F yang memperoleh Fhitung > Ftabel yaitu 87,666% > 3,074 dan nilai 

signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. Dengan hasil uji koefisien determinasi (    

sebesar 0,602 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh kemandirian belajar dan 

pemahaman Dasar Akuntansi Keuangan berpengaruh terhadap hasil belajar 

Komputer Akuntansi Program Studi Pendidikan Akuntansi FKIP UMS 

angkatan 2011/2012 adalah sebesar 60,2% sedangkan 39,8% sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.
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Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu 

terletak pada variabel X (hasil belajar komputer akuntansi) yang merupakan 

variabel X (penerapan media software MYOB) di penelitian penulis dan 

variabel Y1 (kemandirian belajar) yang merupakan variabel Y (kemandirian 

belajar) di penelitian penulis. Perbedaan terletak pada variabel Y2 dimana 

penelitian di atas meneliti tentang (pemahaman dasar akuntansi). 

   Pengaruh Penggunaan Software MYOB Sebagai Media Pembelajaran dan 

Minat Belajar Siswa terhadap Hasil Belajar Akuntansi Perusahaan Jasa di SMA 

oleh Sri Usdekti, Rahmat Murbojono, Suratno.  

Kesimpulan penelitian ini adalah 1) hasil kelompok belajar siswa yang diberi 

pembelajaran dengan media MYOB lebih tinggi dibandingkan dengan 

sekelompok siswa yang diberi pembelajaran dengan media LKS (Fhitung 

        ,   , 2) Hasil studi akuntansi perusahaan jasa kelompok siswa yang 

memiliki minat belajar tinggi, lebih baik bila dibandingkan dengan hasil belajar 

perusahaan jasa akuntansi pada kelompok siswa yang memiliki minat rendah, 

yang keduanya diajarkan menggunakan software MYOB. media dan 

penggunaan media LKS karena F 0.761> 0, 05. 3) Pada kelompok siswa yang 

memiliki minat belajar tinggi, hasil belajar perusahaan jasa akuntansi yang 

diajarkan siswa menggunakan software MYOB lebih tinggi bila dibandingkan 

dengan hasil penelitian. Mengetahui perusahaan jasa akuntansi yang diajarkan 

siswa menggunakan media LKS (4) Pada kelompok siswa yang memiliki minat 

belajar rendah, hasil pembelajaran akuntansi perusahaan jasa yang diajarkan 

dengan menggunakan media software MYOB lebih tinggi bila dibandingkan 



   
 

dengan hasil belajar perusahaan jasa akuntansi. siswa mengajar menggunakan 

media LKS. (5) Ada interaksi antara perangkat lunak media MYOB dan minat 

belajar pada hasil belajar perusahaan jasa Fhitung akuntansi sebesar 0,752, 

untuk p> 0,05.
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Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu 

terletak pada variabel X (penggunaan software MYOB sebagai media 

pembelajaran) yang merupakan variabel X1 (penerapan media software 

MYOB) di penelitian penulis. Perbedaan terletak pada variabel X2 dimana 

penelitian di atas meneliti tentang (minat belajar siswa) dan variabel Y meneliti 

tentang (hasil belajar akuntansi perusahaan jasa). 

 

C. Konsep Operasional 

   Variabel Penerapan Media Software MYOB (Variabel X) 

a. Menginstal program MYOB 

   Guru memasukkan CD yang berisi software MYOB ke dalam komputer 

   Guru dapat menyelesaikan instalasi software MYOB dengan mengikuti 

langkah-langkah yang diberikan 

b. Mengoperasikan aplikasi komputer akuntansi pada perusahaan dagang 

   Guru men-setting data baru perusahaan 

   Guru membuat dan memindahkan daftar akun dari Ms. Excel 

   Guru men-setting link pajak (PPN) 

   Guru men-setting linked account 
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   Guru mengedit daftar akun baru 

   Guru mengisi neraca saldo 

   Guru membuat daftar pelanggan(Customer) 

   Guru membuat daftar pemasok (Supplier) 

   Guru membuat buku besar pembantu piutang dagang dan utang dagang 

    Guru membuat daftar barang dan memasukkan saldo awal persediaan 

barang 

    Guru memeriksa kebenaran data awal perusahaan 

c. Mengentri bukti transaksi 

   Guru mengentri bukti transaksi pembelian 

   Guru mengentri bukti transaksi penjualan 

   Guru mengentri bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran kas 

   Guru memeriksa neraca saldo 

d. Mengentri transaksi penyesuaian 

   Guru mengentri transaksi penyesuaian rekening koran 

   Guru mengentri transaksi penyesuaian semua aset lancar 

   Guru mengentri transaksi penyesuaian penyusutan dan expense payable 

(utang beban) 

   Guru mengentri transaksi penyesuaian pajak 

e. Menyajikan dan mencetak laporan keuangan 

   Guru menampilkan laporan keuangan 

   Guru menampilkan kartu piutang, kartu persediaan, dan kartu utang 

   Guru keluar dari program MYOB dan mem-backup data perusahaan 



   
 

   Variabel Kemandirian Belajar Siswa Mengelola Siklus Akuntansi 

Perusahaan Dagang (Variabel Y) 

 

a. Mampu berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif. 

   Siswa berani menyampaikan pendapat dan tanggapannya tentang mengelola 

siklus akuntansi perusahaan dagang. 

   Siswa menemukan cara baru yang lebih cepat dan mudah untuk 

menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan dagang. 

   Siswa menerima gagasan dari teman dan guru untuk mengembangkan 

gagasan sendiri ketika menjurnal transaksi perusahaan dagang. 

b. Tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain. 

   Siswa mengerjakan siklus akuntansi perusahaan dagang dengan kemampuan 

sendiri. 

   Siswa percaya diri bahwa laporan keuangan perusahaan dagang yang dibuat 

sudah benar. 

c. Tidak lari atau menghindari masalah. 

   Siswa mengerjakan siklus akuntansi perusahaan dagang hingga tuntas 

walaupun menemukan kesulitan. 

   Siswa mampu menemukan cara ketika menghadapi permasalahan yang 

belum pernah ditemui saat mengelola siklus akuntansi perusahaan dagang. 

d. Memecahkan masalah dengan berfikir yang mendalam. 

   Siswa berusaha untuk mengoreksi setiap kesalahan mengelola siklus 

akuntansi perusahaan dagang. 

   Siswa teliti dalam membuat transaksi perusahaan dagang yang diberikan 

oleh guru. 



   
 

e. Apabila menjumpai masalah dipecahkan sendiri tanpa meminta bantuan orang 

lain. 

   Siswa mampu menganalisis sendiri saat menginput bukti transaksi 

perusahaan dagang. 

   Siswa tidak mencontoh pekerjaan laporan keuangan perusahaan dagang 

yang dibuat oleh teman. 

f. Tidak merasa rendah diri apabila harus berbeda dengan orang lain. 

   Siswa menerima kritik dari teman atau guru jika terjadi kesalahan dalam 

mengelola siklus akuntansi perusahaan dagang. 

   Siswa melaksanakan nasehat yang diberikan oleh guru mengenai pelajaran 

mengelola siklus akuntansi perusahaan dagang. 

g. Berusaha bekerja dengan penuh ketekunan dan kedisiplinan. 

   Siswa menyelesaikan laporan keuangan perusahaan dagang sesuai waktu 

yang telah ditentukan. 

   Siswa langsung mengerjakan laporan siklus akuntansi perusahaan dagang 

tanpa menunda waktu. 

h. Bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. 

   Siswa mampu menjelaskan analisisnya ketika mengentri bukti transaksi 

perusahaan dagang. 

   Siswa mampu meyakinkan orang lain terhadap laporan keuangan 

perusahaan dagang yang sudah tampilkan dan dicetak. 

 

 



   
 

D. Asumsi dan Hipotesis 

   Asumsi Dasar 

Asumsi yang diajukan dalam penelitian ini adalah penerapan media 

software MYOB dapat mempengaruhi kemandirian belajar siswa mengelola siklus 

akuntansi perusahaan dagang di SMK Muhammadiyah 02 Pekanbaru. 

   Hipotesis Penelitian 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara penerapan media software MYOB 

terhadap kemandirian belajar siswa mengelola siklus akuntansi perusahaan 

dagang di SMK Muhammadiyah 02 Pekanbaru. 

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara penerapan media software MYOB 

terhadap kemandirian belajar siswa mengelola siklus akuntansi perusahaan 

dagang di SMK Muhammadiyah 02 Pekanbaru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


