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ABSTRACT 

 

The existence of accounting is inseparable from 

the needs of the community that follow developments. 

Accounting rules, concepts and techniques develop from 

one thought to the next to balance the increasing need for 

information as a logical consequence of development. 

Students' understanding of basic accounting is 

very important to achieve competency standards. A good 

learning process and the use of appropriate learning media 

greatly influence the success of the learning process. 

The basic Android-based accounting learning 

application is used as a supporting tool in learning which 

contains material modules, simulation of recording and 

problem training as a benchmark for understanding 

students. 

 

ABSTRAK 

 

Keberadaan akuntansi tidak lepas dari kebutuhan 

masyarakat yang mengikuti perkembangan. Kaidah, 

konsep dan teknik akuntansi berkembang dari satu 

pemikiran menuju pemikiran berikutnya untuk 

mengimbangi peningkatan kebutuhan informasi sebagai 

konsekuensi logis dari perkembangan. 

 

Pemahaman mahasiswa dalam bidang akuntansi 

dasar sangat penting untuk  mencapai standar kompetensi. 

Proses belajar di pengaruhi faktor dari dalam maupun luar 

mahasiswa, di antaranya media belajar. Penggunaan media 

belajar yang tepat sangat mempengaruhi keberhasilan 

proses belajaran. 

 

Aplikasi belajar akuntansi dasar yang berbasis 

android ini digunakan sebagai sarana pendukung dalam 

belajar yang berisikan modul-modul materi, simulasi 

pencatatan dan latihan soal sebagai tolak ukur pemahaman 

mahasiswa. 

 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Dalam program studi Akuntansi, pemahaman 

mahasiswa dalam bidang akuntansi dasar sangat penting 

untuk  mencapai kompetensi sesuai yang diharapkan. 

Materi pelajaran, sarana prasarana, kondisi belajar, media 

belajar, lingkungan belajar, serta evaluasi merupakan 

unsur-unsur pembelajaran yang mempengaruhi 

keberhasilan proses belajar serta meningkatkan prestasi 

belajar mahasiswa. Proses belajar di pengaruhi faktor dari 

dalam maupun luar mahasiswa. Penggunaan media belajar 

yang tepat juga sangat mempengaruhi keberhasilan proses 

belajaran. 

ISSN : 2442-5826 e-Proceeding of Applied Science : Vol.5, No.3 Desember 2019 | Page 3184



2 
 

Keberadaan media belajar tentunya sangat 

penting agar tercapainya target atau tujuan sehingga 

mahasiswa mendapatkan kelulusan pada pembelajaran 

tersebut. Sayangnya sebagian mahasiswa di Universitas 

Widyatama masih merasa kesulitan dalam memahami 

dasar akuntasi karena banyak materi dan poin-poin tertentu 

yang harus dipahami namun materi yang disampaikan 

masih belum maksimal, serta harus banyak membawa atau 

memiliki  buku sebagai modul ataupun jurnal akutansi 

membuat mahasiswa akuntansi di Universitas Widyatama 

merasa sungkan dalam mempelajari materi dari buku-buku 

tersebut.  

 

Oleh karena itu, pembuatan sebuah aplikasi 

belajar akuntansi dasar yang berisikan modul-modul 

akuntansi dasar yang mencakup standar akuntansi di 

indonesia, siklus akuntansi, bidang-bidang akuntansi, 

tahap pencatatan, serta jurnal, buku besar, neraca, metode 

pengkategorian akun dalam laporan keuangan, dan latihan 

soal sebagai tolak ukur pemahaman mahasiswa. Dalam 

satu wadah tanpa perlu mencari dari berbagai artikel 

ataupun e-book, dan diharapkan dapat memberikan 

kemudahan dan membantu dalam proses belajar.  

 

1.2 Perumusan masalah 

1. Bagaimana cara memahami materi serta 

simulasi akuntansi dengan mudah? 

2. Bagaimana agar mahasiswa mempelajari 

akuntansi dengan lebih kreatif?  

 

1.3 Batasan Masalah 

Data modul atau materi yang tersedia adalah 

tingkat akuntansi dasar yang mencakup gambaran umum 

akuntansi, standar akuntansi di Indonesia, siklus akuntansi, 

bentuk buku dalam akuntansi, tahap pencatatan dsb. 

 

1.4 Tujuan 

1. Membuat sebuah Aplikasi Belajar Akuntansi 

Dasar yang diharapkan dapat membantu 

mahasiswa Universitas Widyatama dalam 

memahami pembelajaran akuntansi. 

2. Membantu mahasiswa Universitas Widyatama 

dalam proses pembelajaran akuntansi. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

1.1 Akuntansi Dasar 

Menurut Kieso,etal.(2016:2) pengertian akuntansi adalah: 

“Accounting consist of the three basic activities－  it 

identifies, records, and communicates the economic events 

of an organization to interest users. A company identifies 

the economic events relevant to its business and then 

records those events in order to provide a history of 

financial activities. Recording consists of keeping a 

systematic, chronological diary of events, measured in 

dollar and cents. Finally, communicates the collected 

information to interest user by means 

accountingreportsarecalledfinancialstatement”. 

 

Penjelasan diatas dapat diartikan Akuntansi 

terdiri dari tiga kegiatan yang mendasar yaitu identifikasi, 

pencatatan dan pengkomunikasian peristiwa ekonomi 

suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan. 

Perusahaan mengidentifikasi peristiwa ekonomi sesuai 

dengan kegiatan usahanya dan mencatat peristiwa tersebut 

untuk menyediakan catatan kegiatan keuangan. Pencatatan 

dilaksanakan secara sistematis, kronologis setiap 

peristiwa, dalam satuan mata uang. Akhirnya pada 

pengkomunikasian kumpulan informasi tersebut kepada 

pihak yang berkepentingan dalam bentuk laporan 

akuntansi atau dikenaldenganlaporankeuangan.Akuntansi 

Keuangan dari Sudut Pemakai. 
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1.2 Pemahaman Akuntansi 

Konsep dasar pemahaman akuntansi terdiri dari tiga bagian 

utama yaitu aktiva, hutang dan modal 

 

a. Aktiva 

Menurut Sak No. 16 tahun 2004 yang 

dimaksud dengan aktiva ialah sumber daya 

yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat 

dari peristiwa masa lalu dan dari mana 

manfaat ekonomis di masa depan diharapkan 

akan diperoleh perusahaan. 

b. Utang 

Menurut Kieso et. Al (2008:172) utang 

adalah “kemungkinan pengorbanan masa 

depan atas manfaat ekonomi yang muncul 

dari kewajiban saat ini entitas tertentu untuk 

mentransfer aktiva atau menyediakan jasa 

kepada entitas lainnya di masa depan sebagai 

hasil dari transaksi atau kejadian masa lalu.” 

 

c. Modal 

 

Adalah merupakan hak atau bagian yang 

dimiliki oleh pemilik Perusahaan yang 

ditunjukkan dalam pos modal (modal 

saham), surplus dan laba yang ditahan. Atau 

kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh 

perusahaan terhadap seluruh hutang-

hutangnya.  

 

1.3 Android 

Android adalah sistem operasi seluler yang 

berjalan pada Linux Kernel. Pengembangan Aplikasi 

Android Mobile didasarkan pada kode bahasa Java, karena 

memungkinkan pengembang untuk menulis kode dalam 

bahasa Java. Kode ini dapat mengontrol perangkat seluler 

melalui pustaka Java yang diaktifkan Google. Ini adalah 

platform penting untuk mengembangkan aplikasi mobile 

menggunakan tumpukan perangkat lunak yang disediakan 

di Google Android SDK. Android mobile OS menyediakan 

lingkungan yang fleksibel untuk Pengembangan Aplikasi 

Android Mobile karena pengembang tidak hanya dapat 

menggunakan Android Java Libraries tetapi juga 

dimungkinkan untuk menggunakan IDE Java normal.  

 

III. ANALISIS KEBUTUHAN DAN 

PERANCANGAN APLIKASI 

3.1 Identifikasi dan Analisis Kebutuhan Perangkat 

Lunak 

3.1.1 Deskripsi dan Pemodelan Persoalan 

Dalam kegiatan belajar mahasiswa 

akuntansi khususnya dikelas pasti selalu 

ada penjelasan materi yang kurang 

dipahami ataupun sulit dipahami, karena 

berbagai faktor seperti cara pengajar 

dalam menjelaskan kurang begitu baik, 

ataupun dari mahasiswa itu sendiri. 

 

 

Dengan kondisi seperti itu 

mahasiswa dituntun untuk belajar mandiri 

agar dapat  mengejar dan memahami 

materi, namun seringkali terdapat berbagai 
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kendala seperti kurangnya media belajar 

yang dapat membantu, ataupun fasilitas 

penunjang seperti buku-buku referensi 

terkait. Namun juga terkadang terlalu 

banyak buku yang dibutuhkan menjadi 

kendala lain bagi mahasiswa karena 

merasa lelah dan enggan untuk membawa 

buku-buku tersebut sehingga mahasiswa 

secara tidak langsung merasa malas untuk 

belajar mandiri. 

 

3.2 Analisis Kebutuhan Aplikasi 

 

3.2.1 Kebutuhan Fungsionalitas Aplikasi 

            Fungsionalitas : 

a) Mempelajari materi, mahasiswa 

dapatmempelajari materi-materi 

akuntansi dasar dari modul 

b) Simulasi, mahasiswa dapat melakukan 

simulasi dalam pencatatan jurnal, buku 

besar, laporn keuangan 

c) Latihan, mahasiswa dapat melakukan 

latihan latihan soal untuk mengukur 

pemahaman setelah mempelajari materi 

 

    3.2.1   Kebutuhan Perangkat Lunak 

 Perangkat lunak yang dibutuhkan untuk 

membangun aplikasi ini adalah: 

a. OS Windows 10  

b. Android Studio versi 3.0.1 

c. SDK Android versi min. 15 

d. Versi android minimal 4.1 (jelly 

bean) 

 

3.2.2 Kebutuhan Perangkat Keras 

Kebutuhan  perangkat keras 

dalam pembangunan sistem serta  ada 

dua yaitu kebutuhan perangkat keras 

yang digunakan untuk proses 

perancangan, pembuatan, pengujian 

hingga publikasi serta dokumentasi dan 

kebutuhan perangkat keras yang 

digunakan sebagai komponen 

pembangunan. Berikut adalah perangkat 

keras dan spesifikasinya yang digunakan 

selama proses perancangan, pembuatan , 

pengujian hingga publikasi dan 

dokumentasi.  

 

3.3 Perancangan Perangkat Lunak 

 

3.3.1 Perancangan Basis Data (ERD) 

 

 

 

3.3.2 Use Case Diagram 
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3.4 Perancangan Antarmuka 

  

  

 

IV. Implementasi dan Pengujian Aplikasi 

 

4.1 Implementasi 

Implementasi adalah penerapan cara kerja aplikasi 

berdasarkan hasil analisa dan juga perancangan yang telah 

dibuat sebelumnya ke dalam suatu bahasa pemprograman 

tertentu kemudian dilakukan pengujian untuk selanjutnya 

masuk pada tahap pengembangan aplikasi.  

4.2 Struktur kode 

Dokumentasi kode berisi penjelasan tentang 

fungsi/metode/objek/kelas penting yang ada dalam 

Aplikasi Belajar Akuntansi Dasar. 

 

4.3       Kasus dan Hasil Pengujian 

Kasus dan hasil pengujian berisi pemaparan dari 

rencana pengujian yang telah disusun pada skenario 

pengujian. Pengujian ini dilakukan menggunakan metode 

Black Box untuk menguji fungsi-fungsi khusus yang ada 

pada aplikasi Belajar Akuntansi Dasar. 

 

4.3.1 Kesimpulan Pengujian Alpha 

Berdasarkan hasil pengujian yang 

dilakukan maka dapat disimpulkan  

bahwa aplikasi akuntansi dasar  yang 

dibangun sudah berjalan sesuai dengan 

yang diharapkan. 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Aplikasi belajar akuntansi dasar berbasis 

android yang telah dibangun ini berhasil 

mempermudah mahasiswa jurusan akuntansi 

lebih memahami akuntansi dasar. Berdasarkan 

hasil survei dan pengujian pengujian yang 

dilakukan, fitur pada aplikasi ini mudah untuk 

digunakan. Berdasarkan hasil kuisioner, 

responden menyatakan dengan adanya 

pengembangan aplikasi belajar akuntansi dasar 

berbasis android memudahkan dalam 

mempelajari akuntansi dasar. 
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5.2 Saran 

Saran yang dapat dipertimbangkan dari 

hasil pengujian terhadap aplikasi belajar akuntasi 

dasar berbasis android untuk pengembangan 

selanjutnya adalah Membuat tampilan di fitur 

simulasi lebih menarik lagi dengan desain lebih 

baik dan lebih responsif, menambahkan fitur 

untuk excel ke database dan dengan adanya fitur 

latihan soal mahasiswa dapat menambah 

wawasan akuntansi dasar lebih baik. 
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