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ABSTRAK
SMK swasta Yahdi adalah salah satu SMK swasta yang ada di kota Medan. Dalam kurikulumnya SMK ini
mengajarkan mata pelajaran komputer sebagai bagian dari spesifikasi kejuruannya. Dengan kemajuan
teknologi hampir semua orang sudah memiliki komputer sendiri. Sehingga banyak sekolah mulai menjadikan
pembelajaran komputer sebagai salah satu mata pelajaran atau jurusan yang diajarkan pada sekolah
tersebut. Salah satu contohnya adalah membuat aplikasi laporan keuangan. Ada banyak manfaat yang akan
diperoleh, apabila dapat menyusun laporan keuangan. Manfaat tersebut seperti mengetahui informasi
tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan modal pemilik di masa lalu. Menjadi salah satu
bahan dalam pengambilan keputusan. Data dalam laporan keuangan dapat digunakan untuk pengambilan
keputusan di masa yang akan datang. Mengetahui nilai perubahan kas dan distribusinya. Berdasarkan
laporan arus kas, pelaku usaha akan mengetahui berapa nilai kenaikan ataupun penurunan kas dalam 1
periode. Di sini penulis mengajukan diri untuk mengadakan pelatihan pembuatan laporan keuangan
menggunakan MICROSOFT EXCEL kepada para siswa SMK swasta Yahdi Medan sebagai program
pengabdian kepada masyarakat.

Kata kunci: Laporan Keuangan; Microsoft Excel; Siswa.

ABSTRACT
Yahdi's private vocational school is one of the private vocational schools in Medan. In the curriculum, this
SMK teaches computer subjects as part of its vocational specifications. With advances in technology, almost
everyone already has their own computer. So that many schools have started to make computer learning as
one of the subjects or majors taught at the school. One example is making a financial reporting application.
There are many benefits that will be obtained, if you can prepare financial reports. These benefits include
knowing information about financial position, financial performance, changes in owner's capital in the past.
Become one of the ingredients in decision making. Data in financial reports can be used for decision making
in the future. Knowing the value of cash changes and their distribution. Based on the cash flow statement, a
business actor will know how much cash increases or decreases in value in 1 period. Here the authors
volunteered to hold training in making financial reports using MICROSOFT EXCEL for the Yahdi Medan
private vocational school students as a community service program
Keywords: Financial statements; Microsoft Excel; Student.

1. PENDAHULUAN
Perkembangan Teknologi Komputer sangat pesat saat ini, banyak sekali teknologi –
teknologi yang telah diciptakan dan sangat berguna bagi kehidupan manusia, termasuk untuk dunia
pendidikan. Pada kenyataanya seperti yang kita ketahui praktek dari kegiatan pembuatan laporan
keuangan selalu berjalan tanpa mengandalkan informasi keuangan yang disusun secara tertib dan
teratur dalam pelaporan. Banyak yang beranggapan bila kegiatan penyusunan laporan keuangan itu
sulit, adapun yang mengganggap bahwa penyusunan laporan keuangan mewah dan belum
sebanding dengan kegunaannya, yang terlalu berpikiran panjang untuk pembuatan laporan
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keuangan yang menggunakan software keuangan yang cangkih, dampaknya dengan pemikiran
seperti bahwa kita tidak akan mengetahui secara persis berapa pendapatan (kas) yang diterimanya,
berapa biaya operasi yang harus dikeluarkannya dan berapakah yang seharusnya masih tersisa.
Pada era Revolusi Industri 4.0, peran mata pelajaran TIK (Teknologi Informasi dan
Komunikasi) sangat dibutuhkan bagi para siswa sebagai bekal bagi mereka dalam menghadapi
perubahan dan tuntutan jaman. Namun, hal ini kurang didukung oleh perkembangan sistem
kurikulum yang ada di Indonesia. Sejak adanya penerapan kurikulum 2013 (K-13), bidang TIK
menjadi seperti anak tiri. TIK itupun hanya diajarkan pada SMK untuk lintas minat atau
pendalaman minat bidang teknologi informasi dan komunikasi saja, tidak diwajibkan secara umum.
Semakin luasnya ukuran usaha-usaha di Indonesia, pelaku bidang usaha menjadi tidak
mampu untuk memantau secara langsung kegiatan usaha yang sedang berjalan. Masalah seperti
inilah yang dapat diatasi dengan langkah membuat laporan keuangan dan menganalisisnya lebih
lanjut. Dari keterbatasan tersebut semakin meningkatnya angka pengangguran, karena tidak mampu
berkompetisi karena permasalahan keuangan yang sebagian besar para pelaku usaha tidak atau
belum mengerti apa fungsi dari pembuatan laporan keuangan tersebut.
Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan
pemahaman siswa/i terhadap penggunaan Microsoft Office Excel, sebagai upaya untuk
meningkatkan pengetahuan siswa/i dalam pembuatan laporan keuangan, untuk meningkatkan
pengetahuan para siswa mengenai aplikasi Microsoft Office Excel dalam pembuatan laporan
keuangan.
Ada banyak manfaat yang akan diperoleh, apabila dapat menyusun laporan keuangan.
Manfaat tersebut seperti mengetahui informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan,
perubahan modal pemilik di masa lalu. Menjadi salah satu bahan dalam pengambilan keputusan.
Data dalam laporan keuangan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan di masa yang akan
datang. Mengetahui nilai perubahan kas dan distribusinya. Berdasarkan laporan arus kas, pelaku
usaha akan mengetahui berapa nilai kenaikan ataupun penurunan kas dalam 1 periode. Selain itu
pun dapat mengetahui darimana sajakah sumber kas berasal, akan dikeluarkan ke mana saja
pengalokasiannya dan berapakah jumlah penerimaan dan pengeluaran kas, baik yang berasal dari
kegiatan operasi, investasi maupun yang berasal dari pendanaan.
Dengan adanya penyusunan laporan keuangan maka seluruh kegiatan yang dilakukan
memiliki laporannya secara detail, hal ini akan membuat kemudahan bagi perusahaan untuk
beroperasi secara baik dan efisien. Pembuatan laporan keuangan, yang mana dapat memberikan
informasi baru bagi siswa/i dilingkungan sekola. Pelatihan ini juga memberikan gambaran bahwa
Microsoft Excel dapat mereka gunakan untuk membuat laporan keuangan.

2. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah pada
kegiatan ini adalah :
a. Bagaimana Menggunakan Aplikasi Microsoft Office Excel?
b. Bagaimana aplikasi Microsoft Office Excel dapat dimembantu Siswa/i dalam pembuatan
laporan keuangan yang baik?

3. METODE PELAKSANAAN
Khalayak sasaran yang dipilih adalah Siswa-siswi SMK swasta Yahdi Medan. Tempat
yang dipilih adalah Laboratorium Komputer SMK swasta Yahdi. pembuatan laporan keuangan,
yang mana dapat memberikan informasi baru bagi siswa/i dilingkungan sekola. Pelatihan ini juga
memberikan gambaran bahwa Microsoft Excel dapat mereka gunakan untuk membuat laporan
keuangan.
Kegiatan PKM ini yaitu melakukan pelatihan pPelaksanaan kegiatan diikuti oleh 24 orang
peserta yang terdiri dari siswa dan siswi SMK swasta Yahdi kelas XI. Kegiatan berupa
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penyampaian materi dan praktek langsung kepada siswa menggunakan aplikasi Microsoft Office.
Setiap peserta melakukan praktek langsung setelah diberikan penjelasan oleh tim dosen.
Metode yang digunakan dalam pelatihan tersebut adalah
a. Metode Ceramah
Metode ini digunakan untuk memberikan penjelasan tentang proses penyusunan laporan
keuangan kepada siswa/I dengan menggunakan program Microsoft Excel.
b. Metode Tanya Jawab
Metode ini merupakan parameter yang digunakan untuk mengetahui pemahaman atas materi
yang disampaikan kepada peserta. Proses tanya jawab berupaya untuk menemukan
permasalahan di lapangan mengenai proses penyusunan laporan keuangan serta solusi yang
dapat dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.
c. Metode Simulasi
Metode ini bertujuan untuk memberikan pengalaman secara langsung proses penyusunan
laporan keuangan bagi siswa/i. Dengan demikian peserta dapat memahami dengan lebih baik
dari membuat tabel, rumus hingga penyusunan laporan keuangan. Simulasi ini dilakukan
dengan menggunakan software Microsoft Excel 2010.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan pengabdian ini memiliki relevansi dengan kebutuhan siswa mengenai pentingnya
ilmu pengertahuan khususnya dibidang IT. Karena dengan IT aplikasi-aplikasi dari yang sederhana
sampai yang rumit sekalipun dapat terselesaikan dengan bantuan IT. Oleh karea itu dengan adanya
pelatihan yang berkaitan dengan media pembelajaran ini diharapkan para siswa dapat lebih
mengembangkan potensi mereka dalam mendalami dan terus menggali ilmu pengetahuan khusunya
dalama bidang IT dan aplikasi-aplikasi lain yang ada dalam lingkup IT, salah satunya aplikasi
Mirosoft Office Excel. Pada pelatihan pembuatan laporan keuangan ini diikuti oleh 24 peserta yang
terdiri dari siswa/I SMK Yahdi.

Gambar 1. Pelatihan Pembuatan Laporan
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Keberhasilan pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini dapat dilihat dari dua tolok
ukur sebagai berikut:
a. Peserta pelatihan memberikan respon yang positif terhadapat kegiatan ini. Observasi yang
dilakukan selama pelatihan berlangsung berupa diskusi, kesan dan pesan selama kegiatan.
b. Setelah mengikuti pelatihan, peserta terlihat lebih terampil dalam membuat laporan
keuangan dengan menggunakan Microsoft excel. Setelah memberikan materi dilanjutkan
dengan memberikan tugas-tugas untuk Latihan. Pada saat observasi dilakukan, terlihat para
pemengerjakan tugas-tugas yang diberikan.

Gambar 2. Peserta Pelatihan
Beberapa faktor yang mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian pada masyarakat ini
adalah besarnya minat dan antusiasme peserta selama kegiatan, sehingga kegiatan berlangsung
dengan lancar dan efektif. Sedangkan factor penghambatnya adalah keterbatasan waktu lokakarya
serta masih kurangnya ketersediaan laptop atau komputer untuk media belajar bagi siswa-siswi
SMK swasta Yahdi Medan dalam pelatihan ini.

5. KESIMPULAN
Berdasarkan analisis hasil kegiatan dapat disimpulkan bahwa setelah pelatihan minat dan
dan kesadaran para siswa-siswi akan pentingnya kemampuan menggunakan komputer sangat baik.
Meningkatnya motivasi para siswa-siswi dalam mempelajari aplikasi Microsoft Office Excel.
Dukungan pihak sekolah diharapkan dapat ditingkatkan terutama dari segi kelengkapan sarana dan
prasarana komputer untuk mendukung peningkatan sumber daya manusia di bidang penggunaan
komputer.
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