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Abstract
UMKM in Central Java have the potential to develop both quantity and quality. Bank Indonesia in collaboration with
the Indonesian Institute of Accountants has compiled guidelines for recording and financial reporting for micro and
small businesses, which are manifested in the form of an Android-based Application Information System, namely the
Financial Information Recording Application Information System (SI APIK). The method used in the implementation of
this program is the presentation and practice of accounting using the SI APIK application with 3 stages, namely the
preparation stage, the implementation phase and the evaluation phase. The location of the training was at the
Balekambang Jepara Roudlotul Mubtadiin Islamic Boarding School meeting hall attended by thirty participants (30)
managing business units owned by the Balekambang Jepara Islamic boarding school. As for the results of this
committee, the participants can increase their knowledge of basic accounting and financial statement concepts, can
help create bookkeeping administration in an orderly, routine, and responsible manner, and students and students in
managing business units can use android-based applications to generate reports final finance.
Keywords: financial report, program application Si APIK, preparation phase, implementation phase, evaluation phase

Abstrak
UMKM di Jawa Tengah cukup potensial berkembang baik kuantitas maupun kualitas. Bank Indonesia bekerjasama
dengan Ikatan Akuntan Indonesia telah menyusun pedoman pencatatan dan laporan keuangan bagi usaha mikro dan
kecil, yang diwujudkan dalam bentuk Sistem Informasi Aplikasi berbasis Android, yakni Sistem Informasi Aplikasi
Pencatatan Informasi Keuangan (SI APIK). Metode yang digunakan dalam pelaksanaan abdimas ini adalah presentasi
dan praktek pembukuan dengan menggunakan aplikasi SI APIK dengan 3 tahapan yaitu tahap persiapan, tahap
pelaksanaan dan tahap evaluasi. Lokasi pelatihannya berada di balai pertemuan Ponpes Roudlotul Mubtadiin
Balekambang Jepara yang diikuti oleh tigapuluh peserta (30) pengelola unit-unit usaha yang dimiliki pondok pesantren
Balekambang Jepara. Adapun hasil abdimas ini para peserta dapat meningkatkan pengetahuan tentang akuntansi dasar
dan konsep laporan keuangan, dapat membantu menciptakan administrasi pembukuan secara tertib, rutin, dan
bertanggung jawab, sehingga para santri dan santriwati dalam mengelola unit-unit usaha dapat menggunakan aplikasi
berbasis android untuk menghasilkan laporan keuangan akhir.
Keywords: laporan keuangan, aplikasi si apik, tahap persiapan, pelaksanaan pelatihan, tahap evaluasi

PENDAHULUAN
Jumlah UMKM di Jawa Tengah cukup potensial berkembang baik kuantitas maupun
kualitas.Sehubungan hal itu, Bank Indonesia bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia telah
menyusun pedoman pencatatan dan laporan keuangan bagi usaha mikro dan kecil, yang diwujudkan
dalam bentuk Sistem Informasi Aplikasiberbasis Android. Aplikasi ini sangat mudah digunakan dan
telah memenuhi standar EMKM. Ada dua model usaha yang bisa diakomodasi dengan aplikasi ini
yaitu Usaha Perorangan dan Usaha Belum Memiliki Badan Hukum.
Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SI APIK) tersebut
diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Kecil.SI APIK merupakan aplikasi pencatatan transaksi
keuangan sederhana, sistematis, dan terstandar bagi UMKM yang dapat diunduh melalui
smartphone (Android dan iPhone Operating System) serta melalui Personal Computer (PC).
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Aplikasi ini sangat cocok digunakan oleh pelaku usaha mikro yang memiliki modal dan
sumber daya manusia yang minim, sehingga dengan aplikasi ini sangat membantu mereka dalam
pencatatan transaksi usahanya. Aplikasi ini juga bisa menghasilkan laporan keuangan dari
pencatatan keuangan yang dilakukan oleh user seperti grafik, pdf dan excel , sehingga sangat
bermanfaat untuk administrasi dan bahan review untuk laba rugi dari usaha tersebut.
Si APIK merupakan aplikasi pencatatan informasi keuangan yang memudahkan pengusaha
khususnya UMKM untuk bisa membuat neraca, laporan keuangan, dan laba rugi melalui ponsel
android. Sistem aplikasi dapat digunakan oleh semua pengusaha UMKM dengan mengunduh
program tersebut secara gratis melalui ponsel android di google playstore. Hal itu diharapkan
memberi efek positif bagi aktivitas bisnis.
Aplikasi ini dikembangkan oleh Bank Indonesia (BI) untuk membantu UMKM dalam
mengatasi kesulitan melakukan pencatatan transaksi keuangan sekaligus membuat laporan
keuangan yang memenuhi kaidah akuntansi.SI APIK memiliki fitur andalan dimana aplikasi
tersebut didesain memudahkan pengguna dalam menggunakan tanpa perlu memiliki pengetahuan
dasar akuntansi (Debit/Kredit).
METODE PELAKSANAAN KEGIATAN
Metode pelaksanaan kegiatan yang ditawarkan untuk merealisasi program sosialisasi dan pelatihan
pembukuan melalui program aplikasi sebagai upaya menyelenggarakan pembukuan sederhana
untuk menyusun laporan keuangan unit usaha khususnya unit-unit usaha yang dimiliki di pondok
pesantren Balekambang Jepara yaitu dengan presentasi dan ditindaklanjuti dengan pelatihan kepada
para peserta pelatihan. Adapun pelaksanaannya dilakukan pada bulan Februari tahun 2020 dan
diikuti oleh tigapuluh peserta (30) pengelola unit-unit usaha yang dimiliki pondok pesantren
Balekambang Jepara. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan abdimas ini adalah presentasi dan
praktek pembukuan dengan menggunakan aplikasi SI APIK. Lokasi pelatihannya berada di balai
pertemuan Ponpes Roudlotul Mubtadiin Balekambang Jepara. Adapun untuk mencapai sampai di
lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pihak fasilitator dalam hal ini Fakultas Ekonomika
dan Bisnis (FEB) Unisbank bekerjasama dengan Universitas Wahid HasyimSemarang.
HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan abdimas di unit usaha Ponpes Roudlotul Mubtadiin
Balekambang Jepara dalam setiap tahapan yang dilakukan sebagai berikut.
Tahap Persiapan
Tahap awal dari tim abdimas berkoordinasi dengan pengelola unit usahaPonpes Roudlotul
Mubtadiin Balekambang Jepara terkait dengan jadwal pelaksanaan Abdimas. Untuk itu pihak
pelaksana membuat a) petunjuk konsep pembukuan akuntansi secara manual yang berisi tahapan
pelaksanaan pembukuan, b) menyiapkan master aplikasi Si Apik, c) petunjuk urutan installasi
aplikasi dengan basis Android, 4) menyiapkan master data awal unit usaha bisnis dan kasus
transaksi yang terkait penerimaan dan pengeluaran pengeluaran
Pelaksanaan Pelatihan
Sebelum melaksanakan pelatihan bagi pengelola unit usaha, para peserta pelatihan dipastikan sudah
memiliki handphone android. Selanjutnya urutan pelatihan dimulai sebagai berikut.
a) Melakukan instalasi aplikasi si Apik melalui Google Playstore sesuai urutan langkah

70

Vol. 4, No. 2

PENAMAS

b) Melakukan Inisialisasi si Apik dengan memasukkan profile usaha dan periode transaksi

c) Mengenalkan beberapa menu-menu dalam si Apik

d) Mengisi master data unit usaha yang dimiliki Ponpes Roudlotul Mubtadiin Balekambang
Jepara.
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e) Menjelaskan proses penyusunan laporan keuangan secara sederhana, mudah, dan murah
bagi badan usaha bukan berbadan hukum seperti di sektor perdagangan, jasa, pertanian,
manufaktur

f) Melakukan entry transaksi penerimaan (penjualan, utang, modal penghasilan lain,
penarikan dari bank) dan transaksi pengeluaran (pembelian persediaan, kewajiban,
pembelian aset, biaya, penghapusan piutang, setoran ke bank, penarikan modal,
pemindahan saldo, stok opname dan biaya dibayar dimuka)

g) Menampilkan laporan keuangan yaitu Neraca, Laba Rugi dan Arus kas dengan
melakukan pilihan fitur-fitur yang ada pada aplikasi berdasarkan keperluan pengguna
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h) Pengelola unit usaha dapat melakukan back up database dengan melakukan restore

Tahap Evaluasi
Berdasarkan hasil pelaksanaan pelatihan si Apik oleh para peserta khususnya para
santri dan santriwati dapat diketahui hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanan
pelatihan selanjutnya, antara sebagai berikut :
a) Sebelum pelaksanan pelatihan dengan menggunakan program si APIK, para peserta
terlebih dahulu direview materi konsep dasar akuntansi terutama dalam identifikasi
bukti – bukti transaksi untuk dimasukkan dalam jurnal umum maupun khusus.
b) Waktu pelaksanaan ada penambahan waktu lagi khususnya dalam proses input bukti
transaksi ke dalam program si APIK
c) Tempat pelaksanaan pelatihan perlu lokasi yang lebih nyaman untuk mendukung
kelancaran dan kesuksesan pelatihan tersebut.
d) Perlu ada tahapan pelaksanaan lebih lanjut dengan menambah kasus pelatihan yang
lebih komprehensif mulai dari input data ke apikasi program untuk bisa melihat
progress report dari hasil pelatihan yang sudah dilaksanakan.
PENUTUP

1.
2.
3.

4.

5.

Berdasarkan pelaksanaan abdimas pada unit-unit usaha Ponpes Roudlotul Mubtadiin
Balekambang Jepara maka diperoleh simpulan sebagai berikut:
Adanya pelatihan pembukuan sederhana dapat meningkatkan pengetahuan tentang konsep
akuntansi dasar dan laporan keuangan.
Melalui pelatihan dapat membantu menciptakan administrasi pembukuan secara tertib, rutin,
dan bertanggung jawab .
Meningkatkan kemampuan pengetahuan para santri dan santriwati dalam mengelola unitunit usaha dengan menggunakan aplikasi berbasis android untuk menghasilkan laporan
keuangan akhir.
Meningkatkan pengetahuan melalui penggunaaan handphone android dalam mengelola
usahanya melalui pembukuan dengan cepat, mudah, dan sederhana sehingga dapat
mengetahui perkembangan usahanya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan keuntungan
bisnis di Ponpes Roudlotul Mubtadiin Balekambang Jepara.
Memberikan bekal pada peserta sebuah informasi yang sangat berharga dan dapat merubah
Image (cara pandang) dan Mindset (cara berpikir) yang sebelumnya sama sekali belum
mengetahui pengetahuan tentang akuntansi
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