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RINGKASAN 

 

 

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini (PKM)  merupakan  salah satu perwujudan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi, yaitu memberikan manfaat kepada masyarakat. Kegiatan PKM ini ditujukan  

bagi siswa – siswi  SMA  Sekolah Katolik St.Kristoforus, yang berlokasi di daerah Grogol, Jakarta Barat. 

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan memberikan pelatihan secara 

daring. Target peserta pelatihan ini adalah siswa SMA Sekolah Katolik St. Kristoforus. 

Bagi Universitas Tarumanagara-khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnsi merupakan salah satu 

sarana untuk bisa memperkenalkan Perguruan Tinggi Universitas Tarumanagara dan merupakan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dosen Universitas Tarumanagara dengan melibatkan 

mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara untuk dapat mengaplikasikan 

ilmu yang dimiliki kepada masyarakat. 

Kegiatan ini diawali dengan pertemuan untuk menggali kebutuhan pihak Sekolah dalam kerja 

sama ini. Setelah mendapat sambutan baik maka kami membuat proposal kegiatan kepada pihak LPPM 

Universitas Tarumangara. Topik yang dipilih untuk kegiatan ini adalah menyusun laporan keuangan 

perusahaan dagang. Topik ini dipilih karena mengingat pentingnya pemahaman dalam penyusunan 

laporan keuangan untuk dapat mengukur kinerja dan posisi keuangan perusahaan.   

Luaran yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah modul dan sebagai tahap 

terakhir, kami akan membuat laporan pelaksanaan tugas Pengabdian Kepada Masyarakat  (PKM) ini dan 

diserahkan sebagai pertanggung jawaban kami kepada pihak DPPM Untar. Dan juga artikel yang akan 

dipubliksasikan dalam prosiding SENAPEMAS 2021 dan artikel PINTAR. 

 

Kata Kunci : Perusahaan Dagang, Laporan Keuangan, Kinerja  
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PRAKATA 

  

  

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya 

kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di SMA Katolik St Kristoforus berjalan dengan lancar, 

sehingga kami dapat menyelesaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan PKM ini tepat pada waktu 

yang telah di tentukan.  

Kami selaku tim PKM menyadari bahwa terlaksananya ini berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh 

karena itu, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada LPPM (Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat) Universitas Tarumanagara, teman-teman dan Bapak/Ibu dosen yang telah 

membantu dan membimbing baik dalam menyusun proposal, menyusun modul, dan memberikan 

pelatihan serta simulasi sehingga kegiatan PKM di SMA Katolik St Kristoforus berjalan sangat baik .  

Laporan pertanggungjawaban ini dibuat dengan tujuan melaporkan semua kegiatan baik acara maupun 

biaya yang dikeluarkan telah sesuai dengan proposal yang diajukan.  Selain itu laporan 

pertanggungjawaban ini juga dapat digunakan sebagai pedoman untuk menyusun proposal kegiatan PKM 

selanjutnya dan hal-hal yang harus diperbaiki.  

Kami selaku tim PKM menyadari sepenuhnya laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat masih 

terdapat ketidaksempurnaan baik dalam hal tata bahasa maupun beberapa kegiatan yang harus diperbaiki. 

Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan.    

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan banyak terima kasih.  

  

  

  

   

                   Jakarta, Desember 2021  

                       Ketua Tim Pelaksana,  

   

 

 

                    Agustin Ekadjaja,SE,M.Si,Ak.,CA, ASEAN CPA  
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1  Analisis Situasi  

 
Perekonomian dunia saat ini sedang mengalami banyak perubahan karena dampak dari pandemi 

Covid 19. Perusahaan perlu sangat hati – hati dalam mengelola keuangan agar bisa tetap bertahan.  Setiap 

perusahaan pada umumnya bertujuan mendapatkan keuntungan atau laba dalam menjalankan roda 

bisnisnya.  Pencatatan laporan keuangan dibutuhkan untuk mengetahui perkembangan bisnis atau usaha 

perusahaan untuk memahami dan mengetahui bagaimana kondisi usaha yang sedang dijalankan dan 

bagaimana prospek ke depannya. Pemahaman manajemen dalam menyusun dan membaca laporan 

keuangan sangat penting untuk menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan. Laporan keuangan 

adalah laporan yang disiapkan oleh manajemen perusahaan untuk menyajikan kinerja dan posisi keuangan 

pada suatu titik waktu.  Dalam bisnis  laporan keuangan merupakan laporan penting dan harus dimiliki 

oleh setiap perusahaan, tidak terkecuali perusahaan dagang. 

Baik buruknya kondisi keuangan suatu perusahaan dapat diketahui dari analisis yang dilakukan 

terhadap laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari  Laporan Laba Rugi ,Laporan Perubahan Ekuitas 

atau Modal Pemilik, dan Neraca. Serangkaian laporan keuangan bertujuan umum biasanya mencakup 

neraca, laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, dan laporan arus kas. Laporan ini disiapkan untuk 

memberi pengguna di luar perusahaan, seperti investor dan kreditor, lebih banyak informasi tentang posisi 

keuangan perusahaan. 

Kinerja suatu perusahaan merupakan hasil dari rangkaian aktivitas yang di lakukan oleh 

perusahaan tersebut dalam kurung waktu tertentu. Salah satu sumber informasi untuk mengetahui dan 

mengukur kinerja perusahaan adalah laporan keuangan. Menurut Ikatan Akuntan 2019 “Menyatakan 

bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, 

kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai 

dalam pengambilan keputusan ekonomi”. Laporan Keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi. 

Sebagai hasil akhir dari proses akuntansi, laporan keuangan menyajikan informasi yang berguna untuk 

pengambilan keputusan berbagai pihak (misal pemilik atau kreditor) dari perusahaan tersebut (Slamet 

Sugiri, 2000 : 21). 

https://accurate.id/akuntansi/pengertian-laporan-keuangan-contoh-dan-fungsinya/
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 Laporan keuangan akan memudahkan pemilik usaha atau pihak – pihak yang berkepentingan  

dapat melihat bagaimana kondisi keuangan perusahaan, sehingga mereka dapat menjadi bahan 

pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk rencana masa depan. Laporan keuangan juga dapat 

menjadi salah satu referensi investor dalam mengambil keputusan karena  informasi yang tercantum akan 

menunjukkan kondisi keuangan perusahaan .  Jika data – data dalam laporan keuangan menunjukkan 

kondisi finansial perusahaan dagang menurun dari periode sebelumnya atau keuntungan yang dihasilkan 

stagnan, maka investor akan mendapat gambaran apakah akan tetap menanamkan modal di perusahaan 

tersebut atau tidak. 

 

1.2  Permasalahan Mitra 

 
Program pengajaran akuntansi di SMA berfungsi mengembangkan pengetahuan, keterampilan, 

sikap rasional, teliti, jujur dan bertanggung jawab melalui prosedur pencatatan, pengelompokkan, 

pengikhtisaran transaksi keuangan perusahaan dan penyusunan laporan keuangan secara benar menurut 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Prosedur akuntansi atau siklus akuntansi merupakan prosedur 

pencatatan, pengelompokkan, pengikhtisaran, transaksi keuangan perusahaan dan penyusunan laporan 

keuangan perusahaan. Penyusunan laporan keuangan keuangan merupakan hal penting dalam perusahaan 

karena laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan keadaan keuangan perusahaan dalam 

satu periode akuntansi.  

Kemampuan peserta didik dalam menyusun laporan keuangan merupakan salah satu hal yang 

penting dalam rangka pencapaian tujuan dari proses pembelajaran akuntansi. Kemampuan menyusun 

laporan keuangan juga merupakan hal penting dalam siklus akuntansi, dimana laporan keuangan yang 

termasuk dalam proses pelaporan bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi 

keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar 

pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pada jenjang pendidikan di SMA , khususnya di SMA 

Katolik St. Kristoforus pada jurusan IPS kelas XII terdapat mata pelajaran Ekonomi yang difokuskan 

dalam bahasan Akuntansi perusahaan dagang. Pada bahasan akuntansi perusahaan dagang tersebut 

terdapat bahasan mengenai laporan keuangan yang di dalamnya terdapat bahasan mengenai pencatatan 

neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. 

Penelitian-penelitian terdahulu tentang kemampuan siswa dalam menyusun laporan keuangan 

yaitu penelitian yang dilakukan Usman (2013) yang berjudul meningkatkan kemampuan siswa dalam 



3 
 

menyusun laporan keuangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa menerapkan model direct instruction 

pada kelas XI Akuntansi di SMA dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menyusun laporan 

keuangan. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Indriyani (2012) yang berjudul penerapan model  

pengajaran langsung untuk meningkatkan prestasi belajar siswa pada diklat menyusun laporan keuangan 

perusahaan . Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa penerapan model pengajaran langsung dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran menyusun laporan keuangan perusahaan dagang 

pada siswa kelas XI. Guna mencapai tujuan yang di inginkan tentunya dibutuhkan sebuah proses 

pembelajaran yang baik dan berkelanjutan, dan untuk mengetahui keberhasilan proses pembelajaran 

tersebut apakah sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan atau belum, dibutuhkan sebuah evaluasi.  

Tujuan pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah untuk mengetahui kemampuan siswa dan 

mengembangkan kemampuan siswa  dalam menyusun laporan keuangan dagang di SMA Katolik St. 

Kristoforus pada mata pelajaran Ekonomi dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

kemampuan siswa dalam menyusun laporan keuangan perusahaan dagang. Pemahaman akan laporan 

keuangan perusahaan dagang dapat menjadi bekal juga bagi siswa dalam memasuki dunia kerja dan 

mengembangkan wirausaha. 
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BAB II 

SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN 
 

2.1  Solusi Permasalahan 

 
            Sekolah SMA Katolik St. Kristoforus mempunyai misi untuk mempersiapkan anak didiknya yang 

merupakan memiliki bekal sebagai wirausahawan sukses yang mampu membuat dan memahami laporan 

keuangan bagi perusahaan dagang.  Namun pihak Sekolah SMA Katolik St. Kristoforus  menyadari masih 

terbatasnya pengetahuan yang harus dipersiapkan dalam pemahaman dan penyusunan laporan keuangan 

perusahaan dagang. 

        Solusi Permasalahan dari kegiatan PKM  ini adalah adanya kebutuhan informasi dari Sekolah Katolik 

St. Kristoforus untuk menambah wawasan anak didik terhadap pemahaman dan penyusunan laporan 

keuangan perusahaan dagang.  Namun terdapat kendala keterbatasan sumber daya yang ada dalam 

pengetahuan dan materi, sehingga diperlukan wawasan dari luar mengenai pengembangan laporan 

keuangan perusahaan dagang. 

        Tim PKM UNTAR bekerjasama dengan Sekolah Katolik St. Kristoforus untuk menambah wawasan 

anak didik Sekolah Katolik St. Kristoforus terhadap pemahaman laporan keuangan perusahaan dagang.  

Diharapkan Tim PKM Universitas Tarumanagara dapat membantu memberikan informasi terkini materi 

dan wawasan dalam meningkatkan wawasan anak didik Sekolah Katolik St. Kristoforus dengan 

memberikan pelatihan secara daring.  Pelatihan yang diberikan berupa pemaparan materi penyusunan 

laporan keuangan perusahaan dagang. 

        Pelatihan dalam bentuk webinar dilakukan karena kondisi yang sedang tidak memungkinkan untuk 

mengadakan pelatihan secara tatap muka sehubungan dengan adanya pandemi Covid 19 yang sedang 

terjadi, sehingga terdapat pembatasan untuk jumlah peserta pertemuan dalam satu ruangan. 

         Materi yang akan diberikan kepada siswa SMA Katolik St. Kristoforus mengadopsi dari Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK ) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang mengacu kepada 

International Financial Reporting Standard (IFRS). 

        Melalui Webinar yang akan dilaksanakan oleh Tim PKM Universitas Tarumanagara pengetahuan 

siswa/siswi Sekolah Katolik St. Kristoforus tetap dapat ditingkatkan terutama wawasan mengenai 

pentingnya pemahaman dan Analisa laporan keuangan bagi perusahaan dagang. Dengan memahami 
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Analisa dan pembuatan laporan keuangan perusahaan dagang, siswa/siswi Sekolah Katolik St. Kristoforus 

tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga memungkinkan untuk bisa diterapkan langsung jika 

siswa/siswi Sekolah Katolik St. Kristoforus melakukan kegiatan penjualan secara online sehingga dapat 

menambah penghasilan selama masa pandemic COVID – 19. 

 

2.2  Luaran Kegiatan PKM 

                 
Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilakukan oleh dosen yang mempunyai komptensi dalam 

bidang penyusunan dan pelaporan laporan keuangan bagi perusahaan dagang dan telah membimbing 

mahasiswa dalam pengajaran penyusuan laporan keuangan. Manfaat bagi mahasiswa yang terlibat 

dalam kegiatan PKM adalah dapat lebih memahami dan pengalaman kegiatan dan belajar di luar 

kampus sesuai dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) menjadikan kegiatan ini 

merupakan menambah wawasan dan pengembangan soft-skill. 

Target capaian kegiatan ini adalah memberikan wawasan mengenai penyusunan dan Analisa 

laporan keuangan perusahaan dagang. Luaran yang akan dihasilkan berupa Modul untuk kepentingan 

siswa atau  sekolah SMA Katolik St. Kristoforus dan selanjutnya materi ini akan diolah  menjadi sebuah 

artikel untuk dipresentasikan pada sebuah forum ilmiah Nasional. 

  Luaran wajib dari kegiatan PKM ini berupa artikel yang akan dipublikasikan dalam seminar 

Senapenmas yang diselenggarakan oleh Universitas Tarumanagara pada tahun 2021.  Dengan adanya 

publikasi ini maka dapat menambah wawasan pembaca mengenai laporan keuangan. 

        Sedangkan materi pelatihan dituangkan dalam bentuk modul dengan tujuan modul tersebut dapat 

dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan PKM sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.  

Modul tersebut juga menjadi bahan ajar matakuliah ekonomi dan akuntansi.  
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BAB III 

METODE PELAKSANAAN 
 

 3.1  Langkah – Langkah Tahapan Pelaksanaan 

 

Kegiatan Pengabdian Masyarakat  ini dikemas dalam bentuk webinar, diskusi  dan pemecahan 

masalah mengenai pemahaman laporan keuangan bagi perusahaan dagang.  Evaluasi dilakukan di 

akhir kegiatan ini dengan menyebarkan form evaluasi mengenai manfaat kegiatan ini. 

Kegiatan yang akan dilakukan antara bulan September – Desember 2021 secara daring dengan 

menggunakan platform zoom. Pembicara dalam kegatan ini adalah Agustin Ekadjaja, SE., 

M.Si.,Ak.,CA.,dengan dibantu oleh 2 mahasiswa.             

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dalam pelaksaan Webinar bagi siswa SMA 

Katolik St. Kristoforus  adalah sebagai berikut: 

1. Pertemuan awal 

Pada pertemuan awal, tim PKM akan melakukan investigasi mengenai tujuan dari khalayak 

mitra untuk meningkatkan pengetahuan siswa didik dalam SMA Katolik St. Kristoforus 

mengenai pengetahuan pelaporan keuangan perusahaan dagang. 

2. Diskusi mengenai analisis materi  webinar 

Setelah mengetahui kebutuhan akan peningkatan materi webinar pada siswa didik SMA Katolik 

St. Kristoforus, maka disiapkan rencana untuk melaksanakan kegiatan Webinar bagi siswa 

SMA Katolik St. Kristoforus. 

3. Diskusi mengenai perencanaan pelaksanaan Webinar 

Persiapan untuk pelaksanaan kegiatan Webinar bagi siswa SMA Katolik St. Kristoforus yang 

karena pandemi Covid untuk saat ini tidak memungkinkan untuk mengadakan presentasi secara 

tatap muka. 

4. Evaluasi perencanaan Webinar 

Merupakan tahap terakhir dari perencanaan kegiatan Webinar bagi siswa sekolah SMA Katolik 

St. Kristoforus. 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

                                                                         Gambar 1 

                                                     Tahapan Pelaksanaan PKM 

     Sumber : Penulis, 2021 

Gambar 1 mendeskripsikan alur dari tahapan pelaksanaan kegiatan PKM, dimana pada setiap tahapan 

akan dilakukan rapat koordinasi bersama tim PKM untuk mempersiapkan kegiatan PKM dapat berjalan 

dengan baik dan lancar. 

Tahapan  solusi bidang akuntansi 

 

Solusi dalam bidang akuntansi adalah memberikan masukan kepada mitra SMA Katolik St. Kristoforus 

mengenai pentingnya akuntansi  dalam berbagai kegiatan usaha.  Setiap bidang industri memerlukan 

pengetahuan akuntansi untuk menganalisa dan mengambil keputusan dalam menentukan kebijakan 

perusahaan guna menjaga kelangsungan usaha. 

Diharapakan siswa SMA Katolik St. Kristoforus memiliki pengetahuan dasar mengenai pentingnya 

pengetahuan akuntansi sebagai bekal mereka nanti jika sudah terjun ke dalam dunia kerja dan usaha atau 

mengembangkan usaha sendiri. 

 

3.2. Partisipasi mitra dalam kegiatan PKM 

 
Mitra dalam kegiatan PKM adalah SMA Katolik St. Kristoforus dengan sasaran pada siswa – siswi SMA 

SMA Katolik St. Kristoforus. 

PERSIAPAN 

ANALISIS 

PERENCANAAN 

EVALUASI 
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Kegiatan PKM Universitas Tarumanagara mendapat dukungan dari mitra untuk pelaksanaan Webinar bagi 

siswa – siswi SMA Katolik St. Kristoforus dan guru – guru SMA. 

Besar harapan mitra, setelah kegiatan Webinar, pengetahuan siswa – siswi dan guru – guru akan lebih 

meningkat, terutama pengetahuan mengenai laporan keuangan perusahaan dagang yang dapat menjadi 

bekal bagi peserta Webinar. 

 

3.3. Kepakaran dan Pembagian Tugas TIM 

 

Kegiatan PKM akan menggunakan pendanaan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat (LPPM) Universitas Tarumanagara dan pihak yang terlibat adalam kegiatan PKM ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Agustin Ekadjaja 

Merupakan salah satu staf pengajar di prodi akuntansi dengan bidang pengantar akuntansi dan 

teori akuntansi. Selain mengajar, beliau juga melakukan kegiatan berwirausaha.  

Tugas yang akan dilaksanakan pada kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah: 

- Melakukan koordinasi dengan khalayak sasaran 

- Mengkoordinasi kegiatan PKM dengan anggota tim 

- Melakukan diskusi dengan khalayak sasaran 

- Melakukan analisis perencanaan keuangan 

- Melakukan analisis keuangan 

- Membuat evaluasi dari hasil analisis 

- Membuat laporan akhir 

- Mempresentasikan hasil PKM dalam seminar 

- Membuat prosiding untuk dipresentasikan pada seminar  

 

2. Natasha Claudia Darmawan 

Merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara prodi Akuntansi. 

Tugas yang akan dilaksanakan pada kegiatan pengadian masyarakat ini adalah : 

- Melakukan koordinasi dengan khalayak sasaran 

- Melakukan diskusi dengan khalayak sasaran 
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- Membantu dalam pelaksanaan webinar 

 

3. Amelya 

Merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara prodi Akuntansi. 

Tugas yang akan dilaksanakan pada kegiatan pengadian masyarakat ini adalah : 

- Melakukan koordinasi dengan khalayak sasaran 

- Melakukan diskusi dengan khalayak sasaran 

- Membantu dalam pelaksanaan webinar 

 

Gambar 2.  

Rapat Persiapan Pelaksanaan PKM Bersama tim 

Sumber : Penulis 2021 
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BAB IV 

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

 
4.1 Hasil Kegiatan PKM 

 

Pelaksanaan kegiatan PKM dilakukan secara daring pada hari Selasa, 5 Oktober  2021 dalam bentuk 

webinar dengan menggunakan aplikasi zoom.  Peserta webinar yang mengikuti pelatihan sebanyak 22 

orang, 1 wakil kepala sekolah, dan 2 guru pendamping.   

 

 

Gambar 3 :Tim Abdimas Untar bersama guru dan siswa SMA St. Kristoforus 

Sumber : Penulis 2021 

 

Gambar 2 mendeskripsikan poster dan kegiatan pada saat webinar dalam rangka memberikan 

pelatihan mengenai laporan keuangan perusahaan dagang secara daring di SMA Katolik St 

Kristoforus 3, Grogol, Jakarta Barat, dengan 1 narasumber yang merupakan dosen tetap FEB 

UNTAR, 2 mahasiswa FEB UNTAR program studi Akuntansi.  

 Teknis pelaksanaan kegiatan PKM dibagi menjadi tiga sesi, di mana pada saat perpindahan sesi 

pertama dengan sesi kedua diberikan kuiz dalam bentuk permainan melalui aplikasi games yang 

tersedia.  Adapun sesi dalam webinar tersebut meliputi   
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Sesi Pertama meliputi : Pembukaan, perkenalan Universitas Tarumanagara, pemaparan materi 

laporan keuangan perusahaan dagang.  Materi diberikan dalam bentuk modul sehingga memotivasi 

siswa/siswi untuk berpatisipasi aktif dalam kegiatan webinar.  Adapun materi yang diberikan meliputi 

laporan rugi laba, laporan perubahan modal, laporan neraca dan analisa laporan keuangan. 

 Sesi Kedua, meliputi : pembahasan modul pelatihan dalam meyusun laporan keuangan perusahaan 

dagang.  Pada sesi terakhir ini juga dilakukan tanya jawab kepada siswa SMA Katolik St Kristoforus 

untuk mengetahui seberapa besar minat mereka terhadap laporan keuangan perusahaan dagang dan 

mengukur keberhasilan Tim PKM dalam memaparkan materi pelatihan.  

 Sesi Ketiga, meliputi : games dalam bentuk kuis. Nilai games merupakan gambaran dari pemahaman 

siswa – siswi Gambar 5 mendeskripsikan poster dan kegiatan pada saat webinar dalam rangka 

memberikan pelatihan mengenai wirausahawan di era revolusi industri secara daring di SMA Katolik 

St Kristoforus , Grogol No. 1 , Jakarta Barat, dengan 1 narasumber yang merupakan dosen tetap FEB 

UNTAR, 2 mahasiswa FEB UNTAR program studi Akuntansi. 

Tabel 1. Hasil Evaluasi Peserta Pelatihan 

Pertanyaan Paham Cukup 

Paham 

Tidak 

Paham 

Saya memahami laporan laba rugi 8 14 0 

Saya memahami laporan 

perubahan modal 

10 12 0 

Saya memahami laporan posisi 

keuangan 

6 16 0 

Saya memahami analisa laporan 

keuangan  secara keseluruhan 

6 16 0 

Sumber : Hasil Data Penulis, 2021 
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Pada akhir sesi pelatihan, siswa-siswi SMA Katolik St Kristoforus diberikan kuesioner melalui 

google form dimana hasil kuesioner tersebut digunakan tim PKM untuk mengevaluasi hasil dari 

kegiatan PKM. Hasil kegiatan PKM tertera pada Tabel 1 dan dapat disimpulkan peserta pelatihan 

memahami materi yang dipaparkan dengan baik dalam hal laporan laba rugi, laporan perubahan 

modal, laporan posisi keuangan dan analisa laporan keuangan secara keseluruhan. 

 

 

Gambar 4 : Pemaparan Hasil PKM kepada siswa SMA St. Krisotoforus 

Sumber : Penulis 2021 

 

Luaran yang Dicapai 

 

Luaran dari kegiatan abdimas ini adalah mempublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah kegiatan 

abdimas pada forum Seri Seminar Nasional (Serina) seri 2 tahun 2021 yang dapat menambah pengetahuan, 

wawasan, dan minat siswa/i SMA St. Kristoforus untuk menjalankan atau merintis bisnisnya sendiri secara 

online melalui pelatihan yang diberikan terkait dengan penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang.  

Luaran tambahan dari kegiatan abdimas ini adalah artikel ilmiah yang dimuat pada OPINI UNTAR 

(PINTAR).  

Dengan adanya publikasi ini maka dapat menambah wawasan masyarakat terutama siswa SMA St. 

Kristoforusdan mahasiswa Universitas Tarumanagara terhadap laporan keuangan perusahaan dagang. 



13 
 

Target capaian dari workshop ini adalah wawasan mengenai laporan keuangan perusahaan dagang, dan 

minat siswa/i SMA St. Kristoforus untuk menjalankan atau merintis bisnisnya sendiri secara online. 

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini juga mendukung pencangan UNTAR sebagai pusat 

kajian kewirausahaan dan inovasi bisnis, sekaligus memperkenalkan Universitas Tarumanagara 

(UNTAR) ke kalangan masyarakat. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1.  KESIMPULAN 

 

 Mitra pada kegiatan PKM adalah sekolah SMA Katolik St Kristoforus 1 yang mempunyai misi 

mempersiapkan anak didiknya menjadi wirausahawan sukses.  Salah satu ketrampilan yang harus dimiliki 

oleh seorang wirausahawan sukses adalah kemampuan untuk menyusun laporan keuangan perusahaan. 

Namun, pihak SMA St Kritoforus menyadari bahwa ilmu akuntansi sangatlah luas dan kompleks, 

sementara tenaga pengajarnya masih terbatas. SMA Katolik St Kristoforus meminta kesediaan Tim PKM 

FEB UNTAR jurusan akuntansi untuk memberikan pelatihan mengenai penyusunan laporan keuangan 

perusahaan dagang.   

Kegiatan PKM Universitas Tarumanagara telah berjalan dengan baik dan  mendapat dukungan dari mitra 

SMA Katolik St. Kristoforus 1 untuk pelaksanaan Webinar bagi siswa – siswi dan para guru SMA Katolik 

St. Kristoforus 1. 

Pelatihan diberikan  dalam bentuk webinar karena kondisi yang sedang tidak memungkinkan untuk 

mengadakan pelatihan secara tatap muka sehubungan dengan adanya pandemi Covid 19 yang sedang 

terjadi, sehingga terdapat pembatasan untuk jumlah peserta pertemuan dalam satu ruangan. 

Besar harapan mitra, setelah kegiatan webinar, pengetahuan siswa – siswi dan guru – guru akan lebih 

meningkat, terutama pengetahuan mengenai laporan keuangan perusahaan dagang yang dapat menjadi 

bekal bagi peserta webinar. Pihak mitra SMA Katolik St. Kristoforus 1 juga mengharapkan agar kegiatan 

dilaksanakan secara berkesinambungan karena merasakan manfaat yang besar untuk mempersiapkan 

siswa ke jenjang perguran tinggi. 

5.2. SARAN 

 

Sebagai saran siswa/siswi SMA St. Kristoforus perlu dilakukan pelatihan lebih lanjut waktu analisa 

laporan keuangan, agar setelah memahami dan mampu menyusun laporan keuangan, siswa – siswa SMA 

St. Kristoforus dapat menganalisa laporan keuangan dan mengambil keputusan. 
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LAMPIRAN  I : Materi Yang Disampaikan 

 

 

 

                                  

          

                                 

                        

      

LAP  A  K UA GA  
P  USAHAA   AGA G

Tu uan pembela aran :

 Memahami proses pembuatan 
laporan keuangan.

 Memahami penyusunan laporan 
keuangan.

Pembahasan meliputi :

1. Laporan Keuangan

2. Laporan Laba  ugi

3. Laporan Perubahan Modal

4. Laporan Posisi Keuangan

 . Laporan Arus Kas

 .  atatan Atas Laporan Keuangan



17 
 

 

 

 

 

Laporan Keuangan
Laporan keuangan merupakan  atatan informasi suatu perusahaan pada periode
akuntansi yang menggambarkan kiner a perusahaan tersebut.

Tu uan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan
dan kiner a suatu entitas yang bermanfaat bagi se umlah besar pengguna
dalam pengambilan keputusan ekonomik oleh siapapun yang tidak dalam posisi
dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan

informasi tersebut.

karakteristik kualitatif laporan keuangan: dapat dipahami relevan materialitas 
keandalan penya ian  u ur substansi mengungguli bentuk netralitas pertimbangan
sehat kelengkapan dan dapat dibandingkan

Laporan Keuangan terdiri dari lima ma am  yaitu 

1. Laporan Laba  ugi  

2. Laporan Perubahan Modal    kuitas  

3. Laporan Posisi Keuangan  

4. Laporan Arus Kas  

 .  atatan Atas Laporan Keuangan.
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Laporan Laba  ugi

Laporan Laba  ugi  aitu laporan yang menun ukkan hasil usaha dan
beban  beban selama periode akuntansi. Laporan ini men erminkan
atas pendapatandari hasil usaha maupun hasil diluar usaha  pendapatan
lain  lain . Serta beban  beban dari kegiatan operasional dan beban  
beban diluar operasional.

Penghasilan bersih  laba seringkali digunakan sebagai ukuran kiner a
atau sebagai dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan investasi
                    atau penghasilan per saham                   .
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Unsur yang langsung berkaitan dengan pengukuran penghasilan bersih  laba 
adalah penghasilan dan beban yang didefinisikan sebagai berikut :

1. Penghasilan         adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu
periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau
penurunan kewa iban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak
berasal dari kontribusi penanaman modal.

2. Beban           adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode
akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau ter adinya
kewa iban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut
pembagian kepada penanam modal.
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Laporan Perubahan Modal  kuitas   aitu laporan yang menun ukkan 
sebab sebab perubahan modal  ekuitas dari  umlah pada awal periode 
men adi  umlah modal  ekuitas pada akhir periode.

Perubahan modal ekuitas perusahaan menggambarkan peningkatan atau 
penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan 
berdasarkan.

Perubahan modal untuk perusahaan perorangan dapat dipengaruhi oleh
laba dan prive pada periode pelaporan. Sementara  ika perusahaan
tersebut perusahaanPT maka perubahan ekuitas dapat dipengaruhi oleh
laba laba ditahan dan dividen.
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Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan adalah laporan yang menun ukkan
keadaan keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu .
 alam laporan nera a  laporan posisi keuangan ini pemakai

laporan keuangan yang memiliki kepentigan atas informasi
nera a dapat mengetahui aset atau harta kewa iban atau utang  
dan modal atau ekuitas dari perusahaan tersebut. Akun  akun
yang terdapat didalam nera a dikatakan sebagai akun  akun
rill.

Unsur yang berkaitan se ara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah 

aktiva  kewa iban  dan ekuitas. Pos  pos ini didefinisikan sebagai berikut:

1. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari

peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan

akan diperoleh . Perusahaan menya ikan aset lan ar terpisah dengan aset tidak

lan ar . Aset lan ar disa ikan menurut ukuran likuiditas.

2. Kewa iban merupakan utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa

masa lalu . Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber

daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Perusahaan menya ikan

kewa iban  angka pendek terpisah dari kewa iban  angka pan ang dan kewa iban

disa ikan menurut ukuran  atuh temponya .

3.  kuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua 

kewa iban.
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Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan yang menun ukkan arus dana yang masuk dan yang
keluar dari suatu perusahaan. Tu uan utama laporan aliran kas adalah untuk menya ikan

informasi relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama satu
periode. Untuk men apai tu uan ini aliran kas diklasifikasikan dalam tiga kelompok
yang berbeda yaitu:

1. Arus kas dari kegiatan operasi  Arus kas yang berasal dari transaksi yang berasal 
dari kegiatan itu sendiri. 

2. Arus kas dari kegiatan investasi  Arus kas ini yang mempengaruhi investasi dalam 
aset non lan ar adalah arus kas dari kegiatan investasi. 

3. Arus kas dari kegiatan pendanaan  Arus kas ini berasal dari transaksi yang 
mempengaruhi utang dan ekuitas perusahaan.
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2 M T    M MBUAT A US KAS 
  ASH L   

Metode langsung

Metode langsung mengungkapkan kelompok utama dari
penerimaan kas bruto dan pengelaran kas bruto

Metode tidak langsung

Metode tidak langsung menggunakan penyesuaian laba atau
rugi bersih dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan
kas
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Laporan ini men elaskan
tentang gambaran se ara umum
perusahaan entitas kebi akan
akuntansi yang digunakan serta
pos  pos signifikan dari
laporan keuangan perusahaan .
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LAMPIRAN 2 : Foto Kegiatan 
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LAMPIRAN 3 : Luaran Wajib  
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ABSTRAK 

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini (PKM)  merupakan  salah satu perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu 

memberikan manfaat kepada masyarakat. Kegiatan PKM ini ditujukan  bagi siswa – siswi  SMA  Katolik St.Kristoforus1 yang 

berlokasi di daerah Grogol, Jakarta Barat. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan 

memberikan pelatihan secara daring. Target peserta pelatihan ini adalah siswa SMA Katolik St. Kristoforus 1. Bagi Universitas 
Tarumanagara-khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis merupakan salah satu sarana untuk bisa memperkenalkan Perguruan 

Tinggi Universitas Tarumanagara dan merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dosen 

Universitas Tarumanagara dengan melibatkan mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara untuk 

dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki kepada masyarakat. 

Kegiatan ini diawali dengan pertemuan untuk menggali kebutuhan pihak Sekolah dalam kerja sama ini. Setelah mendapat 
sambutan baik maka kami membuat proposal kegiatan kepada pihak LPPM Universitas Tarumangara. Topik yang dipilih untuk 

kegiatan ini adalah menyusun laporan keuangan perusahaan dagang. Topik ini dipilih karena mengingat pentingnya 

pemahaman dalam penyusunan laporan keuangan untuk dapat mengukur kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Luaran yang 

dihasilkan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah modul dan sebagai tahap terakhir, kami akan membuat laporan 

pelaksanaan tugas Pengabdian Kepada Masyarakat  (PKM) ini dan diserahkan sebagai pertanggung jawaban kami kepada pihak 

LPPM Untar. 

 

Kata kunci: Perusahaan dagang, laporan keuangan, akuntansi 

 

ABSTRACT  

 

This Community Service Activity (PKM) is one of the manifestations of the Tri Dharma of Higher Education, which is to provide 

benefits to the community. This PKM activity is intended for high school students of St.Kristoforus 1 Catholic School, which is 

located in the Grogol area, West Jakarta. The method of implementing this community service activity is done by providing 

online training. The target participants for this training are high school students of St.Kristoforus 1 Catholic School. For 

ABDIMAS 
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Universitas Tarumanagara, especially the Faculty of Economics and Business, it is a means to introduce Universitas 

Tarumanagara Colleges and is a community service activity carried out by Universitas Tarumanagara lecturers by involving 

active students of the Faculty of Economics and Business, Universitas Tarumanagara to be able to apply their knowledge to 

the community. This activity began with a meeting to explore the needs of the school in this collaboration. After receiving a 

good reception, we made a proposal for activities to the LPPM Universitas Tarumanagara. The topic chosen for this activity 

is preparing the financial statements of a trading company. This topic was chosen because of the importance of understanding 

in the preparation of financial statements to be able to measure the company's performance and financial position. 

The output produced from this community service activity is a module and as the last stage, we will make a report on the 

implementation of this Community Service (PKM) task and submit it as our responsibility to the LPPM Untar. 

Keywords: Trading company, financial statements, accounting 

 

1. PENDAHULUAN 

Perekonomian dunia saat ini sedang mengalami banyak perubahan karena dampak dari pandemi Covid 

19. Perusahaan perlu sangat hati – hati dalam mengelola keuangan agar bisa tetap bertahan.  Setiap 

perusahaan pada umumnya bertujuan mendapatkan keuntungan atau laba dalam menjalankan roda 

bisnisnya.  Menurut Konchitchki & Patatoukas (2014), laporan keuangan dapat digunakan untuk 

memprediksi perkembangan bisnis terkait dengan prediksi variabel makro dalam perekomian. 

Pemahaman manajemen dalam menyusun dan membaca laporan keuangan sangat penting untuk 

menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil penelitian Ahmed & Safdar (2018), 

laporan keuangan mencerminkan kinerja suatu perusahaan pada waktu tertentu dan dapat digunakan untuk 

memprediksi harga saham perusahaan.   

Osadchy, et al. (2018), pelaporan keuangan perusahaan merupakan suatu sistem integrasi data yang 

menginformasikan asset dan posisi keuangan perusahaan dari hasil kegiatan usahanya. Klasifikasi utama 

dari pencatatan laporan keuangan meliputi laporan posisi keuangan perusahaan, laporan rugi/laba, laporan 

perubahan modal, dan laporan arus kas memungkinkan pengguna informasi eksternal dan internal 

perusahaan mengidentifikasi kondisi perusahaan pada suatu perekonomian tertentu. 

SMA St Kristoforus 1, merupakan salah satu sekolah swasta yang cukup terkenal di Jakarta, yang 

berlokasi di Jalan Rahayu No 1 A, Jelambar, Grogol, Jakarta Barat (Gambar 1).  SMA St. Kristoforus 1 

bertekad untuk membimbing anak didiknya menjadi cerdas, bermartabat, siap bekerja  dan dapat menjadi 

wirausahawan sukses.  Salah satu ketrampilan yang dibutuhkan untuk menjadi wirausahawan sukses 

adalah kemampuan untuk menyusun penerimaan dan pengeluaran dana perusahaan yang tercermin pada 

laporan keuangan perusahaan. 
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Gambar 1 

Gedung sekolah St Kristoforus 1 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 menunjukkan tempat kegiatan belajar mengajar di St Kristoforus 1 dengan jenjang pendidikan 

KB, TK, SD, SMP, dan SMA. Pada jenjang pendidikan SMA terbagi menjadi dua penjuruan, yaitu IPA 

dan IPS.   

Dalam penjuruan IPS terdapat matapelajaran akuntansi. Namun, pihak SMA St Kritoforus menyadari 

bahwa ilmu akuntansi sangatlah luas dan kompleks, sementara tenaga pengajarnya masih terbatas.  SMA 

St. Kristoforus 1 menyambut baik tim abdimas FEB UNTAR jurusan Akuntansi untuk memberikan 

pelatihan terkait dengan laporan keuangan perusahaan dagang yang dapat meningkatkan pengetahuan dan 

ketrampilan anak didiknya dalam bidang akuntansi tidak hanya terkait dengan teori saja namun juga dalam 

hal praktek. 

Hal tersebut dikarenakan Akuntansi merupakan suatu seni mengenai pencatatan dan pengelompokan 

dalam pelaporan hasil suatu kegiatan bisnis.  Hasil dari pelaporan merupakan dasar bagi pimpinan dalam 

pengambilan keputusan bisnis. Menurut Hery (2018), “Laporan keuangan adalah hasil akhir dari 

pencatatan yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun 

buku yang bersangkutan. Dengan kata lain, laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang 

menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi 

kesehatan perusahaan dan kiner a perusahaan”.   

Berdasarkan hasil diskusi dengan pihak sekolah, tim abdimas merumuskan permasalahan mitra sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana cara menyusun dan menganalisa laporan keuangan terkait dengan kegiatan bisnis saat 

ini ? 

2. Apakah laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang terbaru ?  

Solusi Permasalahan 

Sekolah SMA Katolik St. Kristoforus mempunyai misi untuk mempersiapkan anak didiknya yang 

merupakan memiliki bekal sebagai wirausahawan sukses yang mampu membuat dan memahami laporan 

keuangan bagi perusahaan dagang.  Namun pihak Sekolah SMA Katolik St. Kristoforus  menyadari masih 
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terbatasnya pengetahuan yang harus dipersiapkan dalam pemahaman dan penyusunan laporan keuangan 

perusahaan dagang. 

Solusi Permasalahan dari kegiatan PKM  ini adalah adanya kebutuhan informasi dari Sekolah Katolik St. 

Kristoforus untuk menambah wawasan anak didik terhadap pemahaman dan penyusunan laporan 

keuangan perusahaan dagang.  Namun terdapat kendala keterbatasan sumber daya yang ada dalam 

pengetahuan dan materi, sehingga diperlukan wawasan dari luar mengenai pengembangan laporan 

keuangan perusahaan dagang. 

Tim PKM UNTAR bekerjasama dengan Sekolah Katolik St. Kristoforus untuk menambah wawasan anak 

didik Sekolah Katolik St. Kristoforus terhadap pemahaman laporan keuangan perusahaan dagang.  

Diharapkan Tim PKM Universitas Tarumanagara dapat membantu memberikan informasi terkini materi 

dan wawasan dalam meningkatkan wawasan anak didik Sekolah Katolik St. Kristoforus dengan 

memberikan pelatihan secara daring.  Pelatihan yang diberikan berupa pemaparan materi penyusunan 

laporan keuangan perusahaan dagang. 

Pelatihan dalam bentuk webinar dilakukan karena kondisi yang sedang tidak memungkinkan untuk 

mengadakan pelatihan secara tatap muka sehubungan dengan adanya pandemi Covid 19 yang sedang 

terjadi, sehingga terdapat pembatasan untuk jumlah peserta pertemuan dalam satu ruangan. 

Materi yang akan diberikan kepada siswa SMA Katolik St. Kristoforus mengadopsi dari Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK ) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang mengacu kepada 

International Financial Reporting Standard (IFRS). 

Melalui Webinar yang akan dilaksanakan oleh Tim PKM Universitas Tarumanagara pengetahuan 

siswa/siswi Sekolah Katolik St. Kristoforus tetap dapat ditingkatkan terutama wawasan mengenai 

pentingnya pemahaman dan Analisa laporan keuangan bagi perusahaan dagang. 

 

2. METODE PELAKSANAAN  PKM 

Sehubungan dengan kondisi Pandemi Covid – 19 yang sedang terjadi, dan adanya pemberlakukan PPKM 

( Perberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang ditetapkan oleh pemerintah diberlakukan untuk 

mencegah meningkatnya penyebaran dan kenaikan angka penularan Covid – 19,  maka kegiatan 

Pengabdian Masyarakat  ini dikemas dalam bentuk webinar, diskusi  dan pemecahan masalah mengenai 

pemahaman laporan keuangan bagi perusahaan dagang.   

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dalam pelaksaan Webinar bagi siswa SMA Katolik 

St. Kristoforus 1 adalah sebagai berikut: 

5. Pertemuan awal 

Pada pertemuan awal, tim PKM akan melakukan investigasi mengenai tujuan dari khalayak mitra 

untuk meningkatkan pengetahuan siswa didik dalam SMA Katolik St. Kristoforus mengenai 

pengetahuan pelaporan keuangan perusahaan dagang. 

6. Diskusi mengenai analisis materi  webinar 
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Setelah mengetahui kebutuhan akan peningkatan materi webinar pada siswa didik SMA Katolik St. 

Kristoforus, maka disiapkan rencana untuk melaksanakan kegiatan Webinar bagi siswa SMA Katolik 

St. Kristoforus. 

7. Diskusi mengenai perencanaan pelaksanaan Webinar 

Persiapan untuk pelaksanaan kegiatan Webinar bagi siswa SMA Katolik St. Kristoforus yang karena 

pandemi Covid untuk saat ini maka pelaksanaan kegiatan dilakukan secara daring dengan media zoom. 

8. Evaluasi perencanaan Webinar 

Merupakan tahap terakhir dari perencanaan kegiatan Webinar bagi siswa sekolah SMA Katolik St. 

Kristoforus. 

                                                                        

Kegiatan Pengabdian Masyarakat dilakukan  pada bulan September – November 2021 dengan durasi 

waktu pelaksanaan sekitar dua jam  secara daring dengan menggunakan platform zoom. Pembicara dalam 

kegatan ini adalah Agustin Ekadjaja, SE., M.Si.,Ak.,CA.,dengan dibantu oleh 2 mahasiswa FEB 

Universitas Tarumanagara Natasha Claudia Darmawan dan Amelya.  Evaluasi dilakukan di akhir kegiatan 

dengan menyebarkan form evaluasi mengenai manfaat kegiatan ini. Dan hasil evaluasi menyatakan bahwa 

kegiatan memberikan manfaat dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam penyusunan 

laporan keuangan perusahaan dagang  bagi siswa – siswi SMA St. Kristoforus 1.       

 

Gambar 2  

Tim abidmas Untar bersama guru dan siswa SMA Katolik St. Kristoforus 1 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Sekolah SMA Katolik St. Kristoforus mempunyai misi untuk mempersiapkan anak didiknya memiliki 

bekal sebagai wirausahawan sukses yang mampu membuat dan memahami laporan keuangan bagi 

perusahaan dagang.  Namun pihak Sekolah SMA Katolik St. Kristoforus 1 menyadari masih terbatasnya 

pengetahuan yang harus dipersiapkan dalam pemahaman dan penyusunan laporan keuangan perusahaan 

dagang. 

 

Solusi Permasalahan dari kegiatan PKM  ini adalah adanya kebutuhan informasi dari Sekolah Katolik St. 

Kristoforus 1 untuk menambah wawasan anak didik terhadap pemahaman dan penyusunan laporan 

keuangan perusahaan dagang.  Namun terdapat kendala keterbatasan sumber daya yang ada dalam 

pengetahuan dan materi, sehingga diperlukan wawasan dari luar mengenai pengembangan laporan 

keuangan perusahaan dagang. 

 

Tim PKM UNTAR bekerjasama dengan Sekolah Katolik St. Kristoforus 1 untuk menambah wawasan 

anak didik Sekolah Katolik St. Kristoforus 1 terhadap pemahaman laporan keuangan perusahaan dagang.  

Diharapkan Tim PKM Universitas Tarumanagara dapat membantu memberikan informasi terkini materi 

dan wawasan dalam meningkatkan wawasan anak didik Sekolah Katolik St. Kristoforus 1 dengan 

memberikan pelatihan secara daring.  Pelatihan yang diberikan berupa pemaparan materi penyusunan 

laporan keuangan perusahaan dagang. 

 

Materi yang akan diberikan kepada siswa SMA Katolik St. Kristoforus 1 mengadopsi dari Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang mengacu kepada 

International Financial Reporting Standard (IFRS). 

 

Melalui Webinar yang akan dilaksanakan oleh Tim PKM Universitas Tarumanagara pengetahuan 

siswa/siswi Sekolah Katolik St. Kristoforus tetap dapat ditingkatkan terutama wawasan mengenai 

pentingnya pemahaman dan Analisa laporan keuangan bagi perusahaan dagang. Dengan memahami 

Analisa dan pembuatan laporan keuangan perusahaan dagang, siswa/siswi Sekolah Katolik St. Kristoforus 

tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga memungkinkan untuk bisa diterapkan langsung jika 

siswa/siswi Sekolah Katolik St. Kristoforus melakukan kegiatan penjualan secara online sehingga dapat 

menambah penghasilan selama masa pandemi COVID – 19. 

Bentuk-Bentuk Laporan Keuangan Laporan 

1. Laporan Laba Rugi 

Laporan Laba Rugi menyajikan saldo Pendapatan yang akan dikurangkan dengan Beban – beban yang 

terjadi selama satu periode pelaporan. Laporan laba rugi akan memberikan informasi kinerja 
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perusahaan selama satu periode. Dalam penyajian laporan laba rugi perusahaan dagang, pendapatan 

diperoleh dari penjualan setelah dikurangkan dengan retur penjualan dan potongan penjualan. Beban 

yang terjadi dari perusahaan dagang meliputi beban produksi dan beban yang terjadi selama periode 

pelaporan. 

 

2. Laporan Perubahan Laba 

Laporan Perubahan Laba menyajikan saldo  Retained Earning  (laba ditahan) akhir yang didapat 

dengan menghitung saldo laba ditahan awal ditambah laba bersih atau dikurangi rugi bersih dan 

dikurangkan juga dengan dividen pada tahun berjalan jika pada periode pelaporan perusahaan 

membagikan deviden. 

 

3. Laporan Perubahan Posisi Keuangan 

Laporan Perubahan Posisi Keuangan (Statement of Financial Statement)  dahulu disebut Laporan 

Keuangan ( Financial Statement /  Neraca). Laporan ini berisi asset, kewajiban dan ekuitas perusahaan, 

dimana saldo Laba Ditahan diperoleh dari Laporan Perubahan Laba. 

 

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilakukan oleh dosen yang mempunyai kompetensi dalam bidang 

penyusunan dan pelaporan laporan keuangan bagi perusahaan dagang dan telah membimbing mahasiswa 

dalam pengajaran penyusuan laporan keuangan. Manfaat bagi mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan 

PKM adalah dapat lebih memahami dan pengalaman kegiatan dan belajar di luar kampus sesuai dengan 

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) menjadikan kegiatan ini merupakan menambah wawasan 

dan pengembangan soft-skill. 

Target capaian kegiatan ini adalah memberikan wawasan mengenai penyusunan dan Analisa laporan 

keuangan perusahaan dagang. Luaran yang akan dihasilkan berupa Modul untuk kepentingan siswa atau  

sekolah SMA Katolik St. Kristoforus 1 dan juga publikasi dalam Senapenmas Untar. Materi pelatihan 

dituangkan dalam bentuk modul dengan tujuan modul tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan kegiatan PKM sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.  
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Gambar 3  

Rapat kegiatan PKM dengan mahasiswa FEB UNTAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapat kegiatan PKM (terlihat pada gambar 3) dilakukan oleh Tim PKM UNTAR sebelum pelaksanaan 

kegiatan PKM guna kelancaran dalam kegiatan PKM.  Pada rapat selain membahas mengenai persiapan 

materi pelatihan juga dibahas mengenai job description masing-masing anggota tim.  

 

Gambar 4 

Pemaparan materi pada  pelaksanaan kegiatan PKM 
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Gambar 4 menunjukkan pelaksanaan pelatihan secara daring yang dilakukan oleh Tim PKM UNTAR 

dengan SMA Katolik St. Kristoforus 1 dengan topik Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Dagang.   

 

 

 

    Tabel 1. Hasil Evaluasi Peserta Pelatihan 

Pertanyaan Paham Cukup Paham Tidak Paham 

Saya memahami laporan laba rugi 8 14 0 

Saya memahami laporan perubahan modal 10 12 0 

Saya memahami laporan posisi keuangan 6 16 0 

Saya memahami analisa laporan keuangan  secara 

keseluruhan 

6 16 0 

     Sumber : Hasil Data Penulis (2021) 

 

Pada akhir sesi pelatihan, siswa-siswi SMA Katolik St Kristoforus diberikan kuesioner melalui google 

form dimana hasil kuesioner tersebut digunakan tim PKM untuk mengevaluasi hasil dari kegiatan PKM. 

Hasil kegiatan PKM tertera pada Tabel 1 dan dapat disimpulkan peserta pelatihan memahami materi yang 

dipaparkan dengan baik dalam hal laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan 

dan analisa laporan keuangan secara keseluruhan. 

 

4.  KESIMPULAN 

 

Mitra pada kegiatan PKM adalah sekolah SMA Katolik St Kristoforus 1 yang mempunyai misi 

mempersiapkan anak didiknya menjadi wirausahawan sukses.  Salah satu ketrampilan yang harus dimiliki 

oleh seorang wirausahawan sukses adalah kemampuan untuk menyusun laporan keuangan perusahaan. 

Namun, pihak SMA St Kritoforus menyadari bahwa ilmu akuntansi sangatlah luas dan kompleks, 

sementara tenaga pengajarnya masih terbatas. SMA Katolik St Kristoforus meminta kesediaan Tim PKM 

FEB UNTAR jurusan akuntansi untuk memberikan pelatihan mengenai penyusunan laporan keuangan 

perusahaan dagang.   

Kegiatan PKM Universitas Tarumanagara telah berjalan dengan baik dan  mendapat dukungan dari mitra 

SMA Katolik St. Kristoforus 1 untuk pelaksanaan Webinar bagi siswa – siswi dan para guru SMA Katolik 

St. Kristoforus 1. 

Pelatihan diberikan  dalam bentuk webinar karena kondisi yang sedang tidak memungkinkan untuk 

mengadakan pelatihan secara tatap muka sehubungan dengan adanya pandemi Covid 19 yang sedang 

terjadi, sehingga terdapat pembatasan untuk jumlah peserta pertemuan dalam satu ruangan. 
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Besar harapan mitra, setelah kegiatan webinar, pengetahuan siswa – siswi dan guru – guru akan lebih 

meningkat, terutama pengetahuan mengenai laporan keuangan perusahaan dagang yang dapat menjadi 

bekal bagi peserta webinar. Pihak mitra SMA Katolik St. Kristoforus 1 juga mengharapkan agar kegiatan 

dilaksanakan secara berkesinambungan karena merasakan manfaat yang besar untuk mempersiapkan 

siswa ke jenjang perguran tinggi. 
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LAMPIRAN 4 : Luaran Tambahan ( artikel PINTAR) 

 

PELATIHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAGANG 

SISWA SMA KATOLIK  St. KRISTOFORUS 

Agustin Ekadjaja*1, Natasha Claudia Darmawan **2, Amelya **3  
1Jurusan Akuntansi , Universitas Tarumanagara, Jakarta 

Surel :agustine@fe.untar.ac.id 
2 Jurusan Akuntansi , Universitas Tarumanagara, Jakarta 

 Surel: natasha.125180203@stu.untar.ac.id 
3 Jurusan Akuntansi , Universitas Tarumanagara, Jakarta 

Surel : amelya.125180574@stu.untar.ac.id 

Perekonomian dunia saat ini sedang mengalami banyak perubahan karena dampak dari pandemi Covid 

19. Perusahaan perlu sangat hati – hati dalam mengelola keuangan agar bisa tetap bertahan.  Setiap 

perusahaan pada umumnya bertujuan mendapatkan keuntungan atau laba dalam menjalankan roda bisnis. 

Pemahaman manajemen dalam menyusun dan membaca laporan keuangan sangat penting untuk 

menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil penelitian Ahmed & Safdar (2018), 

laporan keuangan mencerminkan kinerja suatu perusahaan pada waktu tertentu dan dapat digunakan untuk 

memprediksi harga saham perusahaan.  

SMA St Kristoforus 1, merupakan salah satu sekolah swasta yang cukup terkenal di Jakarta, yang 

berlokasi di Jalan Rahayu No 1 A, Jelambar, Grogol, Jakarta Barat. SMA St. Kristoforus 1 bertekad untuk 

membimbing anak didiknya menjadi cerdas, bermartabat, siap bekerja  dan dapat menjadi wirausahawan 

sukses.  Salah satu ketrampilan yang dibutuhkan untuk menjadi wirausahawan sukses adalah kemampuan 

untuk menyusun penerimaan dan pengeluaran dana perusahaan yang tercermin pada laporan keuangan 

perusahaan. 

Dalam penjuruan IPS terdapat matapelajaran akuntansi. Namun, pihak SMA St Kritoforus menyadari 

bahwa ilmu akuntansi sangatlah luas dan kompleks, sementara tenaga pengajarnya masih terbatas.  SMA 

St. Kristoforus 1 menyambut baik tim abdimas FEB UNTAR jurusan Akuntansi untuk memberikan 

pelatihan terkait dengan laporan keuangan perusahaan dagang yang dapat meningkatkan pengetahuan dan 

ketrampilan anak didiknya dalam bidang akuntansi tidak hanya terkait dengan teori saja namun juga dalam 

hal praktek. 

Tim PKM UNTAR bekerjasama dengan Sekolah Katolik St. Kristoforus untuk menambah wawasan anak 

didik Sekolah Katolik St. Kristoforus terhadap pemahaman laporan keuangan perusahaan dagang.  

Diharapkan Tim PKM Universitas Tarumanagara dapat membantu memberikan informasi terkini materi 

dan wawasan dalam meningkatkan wawasan anak didik Sekolah Katolik St. Kristoforus dengan 

memberikan pelatihan secara daring.  Pelatihan yang diberikan berupa pemaparan materi penyusunan 

laporan keuangan perusahaan dagang. 

Pelatihan yang dibawakan dikemas dalam bentuk webinar yang dilakukan secara daring dikarenakan 

kondisi pandemi Covid 19 tidak memungkinkan adanya pelatihan secara tatap muka. Materi yang 

mailto:natasha.125180203@stu.untar.ac.id
mailto:amelya.125180574@stu.untar.ac.id
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dibawakan kepada siswa SMA Katolik St. Kristoforus mengadopsi dari Standar Akuntansi Keuangan 

(SAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang mengacu pada Internasional Finansial 

Reporting Standard (IFRS).  

Sehubungan dengan kondisi Pandemi Covid – 19 yang sedang terjadi, dan adanya pemberlakukan PPKM 

( Perberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang ditetapkan oleh pemerintah diberlakukan untuk 

mencegah meningkatnya penyebaran dan kenaikan angka penularan Covid – 19,  maka kegiatan 

Pengabdian Masyarakat  ini dikemas dalam bentuk webinar, diskusi  dan pemecahan masalah mengenai 

pemahaman laporan keuangan bagi perusahaan dagang. Pelaksanaan PKM ini dibagi atas 4 fase yang 

dilakukan oleh tim PKM yaitu :  

1. Pertemuan awal 

Pada pertemuan awal, tim PKM akan melakukan investigasi mengenai tujuan dari khalayak mitra 

untuk meningkatkan pengetahuan siswa didik dalam SMA Katolik St. Kristoforus mengenai 

pengetahuan pelaporan keuangan perusahaan dagang. 

2. Diskusi mengenai analisis materi  webinar 

Setelah mengetahui kebutuhan akan peningkatan materi webinar pada siswa didik SMA Katolik St. 

Kristoforus, maka disiapkan rencana untuk melaksanakan kegiatan Webinar bagi siswa SMA Katolik 

St. Kristoforus. 

3. Diskusi mengenai perencanaan pelaksanaan Webinar 

Persiapan untuk pelaksanaan kegiatan Webinar bagi siswa SMA Katolik St. Kristoforus yang karena 

pandemi Covid untuk saat ini maka pelaksanaan kegiatan dilakukan secara daring dengan media zoom. 

4. Evaluasi perencanaan Webinar 

Merupakan tahap terakhir dari perencanaan kegiatan Webinar bagi siswa sekolah SMA Katolik St. 

Kristoforus. 

 

Kegiatan Pengabdian Masyarakat dilakukan  pada bulan September – November 2021 dengan durasi 

waktu pelaksanaan sekitar dua jam  secara daring dengan menggunakan platform zoom. Pembicara dalam 

kegatan ini adalah Agustin Ekadjaja, SE., M.Si.,Ak.,CA.,dengan dibantu oleh 2 mahasiswa FEB 

Universitas Tarumanagara Natasha Claudia Darmawan dan Amelya.  Evaluasi dilakukan di akhir kegiatan 

dengan menyebarkan form evaluasi mengenai manfaat kegiatan ini. Dan hasil evaluasi menyatakan bahwa 

kegiatan memberikan manfaat dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam penyusunan 

laporan keuangan perusahaan dagang  bagi siswa – siswi SMA St. Kristoforus 1. 
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Gambar 1 Tim abdimas Untar bersama guru dan siswa SMA Katolik St. Kristoforus 1 

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilakukan oleh dosen yang mempunyai kompetensi dalam bidang 

penyusunan dan pelaporan laporan keuangan bagi perusahaan dagang dan telah membimbing mahasiswa 

dalam pengajaran penyusuan laporan keuangan. Manfaat bagi mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan 

PKM adalah dapat lebih memahami dan pengalaman kegiatan dan belajar di luar kampus sesuai dengan 

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) menjadikan kegiatan ini merupakan menambah wawasan 

dan pengembangan soft-skill. 

Target capaian kegiatan ini adalah memberikan wawasan mengenai penyusunan dan Analisa laporan 

keuangan perusahaan dagang. Luaran yang akan dihasilkan berupa Modul untuk kepentingan siswa atau  

sekolah SMA Katolik St. Kristoforus 1 dan juga publikasi dalam Senapenmas Untar. Materi pelatihan 

dituangkan dalam bentuk modul dengan tujuan modul tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan kegiatan PKM sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

Pada akhir sesi pelatihan, siswa-siswi SMA Katolik St Kristoforus diberikan kuesioner melalui google 

form dimana hasil kuesioner tersebut digunakan tim PKM untuk mengevaluasi hasil dari kegiatan PKM. 

Hasil kegiatan PKM tertera pada Tabel 1 dan dapat disimpulkan peserta pelatihan memahami materi yang 

dipaparkan dengan baik dalam hal laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan 

dan analisa laporan keuangan secara keseluruhan. 

Akhir kata, Mitra kegiatan PKM ini , SMA Katolik St. Kristoforus 1 mempunyai misi untuk 

mempersiapkan anak didiknya menjadi wirausahawan yang sukses. Salah satu keterampilan yang 

dibutuhkan seorang wirausahawan sukses adalah kemampuan Menyusun laporan keuangan perusahaan. 

Kegiatan PKM Universitas Tarumanagara telah berjalan dengan baik dan mendapatkan respon positif 

serta dukungan dari mitra untuk melaksanakan webinar bagi para murid dan guru di SMA Katolik St. 

Kristoforus 1 
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Tabel 1. Hasil Evaluasi Peserta Pelatihan 

Pertanyaan Paham Cukup Paham Tidak Paham 

Saya memahami laporan laba rugi 8 14 0 

Saya memahami laporan perubahan modal 10 12 0 

Saya memahami laporan posisi keuangan 6 16 0 

Saya memahami analisa laporan keuangan  

secara keseluruhan 

6 16 0 

     Sumber : Hasil Data Penulis (2021) 

 

 

 

 

*Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara  

** Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara 
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LAMPIRAN 5 : Sertifikat Pemakalah SENAPEMAS 2021 
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ABSTRACT  

This Community Service Activity (PKM) is one of the manifestations of the Tri Dharma of Higher Education, which 

is to provide benefits to the community. This PKM activity is intended for high school students of St.Kristoforus 1 

Catholic School, which is located in the Grogol area, West Jakarta. The method of implementing this community 

service activity is done by providing online training. The target participants for this training are high school 

students of St.Kristoforus 1 Catholic School. For Universitas Tarumanagara, especially the Faculty of Economics 

and Business, it is a means to introduce Universitas Tarumanagara Colleges and is a community service activity 

carried out by Universitas Tarumanagara lecturers by involving active students of the Faculty of Economics and 

Business, Universitas Tarumanagara to be able to apply their knowledge to the community. This activity began with 

a meeting to explore the needs of the school in this collaboration. After receiving a good reception, we made a 

proposal for activities to the LPPM Universitas Tarumanagara. The topic chosen for this activity is preparing the 

financial statements of a trading company. This topic was chosen because of the importance of understanding in the 

preparation of financial statements to be able to measure the company's performance and financial position. The 

output produced from this community service activity is a module and as the last stage, we will make a report on the 

implementation of this Community Service (PKM) task and submit it as our responsibility to the LPPM Untar. 

 

Keywords: Trading company, financial statements, accounting 

 

ABSTRAK 

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini (PKM)  merupakan  salah satu perwujudan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi, yaitu memberikan manfaat kepada masyarakat. Kegiatan PKM ini ditujukan  bagi siswa – siswi  SMA  

Katolik St.Kristoforus1 yang berlokasi di daerah Grogol, Jakarta Barat. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian 

masyarakat ini dilakukan dengan memberikan pelatihan secara daring. Target peserta pelatihan ini adalah siswa 

SMA Katolik St. Kristoforus 1. Bagi Universitas Tarumanagara-khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis merupakan 

salah satu sarana untuk bisa memperkenalkan Perguruan Tinggi Universitas Tarumanagara dan merupakan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dosen Universitas Tarumanagara dengan melibatkan 

mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara untuk dapat mengaplikasikan ilmu yang 

dimiliki kepada masyarakat. Kegiatan ini diawali dengan pertemuan untuk menggali kebutuhan pihak Sekolah 

dalam kerja sama ini. Setelah mendapat sambutan baik maka kami membuat proposal kegiatan kepada pihak LPPM 

Universitas Tarumangara. Topik yang dipilih untuk kegiatan ini adalah menyusun laporan keuangan perusahaan 

dagang. Topik ini dipilih karena mengingat pentingnya pemahaman dalam penyusunan laporan keuangan untuk 

dapat mengukur kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Luaran yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian 

masyarakat ini adalah modul dan sebagai tahap terakhir, kami akan membuat laporan pelaksanaan tugas Pengabdian 

Kepada Masyarakat  (PKM) ini dan diserahkan sebagai pertanggung jawaban kami kepada pihak LPPM Untar. 

 

Kata kunci: Perusahaan dagang, laporan keuangan, akuntansi 

 

1. PENDAHULUAN 

Perekonomian dunia saat ini sedang mengalami banyak perubahan karena dampak dari pandemi 

Covid 19. Perusahaan perlu sangat hati – hati dalam mengelola keuangan agar bisa tetap 

mailto:natasha.125180203@stu.untar.ac.id
mailto:amelya.125180574@stu.untar.ac.id
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bertahan.  Setiap perusahaan pada umumnya bertujuan mendapatkan keuntungan atau laba dalam 

menjalankan roda bisnisnya.  Menurut Konchitchki & Patatoukas (2014), laporan keuangan 

dapat digunakan untuk memprediksi perkembangan bisnis terkait dengan prediksi variabel 

makro dalam perekomian. Pemahaman manajemen dalam menyusun dan membaca laporan 

keuangan sangat penting untuk menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan. Berdasarkan 

hasil penelitian Ahmed & Safdar (2018), laporan keuangan mencerminkan kinerja suatu 

perusahaan pada waktu tertentu dan dapat digunakan untuk memprediksi harga saham 

perusahaan.  

Osadchy, et al. (2018), pelaporan keuangan perusahaan merupakan suatu sistem integrasi data 

yang menginformasikan asset dan posisi keuangan perusahaan dari hasil kegiatan usahanya. 

Klasifikasi utama dari pencatatan laporan keuangan meliputi laporan posisi keuangan 

perusahaan, laporan rugi/laba, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas memungkinkan 

pengguna informasi eksternal dan internal perusahaan mengidentifikasi kondisi perusahaan pada 

suatu perekonomian tertentu. 

SMA St Kristoforus 1, merupakan salah satu sekolah swasta yang cukup terkenal di Jakarta, 

yang berlokasi di Jalan Rahayu No 1 A, Jelambar, Grogol, Jakarta Barat (Gambar 1).  SMA St. 

Kristoforus 1 bertekad untuk membimbing anak didiknya menjadi cerdas, bermartabat, siap 

bekerja  dan dapat menjadi wirausahawan sukses.  Salah satu ketrampilan yang dibutuhkan untuk 

menjadi wirausahawan sukses adalah kemampuan untuk menyusun penerimaan dan pengeluaran 

dana perusahaan yang tercermin pada laporan keuangan perusahaan. 

 

 

Gambar 1 Gedung sekolah St Kristoforus 1 

 

Gambar 1 menunjukkan tempat kegiatan belajar mengajar di St Kristoforus 1 dengan jenjang 

pendidikan KB, TK, SD, SMP, dan SMA. Pada jenjang pendidikan SMA terbagi menjadi dua 

penjuruan, yaitu IPA dan IPS.  

Dalam penjuruan IPS terdapat matapelajaran akuntansi. Namun, pihak SMA St Kritoforus 

menyadari bahwa ilmu akuntansi sangatlah luas dan kompleks, sementara tenaga pengajarnya 

masih terbatas.  SMA St. Kristoforus 1 menyambut baik tim abdimas FEB UNTAR jurusan 

Akuntansi untuk memberikan pelatihan terkait dengan laporan keuangan perusahaan dagang 

yang dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan anak didiknya dalam bidang akuntansi 

tidak hanya terkait dengan teori saja namun juga dalam hal praktek. 

Hal tersebut dikarenakan Akuntansi merupakan suatu seni mengenai pencatatan dan 

pengelompokan dalam pelaporan hasil suatu kegiatan bisnis.  Hasil dari pelaporan merupakan 

dasar bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan bisnis. Menurut Hery (2018), “Laporan 

keuangan adalah hasil akhir dari pencatatan yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-
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transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Dengan kata lain, laporan 

keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-

pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan perusahaan dan kinerja 

perusahaan”.   

Berdasarkan hasil diskusi dengan pihak sekolah, tim abdimas merumuskan permasalahan mitra 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara menyusun dan menganalisa laporan keuangan terkait dengan kegiatan 

bisnis saat ini ? 

2. Apakah laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang 

terbaru ? 

  

Solusi Permasalahan 

Sekolah SMA Katolik St. Kristoforus mempunyai misi untuk mempersiapkan anak didiknya 

yang merupakan memiliki bekal sebagai wirausahawan sukses yang mampu membuat dan 

memahami laporan keuangan bagi perusahaan dagang.  Namun pihak Sekolah SMA Katolik St. 

Kristoforus  menyadari masih terbatasnya pengetahuan yang harus dipersiapkan dalam 

pemahaman dan penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang. 

Solusi Permasalahan dari kegiatan PKM  ini adalah adanya kebutuhan informasi dari Sekolah 

Katolik St. Kristoforus untuk menambah wawasan anak didik terhadap pemahaman dan 

penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang.  Namun terdapat kendala keterbatasan 

sumber daya yang ada dalam pengetahuan dan materi, sehingga diperlukan wawasan dari luar 

mengenai pengembangan laporan keuangan perusahaan dagang. 

Tim PKM UNTAR bekerjasama dengan Sekolah Katolik St. Kristoforus untuk menambah 

wawasan anak didik Sekolah Katolik St. Kristoforus terhadap pemahaman laporan keuangan 

perusahaan dagang.  Diharapkan Tim PKM Universitas Tarumanagara dapat membantu 

memberikan informasi terkini materi dan wawasan dalam meningkatkan wawasan anak didik 

Sekolah Katolik St. Kristoforus dengan memberikan pelatihan secara daring.  Pelatihan yang 

diberikan berupa pemaparan materi penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang. 

Pelatihan dalam bentuk webinar dilakukan karena kondisi yang sedang tidak memungkinkan 

untuk mengadakan pelatihan secara tatap muka sehubungan dengan adanya pandemi Covid 19 

yang sedang terjadi, sehingga terdapat pembatasan untuk jumlah peserta pertemuan dalam satu 

ruangan. 

Materi yang akan diberikan kepada siswa SMA Katolik St. Kristoforus mengadopsi dari Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK ) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang mengacu 

kepada International Financial Reporting Standard (IFRS). 

Melalui Webinar yang akan dilaksanakan oleh Tim PKM Universitas Tarumanagara 

pengetahuan siswa/siswi Sekolah Katolik St. Kristoforus tetap dapat ditingkatkan terutama 

wawasan mengenai pentingnya pemahaman dan Analisa laporan keuangan bagi perusahaan 

dagang. 

 
2. METODE PELAKSANAAN  PKM 

Sehubungan dengan kondisi Pandemi Covid – 19 yang sedang terjadi, dan adanya 

pemberlakukan PPKM ( Perberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang ditetapkan oleh 

pemerintah diberlakukan untuk mencegah meningkatnya penyebaran dan kenaikan angka 

penularan Covid – 19,  maka kegiatan Pengabdian Masyarakat  ini dikemas dalam bentuk 

webinar, diskusi  dan pemecahan masalah mengenai pemahaman laporan keuangan bagi 

perusahaan dagang.   
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Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dalam pelaksaan Webinar bagi siswa SMA 

Katolik St. Kristoforus 1 adalah sebagai berikut: 

1. Pertemuan awal 

Pada pertemuan awal, tim PKM akan melakukan investigasi mengenai tujuan dari khalayak 

mitra untuk meningkatkan pengetahuan siswa didik dalam SMA Katolik St. Kristoforus 

mengenai pengetahuan pelaporan keuangan perusahaan dagang. 

2. Diskusi mengenai analisis materi  webinar 

Setelah mengetahui kebutuhan akan peningkatan materi webinar pada siswa didik SMA 

Katolik St. Kristoforus, maka disiapkan rencana untuk melaksanakan kegiatan Webinar bagi 

siswa SMA Katolik St. Kristoforus. 

3. Diskusi mengenai perencanaan pelaksanaan Webinar 

Persiapan untuk pelaksanaan kegiatan Webinar bagi siswa SMA Katolik St. Kristoforus yang 

karena pandemi Covid untuk saat ini maka pelaksanaan kegiatan dilakukan secara daring 

dengan media zoom. 

4. Evaluasi perencanaan Webinar 

Merupakan tahap terakhir dari perencanaan kegiatan Webinar bagi siswa sekolah SMA 

Katolik St. Kristoforus.                                                                      

Kegiatan Pengabdian Masyarakat dilakukan  pada bulan September – November 2021 dengan 

durasi waktu pelaksanaan sekitar dua jam  secara daring dengan menggunakan platform zoom. 

Pembicara dalam kegatan ini adalah Agustin Ekadjaja, SE., M.Si.,Ak.,CA.,dengan dibantu oleh 

2 mahasiswa FEB Universitas Tarumanagara Natasha Claudia Darmawan dan Amelya.  Evaluasi 

dilakukan di akhir kegiatan dengan menyebarkan form evaluasi mengenai manfaat kegiatan ini. 

Dan hasil evaluasi menyatakan bahwa kegiatan memberikan manfaat dalam meningkatkan 

pengetahuan dan pemahaman dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang  bagi 

siswa – siswi SMA St. Kristoforus 1.       

 

 

Gambar 2 Tim abidmas Untar bersama guru dan siswa SMA Katolik St. Kristoforus 1 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sekolah SMA Katolik St. Kristoforus mempunyai misi untuk mempersiapkan anak didiknya 

memiliki bekal sebagai wirausahawan sukses yang mampu membuat dan memahami laporan 

keuangan bagi perusahaan dagang.  Namun pihak Sekolah SMA Katolik St. Kristoforus 1 

menyadari masih terbatasnya pengetahuan yang harus dipersiapkan dalam pemahaman dan 

penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang. 

Solusi Permasalahan dari kegiatan PKM  ini adalah adanya kebutuhan informasi dari Sekolah 

Katolik St. Kristoforus 1 untuk menambah wawasan anak didik terhadap pemahaman dan 

penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang.  Namun terdapat kendala keterbatasan 

sumber daya yang ada dalam pengetahuan dan materi, sehingga diperlukan wawasan dari luar 

mengenai pengembangan laporan keuangan perusahaan dagang. 

Tim PKM UNTAR bekerjasama dengan Sekolah Katolik St. Kristoforus 1 untuk menambah 

wawasan anak didik Sekolah Katolik St. Kristoforus 1 terhadap pemahaman laporan keuangan 

perusahaan dagang.  Diharapkan Tim PKM Universitas Tarumanagara dapat membantu 

memberikan informasi terkini materi dan wawasan dalam meningkatkan wawasan anak didik 

Sekolah Katolik St. Kristoforus 1 dengan memberikan pelatihan secara daring.  Pelatihan yang 

diberikan berupa pemaparan materi penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang. 

Materi yang akan diberikan kepada siswa SMA Katolik St. Kristoforus 1 mengadopsi dari 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang 

mengacu kepada International Financial Reporting Standard (IFRS). 

Melalui Webinar yang akan dilaksanakan oleh Tim PKM Universitas Tarumanagara 

pengetahuan siswa/siswi Sekolah Katolik St. Kristoforus tetap dapat ditingkatkan terutama 

wawasan mengenai pentingnya pemahaman dan Analisa laporan keuangan bagi perusahaan 

dagang. Dengan memahami Analisa dan pembuatan laporan keuangan perusahaan dagang, 

siswa/siswi Sekolah Katolik St. Kristoforus tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga 

memungkinkan untuk bisa diterapkan langsung jika siswa/siswi Sekolah Katolik St. Kristoforus 

melakukan kegiatan penjualan secara online sehingga dapat menambah penghasilan selama masa 

pandemi COVID – 19. 

Bentuk-Bentuk Laporan Keuangan Laporan 

1. Laporan Laba Rugi 
Laporan Laba Rugi menyajikan saldo Pendapatan yang akan dikurangkan dengan Beban – 

beban yang terjadi selama satu periode pelaporan. Laporan laba rugi akan memberikan 

informasi kinerja perusahaan selama satu periode. Dalam penyajian laporan laba rugi 

perusahaan dagang, pendapatan diperoleh dari penjualan setelah dikurangkan dengan retur 

penjualan dan potongan penjualan. Beban yang terjadi dari perusahaan dagang meliputi beban 

produksi dan beban yang terjadi selama periode pelaporan. 

2. Laporan Perubahan Laba 

Laporan Perubahan Laba menyajikan saldo  Retained Earning  (laba ditahan) akhir yang 

didapat dengan menghitung saldo laba ditahan awal ditambah laba bersih atau dikurangi rugi 

bersih dan dikurangkan juga dengan dividen pada tahun berjalan jika pada periode pelaporan 

perusahaan membagikan deviden. 

3. Laporan Perubahan Posisi Keuangan 

Laporan Perubahan Posisi Keuangan (Statement of Financial Statement)  dahulu disebut 

Laporan Keuangan ( Financial Statement /  Neraca). Laporan ini berisi asset, kewajiban dan 

ekuitas perusahaan, dimana saldo Laba Ditahan diperoleh dari Laporan Perubahan Laba. 
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Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilakukan oleh dosen yang mempunyai kompetensi dalam 

bidang penyusunan dan pelaporan laporan keuangan bagi perusahaan dagang dan telah 

membimbing mahasiswa dalam pengajaran penyusuan laporan keuangan. Manfaat bagi 

mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PKM adalah dapat lebih memahami dan pengalaman 

kegiatan dan belajar di luar kampus sesuai dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) 

menjadikan kegiatan ini merupakan menambah wawasan dan pengembangan soft-skill. 

Target capaian kegiatan ini adalah memberikan wawasan mengenai penyusunan dan Analisa 

laporan keuangan perusahaan dagang. Luaran yang akan dihasilkan berupa Modul untuk 

kepentingan siswa atau  sekolah SMA Katolik St. Kristoforus 1 dan juga publikasi dalam 

Senapenmas Untar. Materi pelatihan dituangkan dalam bentuk modul dengan tujuan modul 

tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan PKM sesuai dengan 

tujuan yang ingin dicapai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Rapat kegiatan PKM dengan mahasiswa FEB UNTAR 

 

Rapat kegiatan PKM (terlihat pada gambar 3) dilakukan oleh Tim PKM UNTAR sebelum 

pelaksanaan kegiatan PKM guna kelancaran dalam kegiatan PKM.  Pada rapat selain membahas 

mengenai persiapan materi pelatihan juga dibahas mengenai job description masing-masing 

anggota tim.  

 

 
Gambar 4 Pemaparan materi pada  pelaksanaan kegiatan PKM 
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Gambar 4 menunjukkan pelaksanaan pelatihan secara daring yang dilakukan oleh Tim PKM 

UNTAR dengan SMA Katolik St. Kristoforus 1 dengan topik Penyusunan Laporan Keuangan 

Perusahaan Dagang.  

Tabel 1. Hasil Evaluasi Peserta Pelatihan 

Pertanyaan Paham Cukup Paham Tidak Paham 

Saya memahami laporan laba rugi 8 14 0 

Saya memahami laporan perubahan modal 10 12 0 

Saya memahami laporan posisi keuangan 6 16 0 

Saya memahami analisa laporan keuangan  

secara keseluruhan 

6 16 0 

     Sumber : Hasil Data Penulis (2021) 

 

Pada akhir sesi pelatihan, siswa-siswi SMA Katolik St Kristoforus diberikan kuesioner melalui 

google form dimana hasil kuesioner tersebut digunakan tim PKM untuk mengevaluasi hasil dari 

kegiatan PKM. Hasil kegiatan PKM tertera pada Tabel 1 dan dapat disimpulkan peserta 

pelatihan memahami materi yang dipaparkan dengan baik dalam hal laporan laba rugi, laporan 

perubahan modal, laporan posisi keuangan dan analisa laporan keuangan secara keseluruhan. 

 

4.  KESIMPULAN 

Mitra pada kegiatan PKM adalah sekolah SMA Katolik St Kristoforus 1 yang mempunyai misi 

mempersiapkan anak didiknya menjadi wirausahawan sukses.  Salah satu ketrampilan yang 

harus dimiliki oleh seorang wirausahawan sukses adalah kemampuan untuk menyusun laporan 

keuangan perusahaan. Namun, pihak SMA St Kritoforus menyadari bahwa ilmu akuntansi 

sangatlah luas dan kompleks, sementara tenaga pengajarnya masih terbatas. SMA Katolik St 

Kristoforus meminta kesediaan Tim PKM FEB UNTAR jurusan akuntansi untuk memberikan 

pelatihan mengenai penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang.   

Kegiatan PKM Universitas Tarumanagara telah berjalan dengan baik dan  mendapat dukungan 

dari mitra SMA Katolik St. Kristoforus 1 untuk pelaksanaan Webinar bagi siswa – siswi dan 

para guru SMA Katolik St. Kristoforus 1. 

Pelatihan diberikan  dalam bentuk webinar karena kondisi yang sedang tidak memungkinkan 

untuk mengadakan pelatihan secara tatap muka sehubungan dengan adanya pandemi Covid 19 

yang sedang terjadi, sehingga terdapat pembatasan untuk jumlah peserta pertemuan dalam satu 

ruangan. 

Besar harapan mitra, setelah kegiatan webinar, pengetahuan siswa – siswi dan guru – guru akan 

lebih meningkat, terutama pengetahuan mengenai laporan keuangan perusahaan dagang yang 

dapat menjadi bekal bagi peserta webinar. Pihak mitra SMA Katolik St. Kristoforus 1 juga 

mengharapkan agar kegiatan dilaksanakan secara berkesinambungan karena merasakan manfaat 

yang besar untuk mempersiapkan siswa ke jenjang perguran tinggi. 
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PELATIHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN 
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Editor: Hetty Tunjungsari 

Perekonomian dunia saat ini sedang mengalami banyak perubahan karena dampak dari pandemi 

Covid-19. Perusahaan perlu sangat hati – hati dalam mengelola keuangan agar bisa tetap 

bertahan. Setiap perusahaan pada umumnya bertujuan mendapatkan keuntungan atau laba 

dalam menjalankan roda bisnis. Pemahaman manajemen dalam menyusun dan membaca 

laporan keuangan sangat penting untuk menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan. 

Berdasarkan hasil penelitian Ahmed & Safdar (2018), laporan keuangan mencerminkan kinerja 

suatu perusahaan pada waktu tertentu dan dapat digunakan untuk memprediksi harga saham 

perusahaan. 

SMA St Kristoforus 1, merupakan salah satu sekolah swasta yang cukup terkenal di Jakarta, yang 

berlokasi di Jalan Rahayu No 1 A, Jelambar, Grogol, Jakarta Barat. SMA St. Kristoforus 1 bertekad 

untuk membimbing anak didiknya menjadi cerdas, bermartabat, siap bekerja dan dapat menjadi 

wirausaha sukses. Salah satu keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi wirausaha adalah 

kemampuan untuk menyusun penerimaan dan pengeluaran dana perusahaan yang tercermin 

pada laporan keuangan perusahaan. 

Dalam penjurusan IPS terdapat mata pelajaran Akuntansi. Namun, pihak SMA St Kristoforus 

menyadari bahwa ilmu Akuntansi sangatlah luas dan kompleks, sementara tenaga pengajarnya 

masih terbatas. SMA St. Kristoforus 1 menyambut baik tim PKM FEB Untar jurusan Akuntansi 

untuk memberikan pelatihan terkait dengan laporan keuangan perusahaan dagang yang dapat 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anak didiknya dalam bidang akuntansi tidak hanya 

terkait dengan teori saja namun juga dalam hal praktek. 

mailto:agustine@fe.untar.ac.id
mailto:natasha.125180203@stu.untar.ac.id
mailto:amelya.125180574@stu.untar.ac.id
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Tim PKM Untar bekerjasama dengan Sekolah Katolik St. Kristoforus untuk menambah wawasan 

anak didik Sekolah Katolik St. Kristoforus terhadap pemahaman laporan keuangan perusahaan 

dagang. Diharapkan Tim PKM Universitas Tarumanagara dapat membantu memberikan informasi 

terkini materi dan wawasan dalam meningkatkan wawasan anak didik Sekolah Katolik St. 

Kristoforus dengan memberikan pelatihan secara daring. Pelatihan yang diberikan berupa 

pemaparan materi penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang. 

Pelatihan yang dibawakan dikemas dalam bentuk webinar yang dilakukan secara daring 

dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 tidak memungkinkan adanya pelatihan secara tatap muka. 

Materi yang dibawakan kepada siswa SMA Katolik St. Kristoforus mengadopsi dari Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang mengacu pada 

International Financial Reporting Standard (IFRS). 

Sehubungan dengan kondisi Pandemi Covid-19 yang sedang terjadi, dan adanya pemberlakukan 

PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang ditetapkan oleh pemerintah 

diberlakukan untuk mencegah meningkatnya penyebaran dan kenaikan angka penularan Covid-

19, maka kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dikemas dalam bentuk webinar, diskusi dan 

pemecahan masalah mengenai pemahaman laporan keuangan bagi perusahaan dagang. 

Pelaksanaan PKM ini dibagi atas 4 fase yang dilakukan oleh tim PKM yaitu: 

1. Pertemuan awal 

Pada pertemuan awal, tim PKM akan melakukan investigasi mengenai tujuan dari 

khalayak mitra untuk meningkatkan pengetahuan siswa didik dalam SMA Katolik St. 

Kristoforus mengenai pengetahuan pelaporan keuangan perusahaan dagang. 

2. Diskusi mengenai analisis materi webinar 

Setelah mengetahui kebutuhan akan peningkatan materi webinar pada siswa didik SMA 

Katolik St. Kristoforus, maka disiapkan rencana untuk melaksanakan kegiatan Webinar 

bagi siswa SMA Katolik St. Kristoforus. 

3. Diskusi mengenai perencanaan pelaksanaan Webinar 

Persiapan untuk pelaksanaan kegiatan Webinar bagi siswa SMA Katolik St. Kristoforus 

yang karena pandemi Covid untuk saat ini maka pelaksanaan kegiatan dilakukan secara 

daring dengan media zoom. 
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4. Evaluasi perencanaan Webinar 

Merupakan tahap terakhir dari perencanaan kegiatan Webinar bagi siswa sekolah SMA 

Katolik St. Kristoforus. 

Kegiatan PKM dilakukan pada bulan September – November 2021 dengan durasi waktu 

pelaksanaan sekitar dua jam secara daring dengan menggunakan platform zoom. Pembicara dalam 

kegatan ini adalah Agustin Ekadjaja, SE., M.Si., Ak., CA., dengan dibantu oleh 2 mahasiswa FEB 

Universitas Tarumanagara Natasha Claudia Darmawan dan Amelya. Evaluasi dilakukan di akhir 

kegiatan dengan menyebarkan form evaluasi mengenai manfaat kegiatan ini. Dan hasil evaluasi 

menyatakan bahwa kegiatan memberikan manfaat dalam meningkatkan pengetahuan dan 

pemahaman dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang bagi siswa – siswi SMA St. 

Kristoforus 1. 

Gambar 1 Tim abdimas Untar bersama guru dan siswa SMA Katolik St. Kristoforus 1 

 

Kegiatan PKM ini dilakukan oleh dosen yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyusunan 

dan pelaporan laporan keuangan bagi perusahaan dagang dan telah membimbing mahasiswa 

dalam pengajaran penyusunan laporan keuangan. Manfaat bagi mahasiswa yang terlibat dalam 

kegiatan PKM adalah dapat lebih memahami dan pengalaman kegiatan dan belajar di luar kampus 
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sesuai dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) menjadikan kegiatan ini merupakan 

menambah wawasan dan pengembangan soft skill. 

Target capaian kegiatan ini adalah memberikan wawasan mengenai penyusunan dan analisa 

laporan keuangan perusahaan dagang. Luaran yang dihasilkan berupa Modul untuk kepentingan 

siswa atau sekolah SMA Katolik St. Kristoforus 1 dan juga publikasi dalam Senapenmas Untar. 

Materi pelatihan dituangkan dalam bentuk modul dengan tujuan modul tersebut dapat dijadikan 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan PKM sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

Pada akhir sesi pelatihan, siswa-siswi SMA Katolik St Kristoforus diberikan kuesioner melalui 

google form dimana hasil kuesioner tersebut digunakan tim PKM untuk mengevaluasi hasil dari 

kegiatan PKM. Hasil kegiatan PKM tertera pada Tabel 1 dan dapat disimpulkan peserta pelatihan 

memahami materi yang dipaparkan dengan baik dalam hal laporan laba rugi, laporan perubahan 

modal, laporan posisi keuangan dan analisa laporan keuangan secara keseluruhan. 

Tabel 1. Hasil Evaluasi Peserta Pelatihan 

 Pertanyaan Paham Cukup 

Paham 

Tidak 

Paham 

Saya memahami laporan laba rugi 8 14 0 

Saya memahami laporan perubahan modal 10 12 0 

Saya memahami laporan posisi keuangan 6 16 0 

Saya memahami analisa laporan keuangan 

secara keseluruhan 
6 16 0 

Sumber: Hasil Data Penulis (2021) 
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Kesimpulannya, kegiatan PKM ini telah terselenggara dengan baik dan dapat memberikan solusi 

atas permasalahan mitra kegiatan PKM, yakni SMA Katolik St. Kristoforus 1 yang mempunyai misi 

untuk mempersiapkan anak didiknya menjadi wirausaha sukses. Keterampilan menyusun laporan 

keuangan perusahaan telah diajarkan dalam kegiatan PKM ini sebagai salah satu soft skill yang 

dibutuhkan oleh wirausaha dalam mengelola usahanya. Kegiatan PKM Universitas Tarumanagara 

telah berjalan dengan baik dan mendapatkan respon positif serta dukungan dari mitra untuk 

melaksanakan webinar bagi para murid dan guru di SMA Katolik St. Kristoforus 1 

  

  

  

*Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara 

** Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara 

 


