GAME PIGO: SEBUAH INTEGRASI
ACTIVE LEARNING DENGAN PENDIDIKAN ENTREPRENEURSHIP
DALAM PEMBELAJARAN AKUNTANSI BIAYA

Abstrak
Salah satu metode pembelajaran yang diterapkan di Program Studi Akuntansi
Universitas X adalah pembelajaran aktif (active learning) yang diberi nama Accounting Active
Learning (AAL) yang diintegrasikan dengan pendidikan entrepreneurship. Melalui metode
tersebut diharapkan mahasiswa menjadi lebih mudah mempelajari materi dengan perasaan
senang. Apabila mahasiswa merasa senang dalam belajar, maka diasumsikan kompetensi yang
telah ditetapkan dalam kurikulum dapat tercapai dengan mudah. Matakuliah Akuntansi Biaya
merupakan salah satu matakuliah dasar yang wajib diajarkan di sebuah Program Studi
Akuntansi. Peneliti merupakan pengajar dalam matakuliah Akuntansi Biaya dan
Entrepreneurship.
Melalui penelitian ini, peneliti bertujuan untuk menyajikan pemaparan secara
mendalam tentang active learning yang diintegrasikan dengan pendidikan entrepreneurship
dari salah satu topik dalam matakuliah Akuntansi Biaya dengan menggunakan game PIGO.
Pemaparan disampaikan mulai dari persiapan pembuatan game hingga refleksi terhadap
pelaksanaan game tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif
deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah mahasiswa merasa senang karena belajar sambil
bermain, sehingga dapat lebih mudah memahami materi dan dapat langsung menerapkan
materi Akuntansi Biaya kedalam pembelajaran entrepreneurship melalui pembelajaran active
learning dengan menggunakan game PIGO. Temuan penting dalam penelitian ini adalah
bahwa mahasiswa menginginkan metode pembelajaran yang tidak sepenuhnya menggunakan
metode active learning dan pendidikan entrepreneurship saja, tetapi mahasiswa masih
membutuhkan metode lain seperti metode teacher center dengan strategi ceramah dalam
penjelasan materi.
Kata Kunci: Active learning, pendidikan entrepreneurship, Akuntansi Biaya.

1. PENDAHULUAN
Universitas X merupakan salah satu universitas di Indonesia yang mengintegrasikan
pendidikan entrepreneurship dengan kurikulum nasional. Setiap alur studi di Universitas X,
mempunyai tujuan untuk membekali mahasiswa agar mampu menjadi entrepreneur sesuai
dengan keahlian masing-masing (www.uc.ac.id, 2016). Metode pembelajaran dalam
pendidikan entrepreneurship yang digunakan adalah metode experiential learning. Melalui
integrasi keilmuan di masing-masing alur studi dengan pendidikan entrepreneurship,
diharapkan mahasiswa mampu meningkatkan hard skill dan soft skill dalam waktu yang
bersamaan.

Mahasiswa

Universitas

X

diwajibkan

untuk

mengikuti

matakuliah

Entrepreneurship yang diselenggarakan secara bersamaan untuk semua program studi pada
tingkat universitas. Matakuliah tersebut diajarkan sejak semester satu hingga semester lima.
Proses perkuliahan dilangsungkan setiap hari Rabo yang diberi nama Reboan. Satu kelas
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Entrepreneurship terdiri dari semua program studi yang ada di Universitas X. Melalui
matakuliah Entrepreneurship mahasiswa dapat mengalami langsung berada dalam lingkungan
yang entrepreneurial. Setiap mahasiswa diwajibkan menjalankan sebuah projek bisnis secara
berkelompok maupun individu. Proses pembelajaran entrepreneurship dimulai dari ideasi,
eksekusi ide, mendirikan projek bisnis, menjalankan bisnis, mempertahankan bisnis, hingga
memperluas skala dan cakupan bisnis.
Proses pembelajaran entrepreneurship tersebut melibatkan pengajar internal
Universitas X yang berkolaborasi dengan para praktisi bisnis yang sudah berpengalaman. Para
pengajar tidak hanya berperan sebagai pengajar di kelas tetapi juga berperan sebagai mentor
mahasiswa dalam menjalankan projek bisnisnya. Mentor harus mempunyai komitmen untuk
membimbing projek bisnis dengan cara konsultasi. Konsutasi dapat dilakukan di kampus
maupun di luar kampus. Melalui cara pembelajaran tersebut mahasiswa dapat langsung
mengalami menjadi entrepreneur dan dalam waktu bersamaan mendapatkan pembelajaran
yang sesuai dengan kurikulum nasional berdasarkan bidang studinya masing-masing.
Program Studi Akuntansi Universitas X tentunya mendukung tujuan pendidikan yang
telah ditetapkan oleh Universitas X. Program Studi Akuntansi menerapkan integrasi
pembelajaran akuntansi dengan pendidikan entrepreneurship. Selain menerapkan metode
experiential learning, Program Studi Akuntansi juga menerapkan metode active learning yang
diberi nama Accounting Active Learning (AAL). Disebut sebagai metode AAL karena
mahasiswa dan pengajar sama-sama terlibat aktif dalam proses pembelajaran dengan
menggunakan cara-cara kreatif yang berkaitan dengan kurikulum akuntansi.
Konteks pembelajaran di Program Studi Akuntansi sesuai dengan panduan yang telah
ditetapkan Universitas melalui Learning Best Practices, UC-Way (Teaching Learning Center,
2016). Learning Best Practices, UC-Way merupakan sebuah panduan yang bersifat
inspirasional bagi para pengajar untuk mendesain dan mempraktekan pembelajaran yang
mengembangkan pola sikap, pikir, dan berkarya. Oleh karena itu, setiap pengajar dapat
mengembangkan poin-poin di setiap tahapan dengan mempertimbangkan kondisi mahasiswa,
orientasi belajar, sumber-sumber yang ada, dan alokasi pembelajaran yang tersedia. Poin 2.5.
dalam Learning Best Practices, UC-Way, menyebutkan bahwa pembelajaran dapat dijalankan
dengan optimal apabila ada usaha untuk mendekatkan mahasiswa ke realitas-realitas
problematik yang ada di masyarakat, sesuai dengan topik atau tema yang dipelajari. Penerapan
AAL di Program Studi Akuntansi diintegrasikan dengan pembelajaran entrepreneurship.
Proses integrasi pembelajaran tersebut dapat dilakukan di dalam ruangan maupun di luar
ruangan. Sebagian besar pelaksanaan AAL menggunakan cara-cara kreatif yang berupa game,
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video, puisi, cerpen, lagu, tarian, scrapbook, melakukan kunjungan, film, drama, dan forum
group discussion.
Mahasiswa Universitas X yang sedang menjalani perkuliahan pada tahun ajaran 2015
– 2016 sebagian besar merupakan generasi Y. Menurut Weyland (2011), generasi Y lebih suka
melakukan aktivitas yang menurut mereka bermakna dalam sebuah lingkungan yang mampu
memberikan stimulus, tanggung jawab, kesenangan, dan fleksibilitas. Generasi Y
mengharapkan semuanya serba cepat dan instan. Mereka juga menyukai segala hal yang baru
dan tantangan. Sistem mentoring dalam pembelajaran yang mampu memotivasi diperlukan
bagi generasi Y agar mereka mampu mengembangkan pemikirannya dan menjadi ahli dengan
cepat. Penulis telah mengamati perilaku mahasiswa di beberapa kelas. Mahasiswa tidak dapat
bertahan lebih dari 15 menit untuk tidak menggunakan gadget selama proses pembelajaran
berlangsung. Setelah dikonfirmasi dengan beberapa mahasiswa, mereka mengatakan bahwa
pengajar menyampaikan materi dengan cara yang tidak menyenangkan sehingga membuat
mereka cepat bosan. Oleh karena itu, mahasiswa mengisi kebosanannya dengan bermain
gadget di kelas. Penulis merupakan pengajar dalam matakuliah Akuntansi Biaya dan
matakuliah Entrepreneurship 2.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengintegrasikan active learning
dengan pendidikan entrepreneurship melalui metode AAL yang berupa game PIGO pada
matakuliah Akuntansi Biaya. Penulis membuat game PIGO untuk mengajarkan materi Biaya
Produksi dalam matakuliah Akuntansi Biaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan
secara mendalam tentang active learning yang diintegrasikan dengan pendidikan
entrepreneurship dari salah satu topik dalam matakuliah Akuntansi Biaya yaitu Biaya Produksi
dengan menggunakan game PIGO.

2. LANDASAN TEORI
2.1. Konsep Active Learning
Active learning menurut Gleason, et al. (2011) adalah sebuah metode pembelajaran
dengan menggunakan multi pendekatan. Pembelajaran active learning dapat mencakup sedikit
penambahan aktivitas, sedikit aktivitas berselang untuk program yang sudah ada, atau bahkan
dapat merestrukturisasi pembelajaran secara keseluruhan dengan menggunakan sebuah
pendekatan active learning yang berbeda. Oleh karena itu, tidak ada satupun pendekatan yang
secara eksklusif lebih baik dari pendekatan yang lain, tetapi keberhasilan active learning justru
dapat dipengaruhi oleh kepribadian dan gaya mengajar dari masing-masing pengajar. Prince
(2004) dalam Chen, et al. (2014), mengatakan bahwa active learning melibatkan dua hal
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penting bagi mahasiswa. Pertama, mahasiswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran, dimana
mereka belajar sambil melakukan, berpartisipasi aktif dalam mengembangkan pengetahuan,
sehingga menghasilkan pengetahuan yang lebih mendalam dan berkelanjutan. Kedua,
mahasiswa sedang terlibat dalam proses pembelajaran.
Menurut

Center

for

Research

on

Learning

and

Teaching

(CRLT)

(http://www.crlt.umich.edu/tstrategies/tsal diakses tanggal 25 Maret 2016), active learning
dapat dimaknai sebagai sebuah proses keterlibatan mahasiswa secara aktif dalam setiap
aktivitas pembelajaran di kelas, seperti membaca, menulis, diskusi, atau memecahkan masalah
menggunakan analisis, sintesis, dan evaluasi. Daoudi dan Ajoun (2013) berpendapat bahwa
melalui pembelajaran active learning, mahasiswa diberikan kebebasan (yang tentunya dengan
pendampingan dari pengajar) dalam mengasumsikan dan memahami materi yang disampaikan
pengajar demi tercapainya kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu, beberapa strategi
pembelajaran dapat digunakan dalam active learning untuk meningkatkan komitmen
mahasiswa terhadap proses yang berlangsung. Strategi pembelajaran tersebut antara lain dalam
bentuk bekerja dalam kelompok yang terstruktur, pemecahan masalah, studi kasus, kegiatan
individu, kegiatan kelompok-kelompok kecil informal, dan simulasi. Metode tersebut dapat
meningkatkan proses pembelajaran melalui transfer pengetahuan baru, meningkatkan
keterampilan berpikir kritis, meningkatkan pelestarian dan motivasi. Keterlibatan aktif dan
interaksi mahasiswa dalam proses pembelajaran merupakan dua aspek penting untuk mencapai
hasil belajar yang berkualitas.
2.2. Konsep Pendidikan Entrepreneurship
Tujuan diselenggarakan pendidikan entrepreneurship (Gek. 2014) adalah untuk
menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran mahasiswa akan entrepreneurship sebagai sebuah
pilihan karir, dan untuk meningkatkan pemahaman pentingnya keterlibatan mereka dalam
proses membangun sebuah bisnis baru. Pendidikan entrepreneurship sebaiknya diajarkan
sesuai dengan tahap perkembangan bisnisnya. Tahapan tersebut misalnya tahapan awareness,
pre-start-up, start-up, growth, and maturity. Menurut Fayolle dan Klandt (2006) dalam
Fulgence (2015), berpendapat bahwa pendidikan entrepreneurship harus dipahami dengan
perspektif yang luas, selain berfokus pada situasi yang spesifik (new venture creation), juga
harus berfokus pada perilaku (perilaku entrepreneurial) dan pola pikir (pola pikir
entrepreneurial, spirit, dan sikap). European Commission EU (2008) dan Mwasalwiba (2010)
dalam Fulgence (2014), menyimpulkan bahwa program pendidikan entrepreneurship
mempunyai beberapa tujuan, yaitu mengembangkan kesadaran dan motivasi entrepreneurial
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dikalangan siswa, melatih siswa dalam mendirikan sebuah bisnis, mengelola dan
mengembangkan kemampuan entrepreneurial yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan
memanfaatkan peluang bisnis, dan melatih siswa untuk menciptakan lapangan kerja sehingga
memberikan kontribusi kepada masyarakat.
Gek (2014: pp.14–23) berpendapat bahwa ada tiga pendekatan dalam teori pendidikan
entrepreneurship, yaitu pendekatan normative, experiential, dan contigency. Melalui
pendekatan experiential (Gek, 2014), para entrepreneur biasanya menjalankan bisnisnya
berdasarkan tacit knowledge yang pernah diperolehnya. Agar tacit knowledge tersebut dapat
ditranfer ke dalam explicite knowledge, maka dibutuhkan experiential education. Melalui
experiential education, mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan
wawasan berdasarkan pengalaman sehari-hari. Pengalaman sehari-hari tersebut dapat
diperoleh dari lingkungan rumah, projek bisnis, maupun dari pergaulan baik di kampus dan di
luar kampus. Model experiential di desain untuk membantu mahasiswa dalam belajar
menghadapi risiko, belajar dari kegagalan, dan membangun keahlian manajerial yang
dibutuhkan untuk memotivasi dan memimpin sebuah tim dalam lingkup yang tidak dikenal.
Beard (2013) menginterpretasikan bahwa experiential learning adalah sebuah proses
pembuatan pengertian yang melibatkan pengalaman-pengalaman signifikan, dalam berbagai
tingkatan, yang merupakan sebuah sumber pembelajaran dan melibatkan individu sebagai
manusia seutuhnya. Lingkungan pembelajaran tidak boleh dibatasi. Proses pembelajaran dapat
melibatkan lingkungan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, sehingga tercipta pengalaman
pembelajaran mengesankan, kaya dan efektif. Silberman (2007) mengutarakan bahwa
experiential learning mengacu pada keterlibatan pelajar dalam aktivitas nyata yang
memampukan mereka untuk mengalami tentang apa yang mereka pelajari dan kesempatan
untuk merefleksikan yang mereka pelajari kedalam aktivitas tersebut. Experiental learning
dilakukan untuk menjembatani antara teori dan praktek.
Proses integrasi experiential learning memerlukan beberapa tahapan (Northern Illinois
University, n.d.) yaitu: perencanaan, persiapan, difasilitasi, dan evaluasi. Perencanaan
diperlukan untuk menyiapkan pengalaman yang akan diperoleh siswa agar sesuai dengan
tujuan pembelajaran. Harus disiapkan materi, rubrik penilaian, dan diyakinkan kembali bahwa
semua persiapan telah siap. Dosen berperan sebagai fasilitator dalam kegiatan tersebut.
Fasilitator berperan memberikan bimbingan kepada mahasiswa agar mereka mengalami dan
menemukan jawabannya sendiri. Keberhasilan experiential learning dapat evaluasi melalui
diskusi, refleksi, dan sesi tanya jawab. Melalui sesi tanya jawab, proses pembelajaran dapat
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diperluas dan diperkuat. Melalui sesi tersebut dapat dilakukan penilaian kepada mahasiswa
dengan menggunakan rubrik penilaian yang telah disiapkan.
2.3. Konsep Akuntansi Biaya
Raiborn dan Kinney (2009), mengatakan bahwa akuntansi biaya merupakan ilmu yang
secara dinamis mendukung keberhasilan manajer dalam persaingan bisnis global. Akuntansi
biaya digunakan sebagai alat untuk mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi strategi
perusahaan. Berdasarkan strategi tersebut, perusahaan berupaya untuk mencapai dan
mempertahankan keberhasilan, bahkan mampu memenangkan persaingan (Blocher, et al.,
2010). Metode-metode akuntansi biaya juga digunakan untuk menentukan biaya-biaya produk
dalam mengelola internal perusahaan dan membuat laporan keuangan untuk pihak eksternal
(Raiborn dan Kinney, 2009).
Konsep dasar akuntansi biaya merupakan salah satu bab yang diajarkan dalam
matakuliah Akuntansi Biaya. Biaya produksi merupakan salah satu sub bab yang ada di dalam
bab tersebut. Biaya produksi diklasifikasikan ke dalam bahan langsung, tenaga kerja langsung,
dan overhead (Hansen dan Mowen, 2006). Bahan langsung merupakan bahan utama digunakan
dalam produksi dan dapat ditelusuri secara langsung pada barang atau jasa yang diproduksi.
Tenaga kerja langsung merupakan tenaga kerja yang dapat ditelusuri secara langsung pada
barang atau jasa yang sedang diproduksi. Overhead merupakan semua biaya produksi selain
bahan langsung dan tenaga kerja langsung.

3. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode
deskriptif kualitatif. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah game PIGO dalam integrasi
pembelajaran Akuntansi Biaya dan Entrepreneurship 2. Informan dalam penelitian ini adalah
mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas X semester dua angkatan 2013. Tujuan
peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mamaparkan secara mendalam tentang active
learning yang diintegrasikan dengan pendidikan entrepreneurship dalam topik Biaya Produksi
denga menggunakan game PIGO.
Pemaparan tersebut diawali dengan proses persiapan. Proses persiapan dilakukan untuk
menyiapkan ide game yang digunakan untuk mengintegrasikan active learning dengan
pendidikan entrepreneurship. Game yang dibuat harus bisa menyatukan pembelajaran
Akuntansi Biaya dalam topik Biaya Produksi dan pembelajaran Entrepreneurship 2 dalam
topik Cost Structure dalam BMC. Ide yang sudah ada dituangkan ke dalam konsep game.
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Berdasarkan konsep game tersebut, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menyiapkan
alat-alat yang dibutuhkan dalam permainan. Setelah persiapan selesai, game tersebut
didiskusikan dengan teman sejawat. Melalui diskusi tersebut, didapatkan hasil evaluasi untuk
melakukan penyempurnaan game. Setelah langkah penyempurnaan game dilakukan, game
diujicobakan dengan teman sejawat.
Setelah proses persiapan selesai, proses berikutnya adalah pelaksanaan game PIGO.
Game PIGO dilaksanakan diruang terbuka dan dilakukan oleh seluruh anggota kelas
matakuliah Akuntansi Biaya. Ruang terbuka dipilih agar mahasiswa melakukan proses
pembelajaran dengan lebih santai dan leluasa bergerak, sehingga materi yang diajarkan lebih
mudah diserap berdasarkan pengalaman mereka selama melakukan game. Setelah game
selesai, mahasiswa memberikan evaluasi tentang game PIGO. Melalui evaluasi tersebut
diharapkan dapat diperoleh masukan untuk penyempurnaan game. Mahasiswa juga diminta
untuk membuat refleksi individu untuk mengukur keberhasilan game PIGO dalam proses
integrasi pembelajaran akuntansi biaya dengan pendidikan entrepreneurship.

4. HASIL DAN DISKUSI
Kurikulum Program Studi Akuntansi Universitas X mengelompokkan matakuliah ke
dalam enam kelompok (Kurikulum Program Studi Akuntansi, 2012). Dua diataranya adalah
kelompok matakuliah Keahlian Berkarya dan kelompok matakuliah Berkehidupan
Bermasyarakat. Kelompok matakuliah Keahlian Berkarya terdiri dari matakuliah keilmuan
akuntansi yang diajarkan pada semester satu hingga semester enam. Salah satu matakuliah yang
ada di kelompok matakuliah Keahlian Berkarya adalah matakuliah Akuntansi Biaya.
Matakuliah tersebut diajarkan pada semester dua. Kelompok matakuliah Berkehidupan
Bermasyarakat terdiri dari matakuliah entrepreneurship yang diajarkan pada semester satu
hingga lima di tingkat universitas dan semester empat dan enam ditingkat program studi.
Berdasarkan silabus matakuliah Akuntansi Biaya Universitas X, pembelajaran
matakuliah tersebut dibagi dalam dua tujuan. Tujuan umum yaitu agar mahasiswa mampu
menganalisa masalah menngunakan konsep akuntansi biaya dalam pengambilan keputusan
entrepreneurial. Tujuan khusus terdiri dari tiga tujuan. Pertama, agar mahasiswa mampu
mempresentasikan fungsi pengendalian dalam akuntansi biaya sebagai bagian dari proses
manajemen melalui berbagai media. Kedua, agar mahasiswa mampu membuat refleksi
pembelajaran konsep biaya dan hubunganya dengan proses produksi dalam pengambilan
keputusan manajemen. Ketiga, agar mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep biaya
ke dalam dunia bisnis melalui proses pembelajaran entrepreneurship.
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Matakuliah Akuntansi Biaya diajarkan pada semester dua bersamaan dengan proses
pembelajaran matakulian Entrepreneurship 2. Tujuan utama matakuliah Entrepreneurship 2
adalah agar mahasiswa mampu menciptakan sebuah model bisnis atau prototipe yang telah
tervalidasi dan siap untuk dijalankan di semester tiga. Tujuan khusus matakuliah tersebut
adalah agar mahasiswa mampu menemukan peluang bisnis, membuat bisnis model
berdasarkan peluang tersebut, mengembangkan bisnis model yang sudah dibuat menjadi
prototipe untuk divalidasi, melakukan validasi bisnis model yang telah dibuat, mengevaluasi
model bisnisnya berdasarkan hasil validasi, mengembangkan model bisnis tersebut
nerdasarkan evaluasi, dan membuat perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan di semester
tiga berdasarkan hasil evaluasi matakuliah Entrepreneurship 2.
Business Model Canvas (BMC) merupakan alat utama yang digunakan dalam proses
pembelajaran Entrepreneurship 2. Osterwalder dan Pigneur (2010) mengutarakan bahwa
sebuah bisnis model dapat dideskripsikan dengan menggunakan sembilan blok yang secara
logis mampu menunjukkan cara sebuah perusahaan dalam mendapatkan penghasilan. Model
bisnis dapat diibaratkan sebagai sebuah cetak biru dari sebuah strategi untuk
diimplemantasikan melalui stuktur organisasi, proses, dan sistem. Sembilan blok tersebut
adalah customer segments, value propositions, channels, customer relationships, revenue
stream, key resources, key aktivities, key partnerships, dan cost structure. Blok cost structure
dalam BMC digolongkan kedalam cost driven dan value driven dengan karakteristik biaya
tetap, biaya variabel, skala ekonomis, dan cakupan ekonomis. Salah satu materi yang diajarkan
dalam matakuliah Akuntansi Biaya dan berhubungan dengan blok cost structure dalam BMC
dalam pembelajaran Entrepreneurship 2 adalah konsep Biaya Produksi. Peneliti menciptakan
game sederhana dalam melakukan integrasi AAL dengan pendidikan entrepreneurship yang
diberi nama game PIGO. Melalui game tersebut mahasiswa dapat belajar menentukan Biaya
Produksi dengan melakukan simulasi sebagai pengusaha Pisang Goreng.
Inspirasi game PIGO berasal dari model bisnis sederhana pengusaha Pisang Goreng.
Bisnis Pisang Goreng merupakan sebuah contoh bisnis sederhana seperti model bisnis yang
banyak dibuat oleh mahasiswa dalam matakuliah Entrepreneurship 2. Jumlah total kelompok
bisnis mahasiswa Entrepreneurship 2 sebanyak 250 kelompok, dan 60% dari total tersebut
membuat model bisnis sederhana yang berkaitan dengan makanan dan minuman (Fakultas
Entrepreneurship Humaniora, 2016). Pisang Goreng merupakan makanan yang mudah
dijumpai oleh masyarakat Indonesia, yang tentunya sebagian besar mahasiswa Program Studi
Akuntansi Universitas X pernah membeli dan makan Pisang Goreng. Oleh karena itu, melalui
contoh sederhana dapat membuat mahasiswa lebih mudah memahami konsep Biaya Produksi
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dan menerapkannya ke dalam model bisnis yang didesain dalam matakuliah Entrepreneurship
2. Apabila konsep bisnis yang sederhana sudah dapat dipahami dan dijalankan, maka
mahasiswa sudah mempunyai bekal untuk membuat konsep dan menjalankan bisnis yang lebih
rumit.
4.1. Tujuan Game PIGO
Tujuan pembuatan game PIGO adalah untuk mengajarkan konsep Biaya Produksi
secara sederhana agar mahasiswa mampu menjelaskan Biaya Produksi yang terdiri dari Biaya
Bahan Baku Langsung, Biaya Tenaga Kerja Langsung, dan Biaya Overhead, hingga mampu
menentukan blok Cost Structure pada model bisnis mereka dalam pembelajaran
Entrepreneurship 2. Berdasarkan pengamatan penulis, di awal pembelajaran, mahasiswa masih
kesulitan dalam mengkategorikan biaya tersebut. Terutama dalam mengkategorikan Biaya
Tenaga Kerja Langsung. Pemahaman awal mahasiswa adalah mereka perlu memasukkan
Biaya Tenaga Kerja Langsung hanya apabila mereka menggunakan karyawan untuk
memproduksi barang. Sedangkan apabila mereka sendiri yang mengerjakan produksi barang
maka tidak dianggap sebagai tenaga kerja langsung. Hal tersebut menyebabkan penentuan
Biaya Produksi mereka kurang hitung. Hal tersebut masih terjadi walaupun materi telah
disampaikan di kelas dan diberikan contoh-contoh. Oleh karena itu, mereka juga masih
mengalami kesulitan dalam menentukan blok Cost Structure dalam membuat BMC.
Melalui game PIGO, mahasiswa diajak untuk melakukan simulasi memproduksi Pisang
Goreng hingga menghitung Biaya Produksi. Resep Pisang Goreng sudah ditentukan. Segala
kebutuhan bahan dan alat yang digunakan dalam produksi Pisang Goreng sudah ditentukan.
Bahan-bahan dan alat-alat yang digunakan dalam game PIGO dibuat dengan menggunakan
gambar berwarna yang dicetak menggunakan printer. Game PIGO dimainkan dalam
kelompok, sehingga diharapkan terjadi diskusi antar anggota kelompok. Melalui diskusi
tersebut diharapkan masing-masing mahasiswa dapat saling memberikan masukan sehingga
tercapai kesepakatan bersama tentang pemahaman terhadap Biaya Produksi.
4.2. Persiapan Game PIGO
Proses persiapan yang pertama kali dilakukan adalah menentukan konsep game PIGO.
Game PIGO dimainkan secara berkelompok. Tiap kelompok terdiri dari tiga orang anggota.
Jumlah kelompok dibuat ganjil karena apabila kelompok terpaksa melakukan penentuan
pendapat dengan voting maka akan lebih mudah diselesaikan. Kelompok dibentuk kecil karena
agar semua anggota dapat aktif dalam proses pembelajaran. Diharapkan tidak ada anggota yang
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pasif atau hanya mengikuti anggota yang lain saja, karena anggota yang pasif tentunya akan
mudah terlihat oleh anggota yang lain. Game dilakukan di ruang terbuka sehingga mahasiswa
dapat melakukan game dengan perasaan santai. Melalui game tersebut, mahasiswa diminta
untuk mengkategorikan biaya-biaya ke dalam Biaya Bahan Baku Langsung, Biaya Tenaga
Kerja Langsung, dan Biaya Overhead dalam memproduksi Pisang Goreng, kemudian
mahasiswa diminta untuk menentukan Biaya Produksi Pisang Goreng tersebut.
Game PIGO tentunya membutuhkan lembar soal dan aturan main dalam melakukan
simulasi. Berikut adalah lembar soal untuk melakukan simulasi dalam game PIGO:
Tabel 1. Lembar Soal Game PIGO
Kelompok anda adalah kelompok bisnis yang akan menjalankan bisnis Pisang Goreng
dengan nama PIGO. Berikut ini adalah bahan-bahan pembuatan satu Resep Pisang Goreng
PIGO (www.tokomesin.com, diakses tanggal 12 Januari 2016):
Bahan / Peralatan
Satuan
Harga Beli (RP)
Masa manfaat
Pisang Kepok
10 buah
10.500 / 15 buah
Minyak goreng
½ liter
12.000 / liter
Tepung terigu
125 gram
10.000 / Kg
Air
¼ liter
200 / liter
Tepung beras
15 gram
10.000 / Kg
Gas
3000 / 100 buah
Kompor gas
1 unit
306.000
3 tahun
Wajan
1 unit
118.800
3 tahun
Baskom
1 unit
54.000
3 tahun
Pengaduk
1 unit
23.400
3 tahun
Sotil
1 unit
32.400
3 tahun
Serok
1 unit
32.400
3 tahun
Pisau
1 unit
23.400
3 tahun
Meja
1 unit
594.000
3 tahun
Kemampuan menghasilkan pisang goreng dalam satu hari adalah 100 buah.
Langkah-langkah dalam membuat Pisang Goreng adalah:
Pisang Kepok dikupas dan disayat hingga mirip kipas, membuat adonan dari campuran
tepung terigu, tepung beras dan air, panaskan minyak goreng, goreng pisang yang telah
dicelupkan adonan tepung kedalam minyak panas, angkat pada saat sudah matang dan
berwarna kecoklatan, pisang goreng siap dijual.
Semua peralatan disusutkan dengan menggunakan metode Garis Lurus
Tenaga kerja satu orang per jam Rp 6.600.
Pembuatan satu resep Pisang Goreng membutuhkan waktu 30 menit
Perintah:
Silahkan anda mengkategorikan biaya-biaya yang ada ke dalam Biaya Bahan Baku
Langsung, Biaya Tenaga Kerja Langsung, dan Biaya Overhead, kemudian tentukan Biaya
Produksi dari usaha anda tersebut.
Perintah tersebut dapat anda jalankan sesuai dengan aba-aba dari pengajar.
Keterangan harga beli dan masa manfaat tidak dicantumkan dalam soal. Keterangan
tersebut dicantumkan dalam masing-masing gambar bahan dan peralatan. Mahasiswa dapat
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menjawab pertanyaan dengan benar apabila mendapatkan gambar yang benar karena
keterangan tentang bahan dan peralatan ada di dalam gambar tersebut.
Langkah selanjutnya dalam proses persiapan adalah menyiapkan gambar-gambar yang
mewakili semua bahan-bahan pembuatan Pisang Goreng serta peralatan yang digunakan.
Gambar lain juga disiapkan untuk memberikan jebakan sehingga dapat memperkaya
pemahaman mahasiswa. Melalui gambar jebakan tersebut manyadarkan mahasiswa bahwa
mereka harus fokus dan teliti dalam menjalankan bisnis. Gambar lain tersebut adalah gambar
singkong, mixer, oven, jangung manis, dan jasa ekspedisi. Gambar-gambar tersebut di cetak
dalam kertas putih menggunakan printer berwarna agar lebih menarik. Gambar-gambar yang
telah dicetak kemudian ditempelkan di kertas karton yang tebal, kemudian dipotong sesuai
gambar agar tidak mudah terbawa angin pada saat simulasi di ruang terbuka. Total gambar
yang disiapkan untuk tiap kelompok sebanyak 20 gambar. Satu set alat permainan untuk satu
kelompok terdiri dari satu lembar soal, 20 gambar, kertas putih ukuran A3, dan spidol.
Persiapan selanjutnya adalah menyiapkan pelaksanaan game PIGO. Game PIGO
dilaksanakan di ruang terbuka. Pembukaan kelas dilakukan oleh pengajar dalam waktu lima
menit. Anggota kelas dibagi kedalam kelompok-kelompok. Total kelompok dari satu kelas
Akuntansi Biaya diperoleh sebanyak sebelas kelompok. Masing-masing kelompok dibagikan
kertas A3 dan spidol. Kelompok tidak diijinkan membawa alat tulis lain selain yang disediakan
oleh pengajar. Gambar sebanyak sebelas set dicampur menjadi satu di dalam sebuah kotak.
Sebelas kelompok mengambil posisi mengelilingi kotak yang berisi gambar dengan jarak
sepuluh langkah, diharapkan tidak terjadi kerjasama antar kelompok. Waktu yang digunakan
dalam menyusun kelompok dalam posisi yang ditentukan dan membagi perlengkapan adalah
sepuluh menit. Setelah semua kelompok siap dalam posisi masing-masing, pengajar
membacakan dan menjelaskan aturan dalam melakukan game PIGO dalam waktu lima menit.
Aturan main dalam melakukan game PIGO adalah pengajar memberikan aba-aba
kepada masing-masing kelompok untuk mencermati lembar soal selama lima menit. Aba-aba
selanjutnya diberikan untuk mengambil gambar secara bersamaan bersama sebelas kelompok.
Orang pertama mengambil satu gambar, orang kedua mengambil satu gambar, orang ketiga
mengambil satu gambar. Hal tersebut diulang sampai total 15 kali, dengan demikian masih ada
sisa lima gambar dari masing-masing kelompok. Terdapat kemungkinan bagi anggota
kelompok yang tidak memperhatikan lembar keterangan dapat menggambil gambar yang salah
dan atau menggambil gambar yang sama lebih dari satu kali. Apabila hal itu terjadi maka
gambar yang salah tidak boleh dikembalikan. Kelompok yang tidak mendapatkan gambar yang
sesuai karena ada kelompok lain yang salah, maka diijinkan untuk tidak mengambil gambar
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sampai 15 gambar. Waktu yang dibutuhkan dalam mengambil gambar adalah sepuluh menit.
Setelah 15 gambar diambil, pengajar memberikan aba-aba kepada semua kelompok untuk
mulai menghitung biaya produksi. Waktu untuk menghitung biaya produksi adalah 20 menit.
Pengajar memberikan aba-aba penghitungan selesai, kemudian pengajar mengumpulkan spidol
agar tidak ada lagi mahasiswa yang mengerjakan soal. Setelah simulasi selesai, pengajar
meminta masing-masing kelompok mempresentasikan hasil perhitungan biaya produksi
mereka. Waktu presentasi masing-masing kelompok adalah lima menit, jadi total waktu
presentasi adalah 55 menit.
Setelah presentasi selesai maka dilakukan evaluasi dengan cara berdiskusi yang
dilakukan oleh pengajar dan mahasiswa. Evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi hasil
presentasi masing-masing kelompok dan pelaksanaan game PIGO. Waktu evaluasi selama 30
menit. Aktivitas kelas diakhiri dengan membuat refleksi oleh masing-masing mahasiswa.
Refleksi tersebut dilakukan untuk mengukur keberhasilan game PIGO dalam proses integrasi
pembelajaran Akuntansi Biaya dan pendidikan entrepreneurship. Waktu untuk membuat
refleksi adalah 10 menit. Total waktu pembelajaran dengan menggunakan game PIGO adalah
150 menit.
4.3. Pelaksanaan Game PIGO
Pengajar telah memberikan pengantar untuk materi Biaya Produksi pada pertemuan
sebelum pelaksanaan game PIGO. Melalui pertemuan tersebut, pengajar berkoordinasi dengan
seluruh anggota kelas dalam membentuk kelompok dan menyampaikan mekanisme
pelaksanaan game. Game PIGO dilaksanakan di Plaza Universitas X. Area tersebut merupakan
area terbuka di halaman depan kampus, sehingga mahasiswa leluasa dalam melakukan
permainan. Suara gaduh dalam pelaksanaan juga tidak mengganggu lingkungan sekitar
kampus. Waktu pelaksanaan disesuaikan dengan jadual matakuliah Akuntansi Biaya, yaitu hari
Senin tanggal 22 Februari 2016, jam 10:00 hingga jam 12:30.
Tepat pada jam 10:00, semua mahasiswa telah berkumpul dan siap mendapatkan arahan
dari pengajar. Pengajar mulai membuka aktivitas kelas dengan menyampaikan salam dan
melakukan presensi. Kemudian pengajar mengarahkan masing-masing kelompok untuk berada
pada posisi masing-masing mengelilingi kotak dengan jarak sepuluh langkah dari kotak. Semua
kelompok mampu melakukan arahan pengajar dengan baik dan tepat waktu. Selanjutnya
pengajar membagikan soal, kertas, dan spidol kepada masing-masing kelompok dengan
bantuan ketua kelas. Pengajar kemudian membacakan soal dan menyampaikan aturan
permainan. Permainan dimulai dengan aba-aba untuk membaca soal selama lima menit
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kemudian dilanjutkan dengan aba-aba untuk berlomba mengambil gambar. Terdapat tiga
kelompok yang tidak mengambil gambar sesuai dengan petunjuk. Satu kelompok mengambil
gambar yang sama dan benar sebanyak dua kali. Dua kelompok menggambil gambar jebakan
masing-masing satu gambar. Kelompok yang mengambil gambar dua kali menyebabkan
kelompok lain hanya mengambil 14 gambar yang benar. Setelah proses menggambil gambar
selesai, kemudian dilanjutkan dengan proses menghitung Biaya Produksi. Selanjutnya adalah
proses presentasi.
Melalui aktivitas presentasi tersebut timbul diskusi untuk mengevaluasi antar kelompok
akibat adanya perbedaan perhitungan. Adanya perbedaan perhitungan timbul karena kelompok
tidak mencermati soal dengan baik. Ketidakcermatan tersebut mengakibatkan salah
menggambil gambar, salah menentukan biaya, dan salah menghitung biaya. Pengajar terlibat
dalam diskusi sebagai narasumber dan pengarah diskusi agar diskusi berjalan dengan baik dan
mahasiswa mendapatkan tambahan pemahaman.
4.4. Refleksi Game PIGO
Proses selanjutnya adalah mahasiswa diminta untuk membuat refleksi individu.
Refleksi tersebut berisikan tentang pendapat mereka terhadap pelaksanaan game PIGO dalam
pembelajaran Akuntansi Biaya dan entrepreneurship. Berdasarkan refleksi yang dibuat oleh
masing-masing mahasiswa dapat disimpulkan bahwa semua mahasiswa merasa senang terlibat
dalam proses pembelajaran tersebut. Mereka merasa senang karena pembelajaran dilakukan
diluar kelas dan melakukan permainan. Mahasiswa sebanyak 29 orang mengatakan bahwa
mereka senang memainkan game PIGO karena hampir mendekati kenyataan, hingga mereka
merasa sebagai pengusaha Pisang Goreng. Pendapat yang berbeda-beda dari mahasiswa,
bahwa mereka merasakan bekerja dalam kelompok penting untuk melakukan kerjasama,
menjalin komunikasi yang baik, sabar, mendengarkan pendapat, bekerja dalam target dan
tekanan untuk mencapai tujuan. Sebagian pendapat mengatakan bahwa mereka harus teliti
dalam menghitung, karena apabila tidak teliti dapat mengakibatkan kerugian. Sebagian lagi
mengatakan bahwa pembelajaran melalui game PIGO memudahkan memahami materi.
Temuan menarik didapatkan oleh peneliti pada saat proses diskusi. Peneliti
menanyakan pendapat mahasiswa tentang proses pembelajaran AAL yang diintegrasikan
dengan pendidikan entrepreneurship seperti game PIGO. Beberapa wakil dari mahasiswa
mengatakan bahwa mereka tetap membutuhkan metode ceramah untuk menjelaskan materi
terlebih dahulu sebelum mereka melakukan proses AAL dan entrepreneurship. Alasan yang
mereka sampaikan adalah apabila mereka langsung mendapatkan pembelajaran AAL dan
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entrepreneurship mereka akan mengalami kebingungan dalam mengikuti proses pembelajaran
karena merasa kurang mendapatkan landasan yang cukup. Salah satu proses pembelajaran
dengan menggunakan metode AAL adalah mahasiswa wajib mempersiapkan materi sebelum
kuliah berlangsung, dengan demikian proses pembelajaran dapat terjadi dengan baik dan
lancar. Sebagian mahasiswa megatakan bahwa walaupun mereka sudah belajar sendiri di
rumah, mereka tetap merasa penting untuk mendapatkan penjelasan materi oleh pengajar.

5. KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN KETERBATASAN PENELITIAN
5.1. Kesimpulan
Mahasiswa merasa senang dalam proses pembelajaran dengan menggunakan game
yang hampir mendekatkan pada bisnis yang nyata. Hal tersebut membantu mereka dalam
mengikuti proses pembelajaran entrepreneurship. Mereka menjadi lebih mudah memahami
dan langsung dapat menerapkan materi yang didapatkan. Mahasiswa juga mendapatkan
pengalaman bahwa bekerja dalam kelompok harus mampu: bekerjasama, mendengarkan dan
menerima pendapat, berkomunikasi dengan baik, sabar, teliti, fokus, dan bekerja dalam tekanan
dan target. Mereka menyadari bahwa hal-hal tersebut sangat dibutuhkan dalam proses
pendidikan entrepreneurship. Melalui satu proses integrasi pembelajaran, mahasiswa secara
bersamaan mampu memahami materi Akuntansi Biaya dan langsung menerapkannya ke dalam
matakuliah Entrepreneruship 2. Terdapat temuan bahwa mahasiswa tetap mengharapkan
pengajar menyampaikan materi terlebih dahulu sebelum melakukan model pembelajaran active
learning, walaupun mahasiswa sudah mempersiapkan materi sebelum matakuliah berlangsung.
5.2. Implikasi
Pembelajaran dengan menggunakan game dapat diterapkan dalam metode
pembelajaran apapun. Komitmen pengajar dalam penerapan active learning sangat dibutuhkan,
mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Penerapan metode active learning
membutuhkan waktu cukup lama dan kreatifitas yang tinggi. Pengajar harus mampu
menyesuaikan dengan kondisi tren yang sedang disukai mahasiswa. Berdasarkan temuan yang
ada, bahwa mahasiswa tetap mengharapkan adanya penyampaian materi di kelas, maka untuk
pembelajaran selanjutnya dapat diterapkan kombinasi metode mengajar, tidak hanya metode
active learning dan pendidikan entrepreneurship, tetapi perlu menggunakan metode teacher
center dalam menyampaikan konsep dasar materi. Oleh karena itu, pengajar harus mampu
mengalokasikan waktu dan memilih kombinasi metode pembelajaran dengan baik agar
kompetensi yang diharapkan dalam silabus matakuliah tersebut dapat tercapai. Pengajar juga
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harus kreatif dalam menyiapkan AAL yang menarik dan dapat diintegrasikan dengan
pendidikan entrepreneurship dalam waktu penyampaian yang terbatas.
5.3. Keterbatasan penelitian
Pembelajaran dengan menggunakan game PIGO baru dikembangkan, sehingga belum
pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Penelitian hanya dilakukan pada satu kelas saja
sehingga belum nampak perbandingan aplikasi game PIGO bagi kelompok kelas lain. Hal
tersebut disebabkan karena jumlah kelas Akuntansi Biaya di Program Studi Akuntansi
Universitas X hanya satu kelas.
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