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Abstrak: Perkembangan teknologi informasi menjadi alasan utama masyarakat untuk 
menghasilkan informasi yang lebih cepat, tepat dan akurat. Dalam era perkembangan teknologi 
yang sangat pesat, masih banyak perusahaan yang mengolah data keuangan  secara manual. 
Penulis melakukan  penelitian di PT. Aurindo Jaya Perkasa Bekasi dimana pengolahan data 
akuntansi masih sangat manual. Penulis mengolah data akuntansi menggunakan software 
akuntansi yaitu Zahir Accounting Versi 5.1. Sistem informasi akuntansi memudahkan dalam 
membuat laporan, karena tersaji secara otomatis dari transaksi-transaksi yang sudah 
dimasukkan selama periode berjalan. Diharapkan pengolahan data akuntansi dalam bentuk 
sistem informasi akuntansi menggunakan Zahir Accounting dapat menghemat waktu kerja dan 
mengurangi kesalahan dalam menghasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan sebagai  
informasi kuantitatif yang berkaitan dengan posisi keuangan dan perubahannya serta hasil yang 
dicapai selama periode tertentu. 
 
Kata kunci: laporan keuangan, informasi akuntansi, zahir accounting 
 
Abstract: The development of information technology became the main reason for the 
community to produce information more quickly, precisely and accurately. In the era of rapid 
technological developments, there are still many companies that process financial data 
manually. The author conducted research at PT.Aurindo Jaya Perkasa Bekasi where the 
accounting data processing is still very manual. The author processes accounting data using 
accounting software that is Zahir Accounting Version 5.1.  Accounting information system 
makes it easy to create reports, because it is automatically presented from transactions that 
have been entered during the period. It is expected that accounting data processing in the form 
of accounting information system using Zahir Accounting can save working time and reduce 
errors in generating financial statements. The financial statements as quantitative information 
about the financial position and its changes as well as the results achieved over a given period 
become more very easy, fast and accurate 
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1. Pendahuluan 

Kebutuhan masyarakat akan teknologi berkembang dengan pesat. Teknologi informasi dan  
keefisiensi waktu dalam kehidupan menjadi  alasan utama masyarakat untuk menghasilkan 
informasi yang lebih cepat, lebih tepat dan akurat. Perkembangan teknologi dan informasi 
diiringi dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia diharapkan dapat membangun 
sebuah sistem terkomputerisasi. Teknologi membawa pengaruh yang cukup besar pada 
perusahaan dagang, salah satunya adalah komputer. 

Sistem informasi akuntansi merupakan pengolahan data ± data transaksi keuangan 
dimana yang sebelumnya pencatatannya manual kini dapat digantikan dengan software 
komputer yang berbasis akuntansi. Hal ini memberikan dampak positif bagi perusahaan dagang 
dan susmber dayanya, yaitu pekerjaan akuntansi menjadi lebih mudah dan cepat serta 
meminimalisisr kesalahan dalam pengolahan data. Pengolahan data akuntansi dapat 
diaplikasikan menggunakan software akuntansi, diantaranya Zahir Accounting Versi 5.1. 
Dengan adanya sistem komputerisasi  pekerjaan transaksi akuntansi menjadi lebih mudah dan 
cepat serta dapat meminimalisir kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. 

Informasi merupakan hal yang sangat penting bagi manajemen didalam pengambilan 
keputusan. Pengertian sLVWHP� LQIRUPDVL� DGDODK� ³6XDWX� VLVWHP� GLGDODP� VXDWX� RUJDQLVDVL� \DQJ�
mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi 
organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat 
menyediakan laporan-ODSRUDQ�\DQJ�GLSHUOXNDQ�ROHK�SLKDN�OXDU�WHUWHQWX�´ [Sutabri, 2012] 

$NXQWDQVL� DGDODK� ³SURVHV�PHQJLGHQWLILNDVLNDQ�� SHQJJRORQJDQ�� SHQ\RUWLUDQ�� SHQJLKWLVDUDQ�

dan penyajian transaksi keuangan (informasi ekonomi), sehingga dapat dilakukan penilaian dan 

penJDPELODQ�NHSXWXVDQ�ROHK�SHPDNDL�LQIRUPDVL�WHUVHEXW´��[Himayati, 2008] 

Akuntansi sebagai alat hitung menghitung yang merupakan sumber informasi dalam 

SHQJDPELODQ�NHSXWXVDQ�VXDWX�SHUXVDKDDQ��³Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem 

yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk 

merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis´� [Krismiaji, 2015] 

Laporan keuangan dilakukan melalui tahap yang sistematis. Urutan yang tepat untuk 

menghasilkan laporan keuangan adalah Jurnal Umum, Buku Besar, Neraca Percobaan, Ayat 

Jurnal Penyesuaian, Neraca Lajur (optional) lalu Laporan Keuangan. Laporan Keuangan terdiri 

dari Laporan Laba-Rugi, Laporan Perubahan Modal, dan Laporan Neraca. [Krismiaji, 2015] 

3HQJHUWLDQ�=DKLU�$FFRXQWLQJ�DGDODK�³VHEXDK�SURJUDP�DSOLNDVL�\DQJ�GLGHVDLQ�NKXVXV�XQWXN�

mengelola keuangan perusahaan secara mudah, fleksibel, yang berfasilitas lengkap dan dapat 

digunakan untuk berbagai macam perusahaan, baik perusahaan jasa maupun perusahaan 

GDJDQJ´� [Himayati, 2008]�� 3HQJHUWLDQ� ODLQ� PHQ\DWDNDQ� EDKZD� ³=DKLU� $FFRXQWLQJ� PHUXSDNDQ�

software akuntansi yDQJ�GLEXDW� VHFDUD� WHUSDGX� �LQWHJUDWHG� VRIWZDUH�´�� [Yuswanto dan Hanafi, 

2013]  

Zahir Accounting mempunyai beberapa keunggulan, diantaranya aplikasi ini sederhana, 

lebih mudah dipelajari dan sesuai dengan kegiatan usaha yang ada di Indonesia. Tampilan 

sangat menarik baik dalam interface program maupun dalam penyajian laporan keuangan. 

Berbagai macam menu yang memudahkan pencatatan juga menjadi kelebihan dari Zahir 

Accounting. Selain memberikan kemudahan dalam pencatatan transaksi dan pembuatan 

laporan, Zahir Accounting juga dirancang untuk dapat membantu pengguna dalam pengambilan 

keputusan bisnis dengan cepat dan akurat, melalui kelengkapan berbagai macam grafik yang 

disediakan. 

Software zahir accounting telah diujicoba dalam pengolahan data keuangan pada Yayasan 

Pendidikan Islam An-1XXU� %RJRU� ROHK� (PPD� )HEULDUWL� GNN�� EDKZD� ³SHQJJXQDDQ� ]DKLU�

accounting versi 5.1 dapat mengurangi kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat  proses 

SHQJRODKDQ�ODSRUDQ�NHXDQJDQ�VHFDUD�PDQXDO´�[Febriarti et al., 2017] 
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2.    Metode Penelitian 
 
Pada bagian ini peneliti menjelaskan tentang metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian. 1) Metode Observasi (Observation Method) Metode Observasi atau 
pengamatan merupakan suatu teknik pengumpulan fakta dan data yang cukup efektif untuk 
mempelajari suatu sistem. Pelaksanaan observasi dilakukan  dengan melihat secara langsung 
kegiatan yang terjadi pada PT. Aurindo Jaya Perkasa sehingga dapat diketahui prosedur dan 
sistem berjalan pada perusahaan tersebut. 2) Metode Wawancara (Interview) Metode ini 
digunakan untuk mendapatkan informasi secara lengkap dan detail dengan cara melakukan 
proses tanya jawab mengenai semua kegiatan di PT. Aurindo Jaya Perkasa. 3) Metode Studi 
Pustaka (Library Method) Pencarian data dengan metode studi pustaka sebagai pedoman 
pengumpulan dan mengkaji data yang ada. Metode studi pustaka yang dilakukan dengan 
membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan transaksi keuangan, catatan-catatan dan 
buku-buku yang berhubungan transaksi  keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang 
cepat dan tepat. 

Penulis mengambil data di salah satu perusahaan dagang daerah Bekasi. Data-data 
transaksi keuangan diambil dari proses akuntansi pada PT. Aurindo Jaya Perkasa selama 1 
bulan yaitu bulan Desember 2016. Data penelitian diolah menggunakan Zahir Accounting Versi 
5.1 sampai menghasilkan laporan keuangan. 

  

3. Hasil dan Pembahasan 
3.1  Gambaran Umum 
 

PT. Aurindo Jaya Perkasa berdiri sejak tahun 2004 yang bergerak dibidang perdagangan 
komponen pendukung elektronik. PT Aurindo Jaya Perkasa berkembang dengan baik dan saat 
ini sebagai suplier tetap di beberapa perusahaan elektronik.  

 Pengolahan transaksi keuangan di perusahaan ini masih dilakukan dengan cara manual. 
Setiap transaksi pencatatannya ditulis tangan di media kertas mengakibatkan berkas tidak rapi, 
terlalu komplek sehingga memungkinkan kehilangan data. Hal yang dilakukan adalah 
melakukan pencatatan dalam jurnal, memindahkan ke buku besar sampai menghasilkan 
informasi berupa laporan keuangan. 

Penulis menerapkan aplikasi pengolah data keuangan dengan Zahir Accounting Versi 5.1 . 
Aplikasi ini sederhana, lebih mudah dipelajari dan sesuai untuk berbagai jenis usaha di 
Indonesia. Dengan penerapan transaksi keuangan menggunakan Zahir Accouting Vers 5.1 
diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi, ketepatan informasi dan efisiensi informasi 
pada perusahaan. 

 
3.2  Pengolahan data menggunakan Zahir Accouting 

 

Pengolahan data menggunakan Zahir melalui beberapa langkah diantaranya: a) Membuat 
database Perusahaan: Pertama yang dilakukan adalah setup perusahaan dengan membuat 
database baru, database zahir mempunyai extentiion *.GDB. Setup perusahaan dilakukan 
untuk mengisi informasi perusahaan diantaranya, alamat dan nomor telephon dan informasi 
lainnya. Informasi lainnya berupa periode akuntansi dimana periode akuntansi ini merupakan 
awal mengunakan program Zahir Accounting, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengisian 
form Periode Akuntansi, adalah Bulan, Tahun, Tutup Buku Akhir Tahun. Pemilihan jenis usaha 
perusahaan untuk mendapatkan daftar rekening sesuai jenis usahanya. Pemilihan mata uang 
dan simbol secara otomatis. Pembuatan database ini dapat ditentukan letak penyimpanan 
filenya dengan tujuan untuk memudahkan pada saat pencarian data. b) Membuat dan 
menampilkan kode akun: Zahir Accouting versi 5.1 telah menyediakan daftar rekening yang 
sesuai dengan bidang usaha yang dipilih, tetapi apabila daftar akun yang disediakan berbeda 
maka dapat dilakukan penambahan, edit atau hapus akun±akun sesuai kebutuhan. Berikut ini 
tampilan dari daftar akun pada PT. Aurindo Jaya Perkasa Bekasi : 
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Sumber: Hasil Penelitian (2017) 

Gambar 1. Tampilan Daftar Akun 



  

 'HPD�,VWLDQD�,,�6LVWHP�,QIRUPDVL�$NXQWDQVL�«� 
 

15 

INFORMATION MANAGEMENT FOR EDUCATORS AND PROFESSIONALS 
Vol.2, No. 1, Desember 2017, 11 - 20 

 

1) Input saldo awal akun ini wajib diisi bila perusahaan mempunyai saldo awal akun-akun 
dari periode sebelum menggunakan Zahir Accounting. Saldo awal yang diisikan disini akan 
menjadi nilai awal untuk penghitungan akun ke depannya. Pastikan pada saat menginput saldo 
awal akun tidak ada selisih antara Debit dan Kredit.  

2) Saldo Awal Piutang Usaha ini wajib diisi bila perusahaan mempunyai saldo piutang 
usaha dari periode sebelum menggunakan Zahir Accounting. Pada bagian menu Saldo Awal 
Piutang Usaha ini, bisa mengisikan daftar piutang yang ada terhadap masing-masing customer 
yang memiliki hutang pada perusahaan secara terperinci. Saldo yang dimasukkan akan secara 
otomatis masuk ke Kartu Piutang Usaha.  

3) Saldo Awal Hutang Usaha ini wajib diisi, bila perusahaan mempunyai saldo hutang 
usaha di periode sebelumnya. Pada bagian menu Saldo Awal Hutang Usaha ini, bisa 
mengisikan daftar hutang yang ada terhadap masing-masing supplier perusahaan. Saldo yang 
akan diisikan disini akan secara otomatis masuk ke Kartu Hutang Usaha.  

4) Saldo Awal Persediaan Barang Dagang ini wajib diisi bila perusahaan mempunyai 
saldo persediaan barang dagang di periode sebelumnya. Pada bagian menu Saldo Awal 
Persediaan ini, bisa mengisikan daftar persediaan yang ada di gudang perusahaan. Saldo yang 
akan diisikan disini akan secara otomatis masuk ke Kartu Persediaan. Input Transaksi 
Akuntansi penulis mengambil data-data transaksi keuangan pada PT. Aurindo Jaya Perkasa 
pada bulan Desember 2016. Transaksi selama 1 bulan sangat banyak sehingga, penulis 
menampilkan input transaksi akuntansi secara sample. Berikut sample transaksi pada PT 
Aurindo Jaya Perkasa : pertama, Tanggal 1 Desember 2016: Dijual Surf-2010 1 Drum (215 Kgr) 
dengan harga @Rp. 204,600, kepada PT. Alfa Polimer Indonesia secara kredit, dengan PPN 
10%, jatuh tempo selama 14 hari, dengan total keseluruhan Rp. 48,387,900-. 

5) Transaksi diatas merupakan transaksi penjualan, dapat diinputkan  pada modul 
penjualan lalu pilih menu pengiriman barang (invoicing). Sedangkan  menu pembayaran piutang 
usaha pada modul penjualan digunakan untuk menginput pembayaran piutang usaha dari 
konsumen.  Tampilan transaksi penjualan dapat dilihat pada gambar 2. 

Kedua, Tanggal 1 Desember 2016: Dibeli barang dagangan kepada Dindin Jalaludin jatuh 
tempo 30 hari, dengan rincian sebagai berikut: Grommet Retaining sebanyak 20.000 pcs @200, 
Shim L sebanyak 5000 pcs @30, Comp. Fixing Rubber T.22 sebanyak 200.000 pcs @240, 
Motor Cushion sebanyak 100.000 pcs @135, Washer 12 sebanyak 100.000 pcs @30, Leg 
Rubber T.25 sebanyak 20.000 pcs @477. Transaksi diatas merupakan transaksi pembelian, 
yang dapat diinputkan  pada modul pembelian lalu pilih menu penerimaan barang.  

Tampilan transaksi pembelian dapat dilihat pada gambar 3 berikut : a) Tanggal 20 
Desember 2016: Dibayarkan tagihan listrik & telephone sebesar Rp. 753,480 beserta biaya 
adm, melalui kas di Bank. Transaksi diatas merupakan transaksi pengeluaran kas, yang dapat 
diinputkan  pada modul kas dan bank lalu pilih menu kas keluar. Tampilan transaksi 
pengeluaran kas dapat dilihat pada gambar 4. 
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Sumber: Hasil Penelitian (2017) 

Gambar 2. Transaksi penjualan  
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Sumber: Hasil Penelitian (2017) 

Gambar 3. Transaksi pembelian 
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Sumber: Hasil Penelitian (2017) 

Gambar 4. Transaksi Kas keluar 
 
 

3.1  Laporan 
 
Laporan keuangan dalam Zahir Accounting 5.1 berupa neraca, laba-rugi dan arus kas. 

Neraca adalah bagian dari laporan keuangan yang dihasilkan pada periode akuntansi yang 
menunjukkan posisi keuangan perusahaan. Laporan laba-rugi merupakan laporan keuangan 
yang menjabarkan pendapatan dan beban perusahaan, sehingga akan menghasilkan laba atau 
rugi bersih. Laporan arus kas berisi informasi aliran kas masuk dan aliran kas keluar dari suatu 
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perusahaan. Untuk mengetahui Laba dari PT.Aurindo Jaya Perkasa Bekasi dapat dilihat pada 
gambar 5. 

 
Sumber: Hasil Penelitian (2017) 

Gambar 5. Laporan Laba / Rugi 
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4. Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengolahan data akuntansi menggunakan Zahir 
Accounting Versi 5.1 sangat mudah dipahami, fleksibel, dan sesuai dengan bidang usaha yang 
ada di Indonesia, sehingga dapat diterapkan di PT. Aurindo Jaya Perkasa Bekasi.  Pengolahan 
data akuntansi dalam bentuk sistem informasi akuntansi menggunakan Zahir Accounting dapat 
menghemat waktu kerja dan mengurangi kesalahan dalam menghasilkan laporan keuangan. 
Pembuatan laporan keuangan dengan Zahir Accounting  Versi 5.1 juga sangat mudah karena 
penghitungannya dilakukan secara otomatis pada saat melakukan penginputan transaksi.  
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