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KATA PENGANTAR 
 

Syukur Alhamdulillah Penulias panjatkankan kehadirat Allah Swt atas Rahmat dan Karunianya jugalah 
sehingga pembuatan buku modul ini dapat terselesaikan. Buku ini memuat tentang masalah-masalah 
pokok yang terjadi pada Perusahaan Dagang yang bertujuan untuk memberi pemahaman terhadap 
Mahasiswa, Pemimpin Perusahaan, khususnya perusahaan dagang, maupun para pembaca yang 
berkeinginan mempelajari tentang perusahaan dagang yang di Aflikasika dengan Software Zahir 
Accounting Versi 6.0. 
 
Buku ini merupakan buku revisi ke 3 dengan menggunakan Aplikasi Zahir Accounting Versi 6.0, dimana 
sebelumnya menggunakan Aplikasi Zahir Accounting Versi 5.10 , yang terdiri dari satu kesatuan yang 
meliputi Aktivitas Perusahaan Dagang, Siklus Akuntansi, Syarat Jual Beli, Jurnal Khusus, 
Pengkalisifikasian, Pengikhtisaran, Pelaporan dan Persediaan Barang Dagangan yang Aflikasika dengan 
Software Zahir Accounting Versi 6.0 . 
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BAB. I 
GAMBARAN UMUM ZAHIR ACCONTING 

 
 

1.1. Zahir Acconting V.6.0 
 
Zahir  Accounting  Versi  6.0  dirancang  untuk  dapat  digunakan  meskipun Anda tidak mendalami teori 
akuntansi, namun akan lebih baik jika Anda mempelajari prinsip-prinsip dasar ini dengan baik. Dengan 
menguasai teori akuntansi dengan baik Anda dapat memanfaatkan laporan-laporan yang dihasilkan oleh 
Zahir Accounting Versi 6.0 untuk mengambil keputusan bisnis dengan lebih tepat.  
 

Zahir Versi 6.0, sebuah software bisnis finansial terbaik dan termudah digunakan, memiliki fasilitas lengkap 

dan dapat diandalkan.  

  

1. Zahir dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengusaha, dibuat dari sudut pandang pengusaha, 

sehingga setiap pengusaha dapat mengelola dan memiliki kendali penuh terhadap usahanya tanpa 

mengharuskan pengusaha dan manajemen perusahaan untuk memahami teori akuntansi terlebih 

dahulu.  

2. Zahir memiliki kelebihan-kelebihan serta berbagai perangkat yang mudah digunakan sehingga 

memungkinkan para pengusaha dan manajemen untuk mengambil keputusan bisnis dengan cepat dan 

tepat, karena Zahir tidak hanya sebagai perangkat penyedia laporan keuangan semata. 

  

Oleh karena itulah kami mengembangkan Zahir dari Versi 5.1, ke Versi 6.0 yang secara inovatif telah 

menggabungkan software akuntansi finansial dengan software manajemen finansial (sebagai decision 

support system). Mudah digunakan oleh siapapun tanpa harus mempelajari teori akuntansi dan dapat 

membantu pengambilan keputusan bisnis dengan cepat dan akurat.  

  

Zahir Versi 6.0 dilengkapi berbagai fasilitas yang lengkap dan handal, seperti audit trail, edit transaksi, histori 

perubahan transaksi, klik laporan untuk menampilkan detail dan jurnal transaksi, perbaikan dan backup data, 

dll. sehingga selain mudah digunakan oleh Non-Akuntan; Zahir Versi 6.0 sangat disenangi oleh para Akuntan 

Profesional. 

 
Dalam sistem pencatatan akuntansi manual, setiap jurnal transaksi dibuat ke dalam bentuk jurnal umum 
berdasarkan formulir transaksi (seperti faktur penjualan). Dalam Zahir Accounting Versi 5.1 Anda akan lebih 
banyak bekerja dengan mengisi formulir transaksi seperti keadaan sebenarnya, tanpa perlu mengetahui cara 
membuat jurnalnya 
 
Setiap kali Anda membuat jurnal transaksi dengan mengisi formulir transaksi, program  akan  membuatkan  
jurnal  umumnya  secara  otomatis.  Jurnal  yang  dibuat secara otomatis tersebut dapat berjumlah lebih dari 
satu, misalnya jurnal penjualan kredit akan dibuatkan tiga jurnal yaitu jurnal penjualan, jurnal pembayaran 
uang muka dan  jurnal  pencadangan  penghapusan  piutang,  demikian  juga  untuk  jurnal-jurnal lainnya 
 
Dengan  desain  program  dan  struktur  data  yang  sistematis,  tetap  stabil walaupun volume transaksi 
sangat tinggi, ditunjang fasilitas maintenance data yang akurat, feature yang ada di Zahir terbilang sangat 
lengkap dan professional. Fasilitas dan Keunggulan dari "Zahir Accounting   Versi 6.0"   adalah :  
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1. Pencatatan  Jurnal  Umum,  Penjualan,  Pembelian,  Kas  Masuk,  Kas  Keluar  yang dikaitkan dengan 
departemen dan proyek, penyesuaian/pemakaian barang serta fasilitas  Transaksi  Berulang  untuk  
membuat  jurnal  dari  transaksi  yang  sering berulang,  yang  diikuti  dengan  menggunakan  mata  uang  
asing  pada  saat transaksi.  

2. Laporan  neraca,  laba-rugi,  buku  besar  (dengan  pilihan  mata  uang  yang  ada), neraca lajur, aliran 
kas, hutang-piutang,  (analisa, buku besar, dll), departemen dan proyek . 

3. Pencatatan biaya Proyek yang lengkap dan terinci, sehingga penerapan akuntansi biaya diperusahaan 
akan sangat mudah, dan mendukung sistem "Activity Based Costing"  

4. Pengelolaan Harta Tetap, dengan fasilitas penentuan beban penyusutan dengan beragam metoda, serta 
pembuatan jurnal penyusutan otomatis saat tutup buku bulanan.  

5. Pencetakan  faktur  penjualan,  pembelian,  faktur  pajak  dan  dokumen  lainnya dengan  kemudahan  
untuk  mengkustomisasi  layout  faktur  sesuai  keinginan pengguna. 

6. Analisa  Keuangan  yang  menampilkan  rasio-rasio  keuangan  penting,  laporan penting lainnya secara 
terpadu. 

7. Giro mundur, laporan aliran kas, proyeksi kas dan Rekonsiliasi Bank. 

8. Pengelolaan departemen secara terperinci sehingga diketahui aktivitas dan rugi labanya.  

9. Syncronisasi data antar cabang. Ada kantor pusat dan ada kantor cabang/gudang. Masing-masing buat 
data sendiri, setiap hari atau sesuai waktu yang diinginkan masing-masing secara otomatis mengirim data 
melalui internet, upload ke FTP server. Data yang di upload hanya data modifikasi terakhir saja, sehingga 
sangat kecil dan cepat. Kemudian diimpor dan diposting secara otomatis juga. Sangat mudah dan cukup 
cepat.  

10. Semua laporan dapat didesain sendiri oleh user dan dapat dilakukan export report ke format lain 

11. Database handal yang sangat kecil kemungkinan untuk crash/corrupt, bisa jalan 24/7 seminggu, tanpa 
berhenti sama sekali, bahkan saat back-up tidak perlu stop server, user bisa terus input. Serta security 
yang jauh lebih baik.  

12. Analisa  grafis  untuk  menampilkan  produk  terlaris,  paling  menguntungkan, dst…pelanggan tertinggi 
omsetnya, dsb.  

13. Adanya  field  Debet/credit  memo  disetiap form  jual/beli/retur,  sehingga  bila  ada  transaksi retur bisa 
langsung dirujukkan ke invoice aslinya, sehingga tidak ada lagi invoice negatif yang harus dicross secara 
manual.  

14. Intuitif, jelas dan nyaman digunakan. Tersaji dengan tampilan grafis menarik yang didesain khusus untuk 
lebih memudahkan para pengguna pemula dalam bidang komputer maupun akuntansi 

 

1.2. Cara Kerja Zahir Acoounting 

 

Disini akan diterangkan sekilas cara kerja aplikasi Zahir, sehingga Anda dapat memahami 

proses-proses apa yang terjadi saat Anda menginput transaksi hingga terjadinya laporan 

keuangan seperti terlihat pada gambar di bawah ini. 
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Pada  Zahir Acoonting V.6.0, seluruh transaksi baik penjualan, pembelian, dan yang lainnya akan bermuara 

pada General Ledger. General Ledger adalah transaksi jurnal dengan format debet-kredit atau sering disebut 

jurnal double entry. 

  

Selain membuat jurnal double entry, Zahir akan mencatat penjualan kredit pada kartu piutang pelanggan, dan 

pembelian kredit pada kartu hutang, serta menghitung harga pokok persediaan secara otomatis dan mencatat 

barang masuk dan keluar di kartu stok (Lihat bagan diatas).. 

  

Transaksi jurnal double entry inilah yang menjadi dasar untuk pembuatan laporan keuangan, seperti neraca 

dan laba rugi. 

  

Sebagai contoh : 

  

Saat Anda menginput transaksi penjualan dalam formulir penjualan, maka Anda hanya mengisi nama 

pelanggan, kode barang, jumlah dan harga barang, kemudian klik tombol rekam. Selanjutnya secara otomatis 

Zahir akan mengolah transaksi tersebut menjadi transaksi jurnal double entry. 
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 Output dari transaksi yang berupa jurnal double entry dapat Anda lihat melalui menu --> Laporan --> Buku 

Besar --> Journal - All Transactions. Dari transaksi jurnal ini, program selanjutnya akan mensortir transaksi 

berdasarkan kode rekening dan menampilkan nilai totalnya pada laporan Laba Rugi dan Neraca. Selain itu 

bila ditampilkan berdasarkan kode rekening secara detail - pertanggal transaksi, maka akan diperoleh laporan 

Buku Besar. 

  

Di Zahir Anda tidak perlu mengerti cara membuat jurnal double entry, menyusun laporan buku besar ataupun 

laporan neraca dan laba rugi, seluruh jurnal double entry dan laporan keuangan akan dihasilkan secara 

otomatis. Hanya perlu dipahami bahwa sentral dari sistem akuntansi yang menjadi dasar pembuatan laporan 

keuangan adalah transaksi jurnal double entry tersebut. Sedangkan kartu piutang, hutang dan persediaan 

bersifat administratif, menyimpan histori transaksi yang dapat ditampilkan berupa laporan atau surat tagihan 

kepada pelanggan atau analisa. 

 

Dari cara kerja Zahir Acconting di atas, dapat kita bandingkan proses pelaporan informasi akuntansi yang di 

lakukan secara manual dan menggunakan zahir acconting sebagai berikut: 

1. Proses pelaporan informasi akuntansi yang di lakukan secara manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cara membuat laporan secara manual menggunakan pensil dan kertas atau menggunakan software 
spreadsheet seperti Lotus 123 atau Ms.Excel  

  
A. Membuat Jurnal Double Entry 

Dari transaksi-transaksi yang sudah ada, apakah itu penjualan, pembelian, dan lainnya harus dibuatkan 
transaksi jurnal double entry (debet - kredit). 

  
Si pembuat jurnal transaksi harus mengetahui nomor rekening setiap transaksi, bila tidak dihafal maka 
melihat pada tabel 
  
Misalkan penjualan barang A, akan dicatat pada rekening nomor 41100, sebagai penjualan barang A, 
kemudian dicatat pula pada rekening piutang usaha misalkan pada rekening 14100. 
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Untuk transaksi yang cukup kompleks proses pembuatan jurnal ini akan sangat sulit, misalkan suatu 
penjualan melibatkan discount, pajak, uang muka dan biaya pengiriman. 

  
B. Menghitung Harga Pokok dan mencatatnya pada kartu stok barang. 

  
Untuk penjualan barang dagangan, proses pembuatan jurnal juga menjadi rumit, karena harus 
mengetahui rekening apa untuk barang tersebut, dan harus menghitung harga pokok barang manual - 
satu persatu dari kartu stok tiap barang, apakah menggunakan metode FIFO, LIFO atau Rata-rata. 
  
Karena rumitnya perhitungan harga pokok dan pembuatan lajurnya, maka banyak perusahaan 
menerapkan sistem stok opname di akhir minggu atau akhir bulan. 
  
Dengan cara ini laba rugi perusahaan baru diketahui pada akhir minggu atau akhir bulan, tidak setiap 
saat. 

  
C. Mencatat Kartu Piutang dan Hutang Usaha 

 
Setiap terjadi penjualan harus dicatat pada kartu piutang usaha, dan tiap terjadi pembelian juga dicatat 
pada kartu hutang. 
  
Tujuan pencatatan ini adalah mengetahui sisa hutang/piutang yg masih harus dibayar dan kapan waktu 
pembayarannya. 

  
D. Menghitung penyusutan asset 

 
Setiap harta atau asset perusahaan dicatat pada buku tersendiri. Setiap bulan akan dihitung beban 
penyusutan dan beban amortisasinya. Selanjutnya dibuat jurnal transaksi penyusutan. 

  
E. Menyusun Buku Besar 

 
Dari transaksi-transaksi jurnal yang telah dibuat, disusun dan dikelompokkan berdasarkan nomor 
rekeningnya masing-masing, ini disebut Buku Besar. 

  
Contoh : Buku Besar Piutang Usaha, 
  
1/2/2005 Penjualan PT ABC           Rp 1.000.000,- 
3/2/2005 Penjualan PT DKL           Rp 5.000.000,- 
5/2/2005 Penjualan PT ABC           Rp 2.000.000,- 
2/2/2005 Pembayaran PT ABC                                   - Rp 500.000,- 
--------------------------------------------------------------------------- 
Total Piutang Usaha                     Rp 7.500.000,- 

 
F. Membuat Worksheet atau Neraca Lajur 

 
Total nilai per masing-masing buku besar seluruh rekening yang ada dikumpulkan dalam worksheet. 
Kemudian disusun pada kolom-kolom apakah pada posisi debet atau kredit, dicari saldo awalnya dan 
dihitung saldo akhirnya. 

  
G. Menyusun Laporan Neraca dan Laba Rugi 

 
Dari Worksheet atau neraca lajur tersebut dapat disusun neraca percobaan, atau langsung dibuat 
laporan neraca dan laporan laba rugi. Laporan neraca dan laba rugi ditampilkan dalam bentuk yang 
terstruktur sesuai klasifikasi per masing-masing rekening. 
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H. Menyusun Laporan Aliran Kas 
 

Pembuatan laporan aliran kas jauh lebih rumit daripada laporan Neraca dan Laba Rugi. Dimana harus 
diketahui necara bulan sebelumnya, menghitung perubahannya, menghitung nilai penyusutan dan 
menyusunnya menjadi laporan sesuai aturan akuntansi yang berlaku. 

  
I. Membuat Analisa Rasio dan Grafik-grafik 

 
 Dari laporan keuangan yang sudah dibuat dapat dihitung rasio-rasio bisnis berdasarkan formula-formula 
yang baku. Serta dibuat pula dalam format grafik untuk memudahkan manajemen dalam menganalisa 
kinerja perusahaan. 

 

2. Proses pelaporan informasi akuntansi yang di lakukan dengan Zahir Acconting 

 

 
 

Dengan menggunakan zahir acconting penyusunan laporan informasi akuntansi akan menjadi lebih mudah 

dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk memprosesnya, seperti bagas diatas, cukup dengan 

melakukan: 

1. Input transaksi pada formulir yang telah disediakan. 

2. Klik laporan untuk menampilkan seluruh laporan keuangan dan klik Analisa Bisnis untuk menampilkan 

grafik dan analisa keuangan. 

  

Seluruh proses pembuatan jurnal double entry, pencatatan kartu hutang dan piutang usaha, mencatat 

pemakaian barang dan menghitung harga pokok barang, serta perhitungan penyusutan dan pembuatan 

laporan, grafik dan analisa keuangan dilakukan secara otomatis. 

  

Seluruh data yang telah diisi akan disimpan dan dapat digunakan kembali pada transaksi - transaksi yang 

lain. Seperti misalnya data pelanggan, pemasok dan data barang, Anda cukup membuatnya satu kali 

selanjutnya dapat digunakan kembali. Dengan cara ini histori transaksi pelanggan, pemasok dan barang 

persediaan dapat dianalisa dengan baik. 
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Bahkan terdapat fasilitas rekam ulang untuk merekam transaksi berulang, yang berguna untuk menginput 

transaksi secara otomatis untuk transaksi yang pernah terjadi sebelumnya. (opsi ini ada pada edisi tertentu 

dan dapat ditambahkan bila perlu). 
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BAB. II 
FASILITAS ZAHIR ACCOUNTIN 

 
Dalam aplikasi Zahir Accounting terdapat perbedaan antara fasilitas Menu Aplikasi dan Modul Aplikasi seperti 
terlihat pada gambar di bawah ini : 

 

 
 
1. Membuat Data Baru. 

Digunakan untuk membuat data kerja baru. tidak ada pembatasan banyaknya jumlah data saat 
membuat data kerja. 

2. Membuka Data Sebeumnya. 
Untuk membuka data keuangan yang terakhir kali pernah dibuka. Jika sebelumnya Anda pernah 
membuka data PT ABC melalui tombol Buka Data, maka tombol Buka Data Sebelumnya jika di klik 
akan selalu otomatis membuka data PT ABC, kecuali Anda kemudian membuka data keuangan 
lainnya. 

3. Daftar Data Sebelumnya. 
Menampilkan nama-nama data keuangan yang pernah dibuka sebelumnya. Klik pada salah satu nama 
file untuk membuka data tersebut. Disini akan ditampilkan maksimum lima data keuangan yang 
terakhir Anda buka. 

4. Registrasi. 
Untuk dapat menggunakan Zahir, Anda diharuskan melakukan registrasi terlebih dahulu. Klik tombol 
Register ini untuk melakukan registrasi. 

5. Membuka File Back-Up. 
untuk membuka file backup yang sebelumnya pernah dibuat melalui fasilitas backup. File backup 
menggunakan format *.gbk 

6. Buka Data. 
untuk membuka data keuangan yang pernah dibuat sebelumnya. File data keuangan di Zahir akan 
selalu menggunakan format *.gdb atau *.fdb. 

7. Video Training. 
Berisi panduan penggunaan program dalam bentuk video tutorial. 

8. Keluar. 
untuk keluar dari program (menutup aplikasi Zahir). 
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2.1. Fasilitas Menu  
 
Fasilitas Menu terdiri atas beberapa sub menu seperti terlihat dalam gambar berikut ini 

 
 
Fungsi dari menu diatas adalah : 
1. Menu File berfungsi untuk membuat data keuangan baru, atau kembali ke menu utama, membackup 

data, menjalankan alat bantu, membuat password dan hak akses, dan lain sebagainya.  
2. Menu  Setting  berfungsi untuk mensetup  klasifikasi  akun, akun penting, saldo awal terdiri dari saldo 

awal akun, saldo awal piutang dan hutang usaha, saldo awal persediaan, mengatur bahasa, mengatur 
konfigurasi Point of Sales, dan mengatur konfigurasi program (Application Setting).  

3. Menu Tutup Buku berfungsi untuk melakukan proses Tutup Buku Akhir Bulan dan Tutup Buku Akhir 
Tahun.  

4. Menu Window berfungsi untuk menutup semua jendela/form yang terbuka. dan 
Menampilkan/Menyembunyikan Panel Samping.  

5. Menu F1( Petuntuk) berfungsi untuk menampilkan  panduan  penggunaan  program,  video  training, 
mendownload  update  terbaru,  mengirim  email  kritik,  saran  dan  pertanyaan kepada pihka Zahir dan 
melakukan registrasi program pada menu Petunjuk.  

 

2.2. Fasilitas Modul. 
 
Fasilitas modul terdiri dari dari beberapa icon seperti di bawah ini : 

 

 
 
fasilitas – fasilitas tersebut berfungsi untuk : 
 

1. Modul Data – Data 
Modul data – data berfungsi untuk membuat data master disuatu data kerja di Zahir Accounting, jika 
diKlik  modul tersebut akan terlihat seperti gambar dibawah ini : 
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masing – masing modul tersebut berfungsi untuk :  
a. Modul Data nama alamat  

Untuk membuat dan mengedit data pelanggan, supplier dan karyawan, menampilkan detail  
transaksi per pelanggan, per supplier dan per salesman, serta menampilkan grafik analisa penjualan 
pelanggan, pembelian supplier dan kinerja salesman 

b. Modul Data Rekening. 
Modul ini berfungsi untuk memeriksa kesesuaian nama rekening dengan rekening yang akan di 
gunakan, dan juga untuk menambah rekening baru serta menghapus rekening yang tidak di 
perlukan.. 

c. Modul Mata Uang 
Untuk mengelola mata uang yang akan digunakan dalam transaksi, menentukan rekening-rekening 
yang akan digunakan dalam transaksi menggunakan mata uang tersebut, dan menentukan nilai 
tukarnya. 

d. Modul Harta Tetap 
Modul ini berfungsi untuk menyusun daftar harta tetap yang dimiliki perusahaan, baik dari harga 
perolehan, kelompok, umur, nilai penyusutan baik pertahun mau[un bulanan secara otomatis, dan 
nilai buku dari aktiva tersebut. 

e. Modul Data Produk 
Modul ini berfungsi untuk menginput atau melihat daftar produk (persediaan) yang dimiliki 
perusahaan baik dari segi jumlah unit perjenis produk dan harga pokok perjenis produk yang dimiliki. 

f. Modul Data Proyek 
Untuk mengelola data proyek, membuat data proyek baru, membuat tahapan pekerjaan, membuat 
anggaran biaya per proyek dan melihat rincian biaya per proyek. Modul ini  dapat diterapkan untuk 
usaha jasa seperti advertising, untuk mencatat pengeluaran biaya per tahapan pengerjaan pesanan 
pelanggan. Serta dapat digunakan untuk usaha kontraktor, untuk membuat anggaran pengeluaran 
biaya per proyek dan analisa biaya per proyek secara detail per tahapan pengerjaan. Fasilitas 
proyek dapat juga digunakan untuk usaha manufaktur, sebagai internal proyek, yaitu satu nama 
proyek untuk satu produk yang akan diproduksi, sehingga semua elemen biaya dapat terkontrol 

g. Modul Data Harta Tetap 
Modul ini berfungsi untuk mengelola harta tetap, mencatat nilai perolehan dan menghitung beban 
penyusutan per bulan 
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h. Modul Data Pajak 
Modul ini berfungsi untuk menentukan besarnya pajak yang akan dibebankan kepada setiap jenis 
produk, baik PPN, PPh 23 dan lainnya 

i. Modul Satuan Pengukuran 
Modul ini berfungsi untuk menentukan satuan dari masing masing jenis produk 

j. Modul Produk / Kelompok Barang 
Modul ini berfungsi untuk menentukan kelompok barang barang yang dimiliki, apaka barang tersebut 
akan dijual, di beli, atau disimpan, serta befungsi untuk mementukan metode penilaian persediaan.  

 

2. Modul Buku Besar 
Modul Buku besar ini digunakan untuk melakukan transaksi jurnal umum, membuat daftar akun, 
membuka buku besar per akun, jika di klik akan nampak seperti gambar berikut ini : 

 

 
 
modul  yang terdapat dalam modul buku besar sebagai berikut : 
a. Data Rekening Perkiraan 

Data Rekening Perkiraan ini pada perinsipnya fungsinya sama seperti fungsi Modul Data rekening 
pada modul data – data diatas. 

b. Transaksi Jurnal Umum. 
Form transaksi jurnal umum akan berguna untuk transaksi-transaksi yang tidak dapat diinput melalui 
form transaksi khusus, seperti transaksi adjustment, pengalokasian dan koreksi.  
  
Contoh pembayaran listrik untuk bulan Januari baru dibayar setelah pada tanggal 15 Pebruari, maka 
di akhir bulan Januari perlu dibuatkan transaksi adjustment untuk mencatat hutang biaya listrik, 
dengan tujuan agar laporan Laba-Rugi akan lebih akurat. Lihat penjelasan tentang Transaksi 
Adjustment untuk melihat contoh-contoh transaksi lainnya. 

c. Buku Besar 
Setiap rekening perkiraan memiliki buku pembantu tersendiri yang dikenal dengan istilah buku besar. 
Seperti halnya buku tabungan bank, buku besar akan menampilkan perubahan saldo setiap rekening 
(debet dan kreditnya).. 

d. Daftar Transaksi Jurnal 

mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\Zahir%20Standar%206\Zahir.chm::/module_9_7.htm
mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\Zahir%20Standar%206\Zahir.chm::/module_9_7.htm
mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\Zahir%20Standar%206\Zahir.chm::/module_9_7.htm
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Untuk menampilkan daftar transaksi jurnal umum yang pernah anda buat dalam suatu periode. 
Melalui menu ini pula Anda dapat mencetak, mengedit dan menghapus transaksi jurnal umum yang 
sudah diinput sebelumnya 
 

3. Modul Penjualan 
Modul Penjualan berfungsi untuk mencatat transaksi penjualan baik kredit maupun tunai, mencatat 
penerimaan piutang, melihat daftar piutang, dan mencatat kelebihan pembayaran piutang apabila terjadi, 
Modul modul tersebut berkaitan dengan buku pembantu Piutang, dan Persediaan, apabila di klik pada 
modul tersebut nampak gambar sebagai berikut : 

 
 
Modul penjualan terdiri dari : 
a. Input Penawaran 

Untuk menginput penawaran harga kepada pelanggan, dimana jika penawaran harga telah disetujui 
maka nomor penawaran harga tersebut akan menjadi dasar pembuatan sales order, sehingga anda 
tidak perlu menginput ulang item-item penjualan di sales order. Catatan : Penawaran Harga hanya 
bersifat administratif dan tidak terkait dengan akuntansi, karena input penawaran harga ini tidak akan 
membentuk jurnal akuntansi, tidak mengupdate kartu stok dan tidak membuat kartu piutang usaha. 

b. Input Order Penjualan 
Untuk menginput order penjualan, dimana nomor faktur order penjualan ini akan menjadi dasar 
pembuatan faktur penjualan. Selanjutnya Anda dapat mengetahui berapa barang yang sudah dikirim 
dan berapa yang belum dengan membuka kembali transaksi order penjualan yang pernah diinput 
sebelumnya (melalui daftar order penjualan atau laporan penjualan). 
Catatan : Sales order hanya bersifat administratif dan tidak terkait dengan akuntansi, karena input 
sales order ini tidak akan membentuk jurnal akuntansi, tidak mengupdate kartu stok dan   dan tidak 
membuat kartu piutang usaha 

c. Input Penjualan 
Modul ini berfungsi untuk menginput transaksi penjulan, baik secara tunai maupun secara kredit dan 
secara otomatis berpengaruh terhadap persediaan. 

d. Input Retur Penjualan 
Formulir yang akan ditampilkan akan serupa dengan transaksi penjualan/pengiriman barang per 
pelanggan, namun hasil akhirnya adalah kebalikan dari penjualan, yaitu barang dikembalikan ke 
kartu stok, piutang pelanggan berkurang, dst.  
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Transaksi retur secara otomatis akan membuat transaksi jurnal akuntansi, menghitung harga pokok 
penjualan, menambah kartu stok dan mengupdate kartu piutang.  

e. Daftar Piutang 
Modul ini berfungsi untuk melihat daftar piutang masing masing pelanggan, modul ini sama 
fungsinya dengan buku pembantu piutang, Modul ini terdiri dari nama pelanggan, mata uang, total 
piutang, piutang terbayar, dan saldo piutang. 

f. Pembayaran Piutang Usaha 
Modul ini berfungsi untuk mencatat piutang yang telah di terima dari langganan dan secara otomatis 
akan terhubung dengan daftar piutang masing masing langganan. 

g. Pengembalian Kelebihan (Kredit) 
Modul ini berfungsi untuk mencatat pengembalian kelebihan penerimaan Piutang dari langganan 

h. Data-data 
Modul ini terdiridari Nama Alamat, Produk, Satuan Pengukuran, Departemen, Proyek, Mata Uang, 
Data Pajak, Rekening Perkiraan, fungsinya sama dengan Fungsi Modul Data – data diatas. 

i. Daftar Transaksidan Cetak Faktur 
Modul ini terdiri dari : 

 Daftar Penjualan berfungsi untuk melihat daftar barang atau produk yang terjual pada periode 
tertentu. 

 Pembayaran Piutang Modul ini fungsinya sama dengan fungsi pada poin “c” di atas. 

 
4. Modul Pembelian. 

Modul ini berfungsi untuk menacatat traksaksi pembelian yang dilakukan secara kredit maupun tunai, 
melihat daftar utang, mencatat pembayaran utang, dan mencatat kelebihan pemabayaran utang usaha. 
Modul modul tersebut berkaitan dengan buku pembantu Utang, dan Persediaan, apabila di klik pada 

modul tersebut nampak gambar sebagai berikut : 

 
Ini adalah tampilan menu pembelian, dimana semua fasilitas yang terkait dengan pembelian ditampilkan 
disini. Tampilan menu di komputer Anda akan berbeda tergantung Edisi dan Fitur yang Anda miliki. 
 
Modul Pembelian terdiri dari : 
a. Input Permintaan Barang 

Form permintaan pengadaan barang, contoh : seorang manajer keuangan mengajukan kepada 
bagian pembelian untuk pengadaan software akuntansi, selanjutnya bagian pembelian (sebelum 
membeli) akan meminta vendor-vendor software akuntansi untuk membuat penawaran harga.  
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Catatan : Form Permintaan Barang hanya bersifat administratif dan tidak terkait dengan akuntansi, 
karena form permintaan barang tidak akan membentuk jurnal akuntansi, tidak mengupdate kartu 
stok dan tidak membuat kartu hutang usaha. 

b. Penawaran Harga. 
Berdasarkan nomor permintaan barang dari suatu departemen, bagian pembelian meminta kepada 
supplier untuk mengajukan permintaan penawaran harga melalui form meminta penawaran harga, 
dimana nantinya akan menjadi dasar order pembelian. 
Catatan : Form Meminta Penawaran Harga hanya bersifat administratif dan tidak terkait dengan 
akuntansi, karena form ini tidak membentuk jurnal akuntansi, tidak mengupdate kartu stok dan tidak 
membuat kartu hutang usaha. 

c. Order Pembelian 
Setelah penawaran harga diterima, dan harga disetujui, maka bagian pembelian dapat menginput 
purchase order melalui form ini. Selanjutnya Anda dapat mengetahui berapa jumlah barang yang 
sudah diterima dan berapa yang belum dengan membuka kembali transaksi purchase order yang 
pernah diinput sebelumnya (melalui daftar purchase order atau laporan pembelian). 
Catatan : Form Purchase Order hanya bersifat administratif dan tidak terkait dengan akuntansi, 
karena form ini tidak membentuk jurnal akuntansi, tidak mengupdate kartu stok dan tidak membuat 
kartu hutang usaha. 

d. Input Pembelian 
Modul ini berfungsi untuk menginput transaksi pembelian, baik secara tunai maupun secara kredit 
dan secara otomatis berpengaruh terhadap persediaan 

e. Input Retur Pembelian 
Modul ini berfungsi untuk menginput pengembalian barang (retur), transaksi retur secara otomatis 
akan membuat transaksi jurnal akuntansi, menghitung harga pokok, mengurangi kartu stok dan 
mengupdate kartu hutang 

f. Daftar Utang 
Modul ini berfungsi untuk melihat daftar utang masing masing vendor, modul ini sama fungsinya 
dengan buku pembantu utang, Modul ini terdiri dari nama Vendor, mata uang, total utang, total utang 
terbayar, dan saldo utang. 

g. Pembayaran Utang 
Modul ini berfungsi untuk mencatat utang yang telah di bayar kepada vendor dan secara otomatis 
akan terhubung dengan daftar utang masing masing vendor. 

h. Penerimaan kembali (debet). 
Modul ini berfungsi untuk mencatat penerimaan kembali kelebihan pembayaran utang kepada 
vendor. 

i. Data – data 
Modul ini terdiridari Nama Alamat, Produk, Satuan Pengukuran, Departemen, Proyek, Mata Uang, 
Data Pajak, Rekening Perkiraan, fungsinya sama dengan Fungsi Modul Data – data diatas. 

j. Pembayaran Utang dan cetak Faktur 
Modul ini terdiri dari : 

 Daftar Pembelian 
Berfungsi untuk melihat daftar barang atau produk yang telah dibeli pada periode tertentu. 

 Pembayaran Piutang 
Modul ini fungsinya sama dengan fungsi pada poin “c” di atas 

 

5. Modul kas dan Bank 
Modul ini berfungsi untuk mencatat transaksi Kas Masuk dan Kas Keluar, baik yang bersal dari 
pelanggan, maupun dari perusahaan, modul ini juga berfungsi untuk mentransfer uang baik antar 
rekening maupun antar bank, serta fungsi rekonsiliasi  bank jika modul ini di klik akan nampak gambar 
sebagai berikut : 
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Modul ini terdiri dari : 
a. Transfer Kas 

Modul ini berfungsi untuk mencatat pemindah bukuan dari akun kas ke akun bak atau sebaliknya 
dari akun bank ke akun kas maupun ke kas kecil. 

b. Kas Masuk 
Modul ini berfungsi untuk mencatat penerimaan kas atau bank yang bukan berasal penerimaan 
penjualan tunai dan piutang, seperti penerimaan kas atas penambahan modal oleh si pemilik, 
penerimaan dari pinjaman, atau pendapatan lain – lain. 

c. Kas Keluar 
Modul ini berfungsi untuk mencatat seluruh transaksi pengeluaran kas selain Pembelian tunai dan 
pembayaran utang usaha, seperti pembayaran biaya operasional perusahaan ( Biaya Gaji, Listrik, 
telpon, dan lainnya ) 

d. Daftar Giro Masuk 
Menampilkan daftar transaksi giro masuk dengan informasi no cek, tanggal jatuh tempo, no referensi 
dan saldo 

e. Daftar Giro Keluar 
Menampilkan daftar transaksi giro keluar dengan informasi no cek, tanggal jatuh tempo, no referensi 
dan saldo 

f. Rekonsiliasi 
Modul ini berfungsi untuk melakukan penyesuaian atan pencatatan kas yang dilakukan perusahaan 
dengan pencatatan kas yang dilakukan oleh bank. 

 
6. Modul Persediaan 

Modul Persediaan berfungsi untuk melakukan penyesuaian, pemindahan,  dan melihat daftar 
ketersediaan stok yang dimiliki, serta berfungsi untuk melihat persediaan perusahaab yang melakukan 
pengolahan barang setengah jadi menjadi barang siap untuk dijual, apabila modul ini di klik akan nampak 
gambar seperti berikut ini : 
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Modul ini terdiri dari : 
a. Pemakaian/Penyesuaian Barang 

 
Untuk menginput transaksi pemakaian barang/penyesuaian, misalkan barang A di gudang digunakan 
untuk proses produksi proyek B, maka gunakan transaksi ini untuk mencatat barang keluar. 
Catatan : Anda tidak perlu membuat transaksi pemakaian/adjustment untuk barang yang dijual 
kepada pelanggan (dimana barang tersebut telah diinput di transaksi penjualan), Zahir secara 
otomatis telah membuatkan transaksi pemakaian/adjustment yang semestinya. 

b. Transfer Barang antar Gudang 
Di gunkan untuk mentransfer barang antar gudang untuk menginput transaksi pindah barang dari 
suatu gudang ke gudang lainnya. Misalkan Barang A dipindah sebanyak 100 box dari Gudang X ke 
gudang Y. 

c. Stock Opname 
Modul ini berfungsi untuk melihat daftar persediaan masing masing produk yang terdiri dari kode, 
nama barang, satuan, tersedia menurut buku dan fisik, serta selisih antara buku dan fisik. 

d. Perakitan/Assembly 
Berfungsi untuk membantu memudahkan pencatatan biaya produksi dari suatu produk yang 
komponennya di sudah ditentukan (assembly). 

e. Barang Kosinyasi 
Modul Barang Konsinyasi sangat menyerupai dengan transaksi pembelian/penerimaan barang, 
perbedaan terdapat pada output yang dihasilkan transaksi ini, yaitu hanya menambah jumlah barang 
di gudang (hanya mencatat kartu stok barang) dan tidak membuat jurnal transaksi dan tidak 
mencatatnya di kartu hutang usaha.  
 Catatan : Barang konsinyasi adalah masih menjadi milik supplier, barang hanya dititipkan untuk 
dijual. Setelah barang ini terjual baru timbul hutang konsinyasi, dan juga terbentuk transaksi jurnal. 

f. Retur Barang Konsinyasi. 
Modul Retur Barang Konsinyasi juga serupa dengan transaksi retur pembelian, perbedaan terdapat 
pada output yang dihasilkan transaksi ini, yaitu hanya mengurangi jumlah barang di gudang (hanya 
mengupdate kartu stok barang) dan tidak membuat jurnal transaksi dan tidak mencatatnya di kartu 
hutang usaha 

g. Penentuan Harga Jual 
Modul ini berfungsi untuk menentukan harga jual per masing-masing barang berdasarkan formula 
dan parameter yang bisa Anda pilih. 

h. Management Persediaan 
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Modul ini berfungsi  untuk membuat proyeksi pemakaian/penjualan per masing barang berdasarkan 
histori penjualan barang pada bulan-bulan sebelumnya, serta berguna untuk penentuan level 
minimum barang secara otomatis yang akan menjadi dasar pembuatan purchase order otomatis. 

 
7. Modul Laporan 

Modul Laporan berfungsi untuk melihat atau mencetak lapaoran laporan yang di inginkan seperti Analisis 
Bisnis, Laporan Keuangan, Laporan Penjualan dan Piutang, Laporan pembelian dan Hutang, Laporan 
Barang, dan Laporan Lainnya, apabila kita klik modul laporan akan nampak seperti gambar berikut ini : 

 

 
 
Modul Laporan ini terdiri dari : 
a. Laporan Keuangan ( Finacial Report ). 

Modul ini berfungsi untuk melihat dan mecetak laporan keuangan keuangan pada periode tertentu, 
yanmg terdiri dari Laporan Keuangan, Buku besar, Kas dan Bank, Koleksi Laporan Keuangan 

b. Laporan Penjualan dan Piutang 
Modul ini terdiri dari : 
 Laporan Penjualan yang berfungsi untuk melihat laporan penjualan, baik per item barang 

maupun penjualan persalesmen per faktur, maupun penjualan per pelanggan, Daftar Retur 
Penjualan. 

 Laporan Piutang, berfungsi untuk melihat daftar piutang per langganan, persalesmen, dan juga 
untuk mecatak surat tagihan kepada pelanggan. 

c. Laporan Pemeblian dan Hutang 
Modul Ini terdiri dari : 
 Laporan Pembelian yang berfung untuk melihat daftar barang yang telah dibeli, baik daftar 

pembelian setiap pemsok, dan daftar retur pembalian. 
 Laporan Hutang, berfungsi untuk melihat rician utang usaha per pemasok, mutasi hutang, 

pembayaran utang. 
d. Laporan Barang 

Modul ini berfungsi untuk melihat daftar barang yang telah dibeli dan dijual, daftar barang 
pergudang, barang kosinyasi, mutasi barang,  
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BAB III. 
CARA MENJALANKAN ZAHIR ACCOUNTING 

 

3.1. Langkah Langkah Menjalankan Zahir Acconting. 
 
Pada pembahasan kali ini, edisi Zahir Accounting yang digunakan adalah edisi Standar 5.1. Langkah langkah 
h penggunaannya adalah sebagai berikut: 
 
1. Menjalankan Program Zahir 

Setelah zahir di install di computer, langkah h pertama klik star--> Program--> zahir, sampai muncul 
menu utama sepeti terlihat pada gambar di bawah ini : 

 

 
 

Pada menu utama terdiri dari : 
A. Membuat Data Baru  

Untuk membuat data baru perusahaan yang baru menggunakan Zahir Accounting, langkah h 
selanjutnya adalah Klik Membuat Data Baru akan muncul gambar seperti di bawah ini : 
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pada menu diatas, muncul data data yang harus di isi seperti, nama perusahaan, alamat perusahaan, 
kota, provinsi, negara, serta kode pos tempat perusahaan.  
 
B. Membuat Priode Akuntansi 

Setelah data perusahaan di isi seluruhnya klik Lanjutkan, maka akan tampil gambar berikut ini : 

 

 
 

menu diatas berfungsi untuk membuat periode akuntansi perusahaan, antara lain : 
 

1. Periode Akuntansi 
Pilihlah bulan dimana Anda akan mulai menginput transaksi menggunakan Zahir, misalnya Anda 
akan menggunakan Zahir untuk menginput transaksi bulan Juli tahun 2016, maka isilah Bulan = 
Juli dan Tahun = 2016, atau sesuai dengan peride akuntansi yang di anut perusahaan. 

2. Bulan Tutup Buku 
Pilih bulan dimana periode akuntansi selama satu tahun akan ditutup. Di Zahir; satu tahun 
periode akuntansi terdiri dari 12 bulan, sehingga jika Anda mengisi Tutup Buku Akhir Tahun = 
Desember, maka periode awal akuntansi adalah Januari dan periode akhir adalah Desember. 

3. Membuat Rekening Standar. 
Secara otomatis Zahir akan mengisi rekening perkiraan standar sehingga Anda dapat langsung 
menginput transaksi. Namun jika Anda ingin mengisi sendiri rekening perkiraan atau ingin 
mengimpornya dari Ms. Excel maka hilangkan tanda centang pada opsi ini. 

4. Lokasi Penyimpanan Data. 
Tentukan lokasi penyimpanan file Data Keuangan, klik tombol di sebelah kanannya untuk 
memilih folder secara visual. Zahir telah menentukan lokasi data secara otomatis, Anda dapat 
merubah lokasi ini jika diperlukan. 

 
kemudian klik lanjtkan, akan muncul konfirmasi terhadap data yang telah di input seprti gambar 
berikut : 
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 setelah dianggap benar data yang di input,  Klik Proses 

 
C. Memlih Jenis Usaha 

Setelah klarisifikasi selesai klik proses maka akan mucul menu sepeti berikut ini: 

 

 
 
Pilih lah salah tu jenis usaha yang sesuai dengan jenis usaha yang sedang dijalankan misalanya 
perdagangan umum, perdagangan hanphone, dan lain sebagainya. Setelah dipilih jenis usaha, langkah h 
selanjutnya klik lanjtkan akan muncul pertanyaan “ apakah proses akan di lanjutkan?” jika akan 
dilanjutkan klik Yes maka akan melanjutkan proses ketahap selanjutnya, da, jika tidak kilk No , maka 
akan kembali ke menu pilihan jenis usaha. Setelah diklik yes, maka akan mucul pemilihan mata uang.: 
 

D. Memilih Mata Uang 
Setah di klik OK, akan muncul menu pilihan mata uang yang digunakan, dalam menu ini terdiri dari mata 
uang beberapa negara seperti terlaht pada gambar di bawah ini : 
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pilihlah mata uang yang sesuai dengan mata uang yang digunakan dalam menjalan usaha perusahaan. 
Setelah dipilih mata uang yang sesuai, Klik Janjutkankan maka program akan memproses data yang 
telah di input seperti gambar berikut : 

 

 
 
setelah selesai di proses lankah selanjutnya adalah menginput data – data keuangan keuangan 
seperti gambar berikut ini : 
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BAB IV 
MEMBUAT DATA MASTER 

 
Sebelum melakukan penginputan transaksi, pertama kali yang dilakukan adalah membuat data master yang 
akan digunakan dalam transaksi.  Untuk menginput data Master bias dlakukan dengan cara Klik Seting pada 
Fasilitas  Menu, akan muncul gambar berikut : 

 

 
 
pada menu seting diatas terdiri dari “ 
1. Kalsifikasi Akun 

Klasifikasi akun berfungsi untuk mengisi "Klasifikasi", yaitu Anda harus menentukan pada sub klasifikasi 
mana perkiraan yang Anda buat berada. Manfaatkan Dropdown Combo Box klasifikasi untuk 
menampilkan Daftar sub klasifikasi seperti gambar berikut ini : 

 

 
 
Langkah h selanjutnya Klik Lanjutkan akan muncul gambar berikut : 
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dari menu diatas, dapat dirubah nama akun sesuai dengan keininan, misalanya Harta diganti dengan 
Aktiva, Kewajiban dengan Hutang dan akun lainnya. Langkah h selanjutnya klik lanjutkan untuk membuat 
klasifikasi akun, misalnya kalisifikasi Harta, Kewajiban, Modal, dan akun lainnya seperti pada gambar 
berikut ini: 
 

 
 

Langkah h selanjutnya Klik lanjutkan untuk menentukan kalasifikasi akun sesuai dengan kalisifikasi 
seperti, Harta Lancar, Harta Tetap, Kewajiban Lancar, Kewajiban Jangka Panjang, Modal, dan akun 
lainnya, seperti pada gambar berikut ini: 
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setelah selesai mengkasifikan akun, langkah berikutnya Klik Lanjutkan  akan muncul item laporan 
tambahan seperti laba operasi, laba bersih, kemudian Klik Lanjutkan sampai dengan muncul perintah 
selesai, jika di Klik Daftr Akun , atau dapat dilakukan dengan cara menekan Modul Buku Besar pilih 
Daftar Akunt maka akan muncul seperti gambar berikut ini : 

 

 
 
2. Akun Penting 

Akun penting merupakan akun Akun Penting bukanlah suatu data akun/rekening baru, melainkan hanya 
informasi atau rujukan bagi program dalam membuat transaksi otomatis, seperti biaya pengiriman 
barang, pendapatan atas pengantaran barang, Potongan Pembelian dan penjualan, Pendapatan dan 
Biaya Denda atas keterlambatan, Laba tahun Berjalan, Laba di Tahan, Historical Balance. Untuk melihat 
akun akun tersebut dapat dilakukan dengan cara mengklik seting pada menu fasilitas  Akun Penting, 

setelah mucul gambar seperti dibawah ini : 

 
 
selanjutnya Klik Lanjutkan sampai muncul gamber sepeti di bawah ini  
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selanjutnya Klik Selesai 
 

3. Saldo Awal 
Menu Saldo Awal merupakan fasilitas yang dimiliki zahir untuk menginput saldo saldo awal akun. Saldo 
Awal terdiri dari : 
 

 
 

a. Saldo Awal Akun 
Untuk pertama kali menggunakan aflikasi zahir, langkah h pertama setelah menginput data – data 
perusahaan, langkah h selanjutnya adalah meninginput Saldo Awal seluruh Akun, mulai dari Aktiva, 
Utang, Modal, Pendapatan, Biaya-biaya dan lain sebainya. Untuk menginput saldo awal dapat 
dimulai dengan mengklik seting --> saldo Awal --> Saldo Awal Akun, akan muncul seperti 
gambar dibawah ini : 
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langkah h selanjutnya, isikanlah saldo awal masing amasing akun yang terdapat dalam neraca, 
mapun Neraca Saldo yang dimiliki perusahaan. 

b. Saldo Awal Piutang Usaha 
Setelah menginput saldo awal masing masing akun seperti diatas, langkah h selanjutnya menginput 
saldo piutang masing – masing pelanggan dengan langkah h langkah  sebagai berikut:  
Langkah  Pertama : Klik Seting --> Saldo Awal --> Saldo Awal piutang, akan muncul gambar 
seperti dibawah ini : 
 

 
 

Langkah Kedua:  KLIK BARU pada menu akan muncul menu seperti gambar dibawah ini : 
 

 
 

Langkah  ketiga: Kliklah GAMBAR BUKU pada baris nama pelanggan untuk membuat data data 
pelanggan seperti gambar di bawah ini : 
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Langkah  Keempat:  KLIK BARU untuk membuat data – data pelangangga seperti gambar di 
bawah ini : 

 

 
 
 setelah data – data di input langkah  selanjunya Rekam, akan muncul nama pelanggan pada 
gambar langkah  ke tiga, klik 2x pada nama pelanggan tersebut atau OK, maka nama pelanngan 
tersebut akan muncul pada gambar langkah h yang kedua, sesuaikanlah  dengan tanggal periode  
perusahaan, isi lah no invoice dari pelanggan tersebut, kemudian mengisi saldo piutang pelanngan 
tersebut kemudian rekam, maka muncul seperti gambar pada langkah h yang pertama. Jika ingin 
menginput data pelanggan baru selanjutnya, ikuti langkah  1 sampai dengan 4, dan sterusnya. 
 

c. Saldo Awal Hutang Usaha 
Setelah saldo piutang di input, langkah selanjutnya menginput saldo utang masing masing pemasok 
atau vendor dengan langkah h sebagai berikut : 
Langkah  Pertama: Klik Seting --> Saldo Awal --> Saldo Awal Hutang, akan muncul gambar 
seperti dibawah ini : 

 

 
 
Langkah  Kedua:   KLIK BARU pada menu akan muncul menu seperti gambar dibawah ini : 
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Langkah  Ketiga, Klik Tanda Gambar Buku pada baris nama Pemasok untuk membuat data data 
pelanggan seperti gambar di bawah ini 
 

 
 

Langkah h Keempat:  KLIK BARU untuk membuat data pemasok baru seperti gambar di bawah ini 
: 

 
 

setelah data – data di input langkah  selanjunya Rekam, akan muncul nama vendor atau pemasok 
pada gambar langkah  ke tiga, klik 2x pada nama vendor tersebut atau OK, maka nama 
pelanngan tersebut akan muncul pada gambar langkah h yang kedua, sesuaikanlah  dengan 
tanggal periode  perusahaan, isi lah no invoice dari vendor atau pemasok tersebut, kemudian 
mengisi saldo Hutang Vendor atau pemasok tersebut kemudian rekam, maka muncul seperti gambar 
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pada langkah yang pertama. Jika ingin menginput data vendor atau pemasok baru selanjutnya, 
ikuti langkah  1 sampai dengan 4, dan sterusnya. 

d. Saldo Awal persdiaan 
Modul ini berfungsi untuk menginput saldo awal masing – masing jenis persediaan, baik jumlah fisik, 
harga per unit dan total harga, untuk menginput saldo awal persediaan dapat dilakukan dengan 
langkah sebagai berikut : 
Langkah Pertama : Klik Seting --> Saldo Awal --> Saldo Awal Persediaan akan muncul gambar 
seperti dibawah ini : 
 

 
 

Langkah Kedua:  KLIK BARU untuk meninput jumlah persediaan per jenis barang akan muncul 
seperti gambar berikut ini : 
 

 
 

Langkah Ketiga: Klik Tanda Gambar Buku pada baris Kode Barang akan muncul seperti gambar 
berikut ini: 
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Langkah Keempat : Klik Baru, untuk menginput data – data persediaan, seperti kode barang, 
nama barang, satuan, Kelopok Barang, dan lain – lain seperti gambar dibawah ini : 
 

 
 
setelah data – data persediaan di isi, data persediaan, harga pokok, metode akuntansi yang di 
gunakan seperti gambar di bawah ini: 

 

 
 

langkah selanjutnya Rekam, maka mucul gambar seperti gambar langkah ke tiga, letakkan pointer 
pada persediaan yang akan di input, kemudian Klik OK, maka akan muncul gambar seperti gambar 
pada langkah kedua, isilah jumlah fisik persediaan yang dimiliki, harga satuan, selanjutnya Rekam, 
maka akan muncul data persediaan pada gambar langkah yang pertama. Jika ingin menginput data 
persediaan yang baru, ikutilah langkan kedua sampai langkah keempat. 
 

4. Point Of Sales 
Modul ini berfungsi untuk menginput nama kasir dan system pembayaran yang akan dilakukan. 
 

5. Bahasa 
Modul ini berfungsi untuk mensetup bahasa yang dipergunkan. 
 

6. Setup Program 
Modul ini berfungsi untuk melakukan setup pada program zahir, langkah yang dilakukan adalah klik 
Seting, pilih set-up program, seperti pada gambar di bawah ini : 
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BAB. V 
RELASI TRANSAKSI DENGAN BUKU PEMBANTU 

 
1. Transaksi Pembelian  

Setiap terjadi transaksi pembelian, Zahir Accounting akan : - Mengupdate tabel Hutang usaha (bila 
transaksi kredit). - Membuat jurnal double entry 
 

2. Transaksi Pembayaran Hutang usaha  
Mengupdate tabel Hutang usaha (bila transaksi kredit). - Membuat jurnal double entry.  Transaksi 
Penghapusan Hutang usaha - Mengupdate tabel Hutang usaha (bila transaksi kredit). - Membuat jurnal 
double entry.  

 
3. Transaksi Penjualan  

Setiap terjadi transaksi penjualan, Zahir Accounting akan : - Mengupdate tabel Piutang usaha (bila 
transaksi kredit). - Membuat jurnal double entry 

 
4. Transaksi Pembayaran Piutang usaha  

Mengupdate tabel Piutang usaha (bila transaksi kredit). - Membuat jurnal double entry. Transaksi 
Penghapusan Piutang usaha - Mengupdate tabel Piutang usaha (bila transaksi kredit). - Membuat jurnal 
double entry.  
 

5. Tentang Buku Pembantu  
Buku pembantu adalah tabel terpisah dari rekening yang berguna untuk mencatat history transaksi 
hutang usaha, piutang usaha dan persediaan.  
Dengan adanya buku pembantu di Zahir Accounting, Anda tidak perlu membuat rekening per pelanggan, 
per pemasok dan per barang. Sehingga rekening rekening yang Anda buat cukup rekening piutang 
usaha, hutang usaha dan persediaan.  
 
Sedangkan rincian per pelanggan, per pemasok dan per barang akan disimpan di tabel terpisah. Cukup 
dengan membuat data pelanggan baru, pemasok baru dan data barang baru maka buku pembantu akan 
sekaligus dibuat.  

 
Kesalahan yang sering terjadi adalah pengguna Zahir Accounting masih membuat rekening per masing-
masing pelanggan, seperti : - 13110 Piutang Usaha Pelanggan A - 13111 Piutang Usaha Pelanggan B - 
13112 Piutang Usaha Pelanggan C - dst...  
 
Berbeda dengan Hutang kepada Bank, dimana tidak terdapat tabel khusus yang disediakan, maka Anda 
dapat membuat beberapa rekening hutang ke bank., Hal ini disebabkan setiap transaksi hutang ke bank 
selalu di input di transaksi kas masuk, kas keluar atau jurnal umum.  
 

6. Proses Terjadinya Jurnal Otomatis  
Zahir Accounting membuat jurnal transaksi otomatis berdasarkan informasi yang telah disimpan 
sebelumnya dalam beberapa daftar, daftar tersebut memuat beberapa rekening, yang disebut dengan 
rekening penting.  Misalkan bila terjadi penjualan kredit, maka Zahir akan melihat data mata uang, 
dimana terdapat informasi bahwa bila timbul piutang dalam Rupiah maka akan diposting pada rekening 
'13100 - Piutang Usaha'.  
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BAB. VI 
PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN 

 
1. PERBAIKAN 

 
Zahir Accounting dilengkapi dengan fasilitas alat bantu yang dapat Anda gunakan  untuk  mengetahui dan  
memeriksa keadaan data keuangan terhadap permasalahan yang ditimbulkan karena komputer yang 
dimatikan secara tidak normal atau sebabsebab lainnya. Menu alat bantu terdiri dari beberapa fasilitas 
pengecekan dan perbaikan data, koreksi dan form untuk  eksekusi SQL script sebagai berikut :  
a. Memeriksa Dan Memperbaiki Data 

Secara rutin ada baiknya Anda melakukan pemeriksaan dan perbaikan data menggunakan  alat  bantu  
ini,  atau  jika terdapat  masalah  pada  data  seperti tidak dapat posting transaksi atau lainnya  

b. SQL Script Executive 
Fasilitas  ini  berguna  untuk  mengeksekusi  perintah-perintah  SQL,  untuk mengupdate  database  dan  
tabel  atau  script  untuk  mengakses  database, browsing dan edit table 

c. Hitung Ulang Saldo Akhir Barang Persediaan 
Berguna untuk menyamakan kembali nilai dan jumlah barang di daftar barang dengan saldo kartu stok. 
Hal ini dilakukan apabila terjadi penggunaan multy user atau penginputan transaksi yang tidak berurutan 

d. Hitung Ulang Saldo Akhir Akun 
Berguna  untuk  menyamakan  kembali  nilai  akhir  masing-masing  rekening perkiraan  dengan  saldo  
di  buku  besar.  Hal  ini  dilakukan  apabila  terjadi penggunaan multy user atau penginputan transaksi 
yang tidak berurutan.  

e. Reset Nomor Index 
Fasilitas ini  berguna untuk  mereset  nomor  index  dari  seluruh  tabel  data  di Zahir.  Setiap  Anda  
menambah  data  atau  item  transaksi  baru,  akan  dibuat sebuah nomor urut baru sebagai nomor index 
yang unik (yang dimaksud disini bukan  nomor  referensi  transaksi),  jika  terjadi  kasus  dimana  nomor  
urut  ini double (ada  pesan  kesalahan  duplicate  nomor  index),  maka  Anda  dapat memperbaikinya 
melalui menu ini. 

f. Cek Jurnal Tidak Balance 
Jika Anda menemukan kasus laporan Neraca yang tidak balance, maka Anda  dapat mengeceknya 
melalui menu ini dan Anda akan menemukan transaksi mana yang menghasilkan jurnal akuntansi yang 
tidak balance 

g. Cek Mutasi Transaksi 
Berguna untuk membandingkan nilai mutasi  (perubahan) di buku pembantu dan buku besar. Nilai mutasi 
buku pembantu yang ditampilkan adalah mutasi dari  kartu  stok,  kartu  hutang  dan  kartu  piutang  
usaha,  yang  dibandingkan dengan  buku  besar  (ledger)  dari  rekening  persediaan,  hutang  dan  
piutang usaha 

h. Cek Integritas Transaksi 
Fasilitas ini untuk menampilkan transaksi-transaksi yang tidak menghasilkan jurnal  akuntansi  dengan  
benar,  dan  tidak  menghitung  harga  pokok  barang dengan benar, serta tidak mengupdate kartu 
hutang/piutang usaha. 

i. Verifikasi Data Hasil Import 
Fasilitas  ini  berguna  untuk  memeriksa  data  hasil  update  pengguna  Zahir Accounting versi 
sebelumnya ke versi baru.  

 
2. PEMELIHARAAN 
 
Selain menyediakan fasilitas perbaikan, Zahir Accounting juga dilengkapi dengan fasilitas pemeliharaan data, 
antara lain :  
a. Fasilitas Password Data 

Fasilitas untuk membuat kewenangan mengakses data untuk setiap user pengguna, dengan  cara  
mengaktifkan  tanda  cekmark  apabila  user  pengguna  tersebut  diberi kewenangan akses sebuah 
fasilitas pada menu atau modul program. Klik menu File --> Password 
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b. Fasilitas Backup Data 
Setelah melakukan input data keuangan, Anda sangat disarankan untuk membackup data keuangan 
tersebut. Hal ini dilakukan agar Anda mempunyai data cadangan jika file data keuangan utama anda 
terhapus atau rusak. Dengan adanya data backup, Anda  bisa  mengembalikan  (restore)  data  backup  
menjadi  data  keuangan  sesuai dengan posisi transaksi terakhir saat melakukan backup data. Untuk 
membuka menu backup  data,  klik  menu  File  -->  Backup  Data  atau  ketika  Anda  akan  keluar  dari 
program zahir, maka peringatan untuk membackup data keuangan akan muncul. 

c. Fasilitas Membuka File Backup 
Jika anda ingin  mengembalikan data  (restore) dari data backup sebelumnya, maka anda dapat 
membuka file backup tersebut pada menu File --> Membuka File Backup Proses ini akan mengembalikan 
file dalam format *.GBK menjadi format *.GDB sesuai dengan transaksi terakhir saat data dibackup.  

d. Fasilitas Design Faktur/Nota 
Zahir Accounting telah menyediakan beberapa format faktur penjualan, pembelian, bukti pembayaran 
hutang/piutang, bukti penerimaan dan pengeluaran kas serta bukti  jurnal umum. Namun Anda dapat 
membuatnya dalam format yang diinginkan. Buka  Daftar Transaksi yang dimaksud, kemudian klik Cetak 
Faktur  
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BAB. VII 
AKUNTANSI PERUSAHAN DAGANG 

 
 
1. Karakteristik Perusahaan Dagang 

 

Perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak di bidang jual beli barang yang bertujuan untuk 
memperoleh keuntungan. Yang dimaksud dengan jual beli adalah membeli barang jadi dengan tuajuan untuk 
dijual kembali dalam rangka keberlanjut hidupnya 
 
Dalam rangkan menjalanakan aktivitasnya, perusahaan dagang harus terlebih dahulu memebeli barang 
dagangan untuk dijual, setelah dijual dilaporkan sebagai pendapatan. Untuk lebih jelasnya aktivitas 
perusahaan dibedakan atas emapat akativitas utama yaitu : 
 
a. Membeli Barang Bagang 

Dalam suatu perusahaan dagang , kegiatan pembelian meliputi pembelian aktiva produksi, pembelian 
barang dagangan, pembelian barang dan jasa dalam rangka kegiatan usaha. Pembelian barang 
dagangan dapat dilakukan secara kredit maupun tunai, pada umumnya dilakukan kepada beberapa 
suplier. Pada waktu membeli barang dagang, perusahaan terikat dengan syarat jual beli tertentu,jumlah 
yang dibebankan kepada perusahaan untuk memperoleh suatu barang sampai siap untuk dijual, 
merupakan harga pokok barang tersebut termasuk ongkos-ongkos dan biaya asuransi. Untuk mencatat 
perkiraan pengembalian barang atau pengurangan harga disebut pembelian retur dan potongan harga. 

b. Pembayaran 
Pembelian akan diikuti dengan pembayaran, kapan pembelian harus dibayar tergantung kepada syarat 
jual beli yang ditetapkan, disamping pembelian barang dan jasa, pembayaran dapat juga dilakukan untuk 
operasional perusahaan juga kepada pihak lain . misalnya pengembalian pinjaman atau membagikan 
laba kepada pemilik. 

c. Penjualan 
Pada saat perusahaan melakukan penjualan barang maka akan diperoleh pendapatan, jumlah yang 
dibebankan kepada pembeli untuk barang dagangan yang diserahkan merupakan pendapatan 
peusahaan yang bersangkutan. Pada saat menjual barang dagangan, kadang-kadang perusahaan 
menerima pengembalian barang dari pembeli karena tidak sesuai dengan pesanan. Penerimaan kembali 
yang telah dijual disebut penjualan retur, penjualan retur akan dicatat ke dalam suatu perkiraan yang 
disebut dengan retur penjualan. 

d. Penerimaan uang 
Penjualan akan diikuti dengan penerimaan uang, Penerimaan uang dari penjualan tergantung pada 
syarat jual bali yang ditetapkan. Disamping dari penjualan, perusahaan juga menerima uang dari sumber 
lain, seperti setoran modal dari pemilik, pinjaman dari kreditur.  

 
Dalam menjalankan aktivitasnya, bahwa pada waktu membeli atau menjual, perusahaan terikat dengan 
syarat jual beli yang telah ditetapkan. Kapan suatu perusahaan mengakui adanya suatu pembelian, Penjualan 
dan mencatat ke dalam buku pembelian maupun penjualan tergantung kepada syrat jual beli yang telah 
ditetapkan. Perbedaan utama dalam syarat jual beli biasanya berkembang dengan siapa yang menanggung 
biaya pengiriman dan biaya-biaya lain yang berkenaan dengan jual beli. Beberapa syarat jual beli yang biasa 
terdapat dengan dunia usaha adalah sbb: 
a. Loko gudang 

Pada syarat ini, pembeli mananggung biaya pengiriman barang dari gudang penjual sampai ke gudang 
sendiri, bagi penjual, begitu barang dipindahkan ke alat angkut yang disewa pembeli untuk mengangkut  
barang tersebut ke gudangnya, maka penjualan dapat diakui dan dicatat dalam pembukuan . Demikian 
juga  halnya bagi pembeli, pada saat itulah pembelian dapat diakui dan di catat ke dalam pembukuan. 

b. Franco Gudang 
Pada syarat jual beli ini, si penjual yang menanggung biaya angkut (pengiriman) sampai ke gudang 
pembeli, penjualan dapat diakui apabila barang telah sampai ke gudang pembeli. 
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c. Free on Board  (FOB) 
Syarat jual beli ini umumnya berlaku untuk perdagangan luar negeri, pada syarat ini pembeli dari luar 
negeri yang menanggung biaya pengiriman dari pelabuhan muat penjual sampai dengan pelabuhan 
bongkar yang ditentukan oleh pembeli, penjual dalam negeri hanya menanggung biaya pengangkutan 
sampai dengan pelabuhan muat. 

d. Cost, Freight and Insurance ( CIF ) 
Syarat jual beli ini, penjual yang menanggung biaya pengangkutan dan asuransi kerugian atas barang 
tersebut, mulai dari gudangnya sampai pelabuhan bongkar yang ditentukan penjual 

 
2. SIKLUS AKUNTANSI PERUSAHAAN DAGANG 
 
Siklus Akuntansi adalah merupakan suatu tahapan proses pekerjaan akuntansi yang dimulai dari adanya 
transaksi dan diahiri dengan pembuatan laporan keuangan. Untuk lebihjelasnya siklus akuntansi dapat dilihat 
flowchart dibawah ini : 

 
 

 
 
Keterangan : 
- Transaksi adalah merupakan kesepakatan antara dua orang atau lebih yang mengikat dirinya kedalan 

suatu perjanjian tertentu dan saling menguntungkan dalam hal ini adalah yang berkaiatan dengan 
ekonomi. 

- Pencatatan adalah merupakan tahapan dari adanya transaksi, dimana setiapa adanya transaksi harus 
dicatat kedalam buku-buku yang telah disediakan, seperti buku penerimaan dan pengeluaran kas, buku 
pembelian dan penjualan barang dagangan, dan jurnal umum. 

- Pengklasifikasian merupakan pemisahan transakasi-transaksi atau perkiraan-perkiraan sejenis dalam 
satu kesatuan tersediri dan lazimnya dibut dengan buku besar. 

- Pengikhtisaran dalah merupakan proses lanjut dari kegiatan akauntansi dimana pada tahap ini saldo-
saldo perkiraan perkiraan yang telah diklasifikan dikumpulkan menjadi satu kesatuan dan diurutkan 
berdasarkan jenis dan kelompoknya, biasanya pada tahap ini disebut dengan pembuatan Neraca Saldo, 
Jurnal Penyesuaian, dan Neraca Lajur atao work sheet. 

- Pelaporan merupakan tahap akhir dari kegiatan akuntansi dalam satu periode, dimana pada tahap ini 
kegiatan akuntansi membuat laporan rugi laba, perubahan modal atau laba ditahan, dan neraca. 

TRANSAKSI 

PENCATATAN 

PENGKLASIFIKASIAN 

PENGIKHTISARAN 

PELAPORAN 

TRANSAKSI adalah kesepakatan antara dua 

orang atau lebih yang mengikat dirinya 

kedalam suatu perjanjian jual beli baik secara 

tunai maupun secara kredit 

 

Pencatatan dilaksanakan setiap hari 

kedalam Jurnal Khusus didasarkan atas 

bukti Transaksi   

Setelah dicatat kedalam Jurnal Khusus 

kemudian dpindahkan kedalam buku 

pembantu setiap Hari ( Pembantu Utang dan 

Piutang ) dan  kartu persediaan. 

 

 

 

 

 

0 

Pengelompokan Transaksi yang sejenis 

kedalam satu kesatuan ( Buku Besar ) 

Pengumpulan saldo dari masing-masing buku 

besar perkiraan ( Neraca Saldo ) pembuatan 

Kertas Kerja ( Worksheet ) 

Pembuatan laporan tentang posisi 

keuangan perusahaan ( R/L, Perubahan 

Modal, Neraca , Jurnal Penutup, Neraca 

Saldo Penutup ) 
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- Setelah selesai siklus akuntansi dilaksanakan, maka kana kembali lagi ketahap transaksi yaitu pada 
periode berikutnya dan diakhiri kembali pada pelaporan dan seterusnya.  

 
3. SIFAT PERUSAHAAN DAGANG 
 
Perusahaan dagang memiliki karakteristik sebagai berikut :  
1. Perusahaan membeli barang jadi tanpa merubah wujud dan bentuk dengan tujuan untuk dijual kembali 
2. Perusahaan dagang menawarkan produk yang jelas wujudnya  
3. Dalam perusahaan dagang, laba diperoleh dari selisih harga jual dengan harga pokok penjualan  
4. Kegiatan  usahanya  adalah  membeli  barang  dagang  dan  menjualnya  tanpa merubah bentuk barang 

tersebut 
5. Menggunakan  akun  persediaan  barang  dagang yang  terdiri  dari  persediaan awal dan persediaan 

akhir  
6. Memiliki perhitungan harga pokok penjualan  

 
4. AKUN-AKUN PERUSAHAAN DAGANG. 
 
Perusahaan  dagang  memiliki  akun-akun  yang  tidak  dijumpai  pada  jenis perusahaan lain, yaitu sebagai 
berikut :  
1. Akun persediaan barang dagang. Akun ini digunakan untuk mencatat jumlah  persediaan barang dagang  
2. Akun HPP. Akun ini digunakan untuk mencatat semua biaya pembelian barang yang timbul akibat dari 

adanya penjualan  
3. Akun Retur Pembelian/Penjualan. Akun ini digunakan untuk mencatat semua transaksi pengembalian 

barang dagang yang telah dibeli/dijual.  
4. Akun  Potongan  Pembelian/Penjualan.  Akun  ini  digunakan  untuk  mencatat transaksi potongan 

pembelian/penjualan  
5. Akun  Biaya  Atas  Pengiriman.  Akun  ini  digunakan  untuk  mencatat  seluruh  transaksi biaya 

pengiriman barang yang dibeli/dijual  
6. Akun Penjualan. Akun ini digunakan untuk mencatat semua transaksi penjualan barang dagang  

 
5. SYARAT PEMBAYARAN 
 
Transaksi  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  dagang  adakalanya  dilakukan secara kredit. Oleh karena itu 
perlu diperhatikan hal-hal mengenai syarat pembayaran berikut : 
1. Pembayaran  dimuka,  artinya  pembeli  membayar  terlebih  dahulu  sebelum barang diterima 
2. Cash  On  Delivery,  artinya  pembeli  membayar  barang  pada  saat  barang tersebut dikirimkan ke 

tempat pembeli/diterima ditempat pembeli 
3. Pembelian  kontan/tunai,  artinya  pembeli  langsung  membayar  barang  pada saat barang diterima. 
4. Pembayaran  sesudah  barang  diterima,  artinya  pembeli  membayar  dalam jangka waktu tertentu 

sesudah barang diterima. Dalam sistem pembayaran ini, biasanya dijumpai syarat-syarat berikut ini : 
 2/10,  n/30,  artinya  pembayaran  dilakukan  paling  lambat setelah tanggal faktur. Tetapi apabila 

dibayar dalam jangka waktu 10 hari, akan memperoleh potongan sebesar 2%. 
 n/30,  artinya  pembayaran  harus  dilakukan  paling  lambat setelah tanggal faktur 
 End  Of  Month  (EOM),  artinya  pembayaran  harus  dilakukan  paling hambat akhir bulan’ 
 2/10, EOM¸artinya pembayaran hari dilakukan paling lambat 10 hari setelah akhir bulan dan tidak 

ada potongan.  
 Received  Of  Goods  (ROG), artinya  pembayaran  dilakukan  setelah barang diterima atau 

pembayaran terhitung dari tanggal penerimaan barang 

 
6. PENCATATAN MANUAL TRANSAKSI PERUSAHAAN DAGANG 
 
Secara manual dengan menggunakan metode perfectual, pencatat yang terjadi pada perusahaan dagang 
adalah sebagai berikut 



 38 

1. Pembelian Barang Dagang 
a. Pembelian secara tunai 

Persediaan 
Kas 

b. Pembelian secara kredit 
Persediaan 

Hutang 

 
 

xxx 
 
 

xxx 

 
 
 

xxx 
 
 

xxx 

2. Retur Pembelian 
a. Retur Pembelian secara tunai 

Kas 
Persediaan 

b. Retur Pembelian secara kredit 
Hutang 

Persediaan 
 

 
 

xxx 
 
 

xxx 

 
 
 

xxx 
 
 

xxx 

3. Potongan Pembelian 
a. Potongan Pembelian secara tunai 

Kas 
Potongan Pembelian 

b. Potongan Pembelian secara kredit 
Hutang 

Potongan Pembelian 

 
 

xxx 
 
 

xxx 

 
 
 

xxx 
 
 

xxx 

4. Penjualan Barang Dagang 
a. Penjualan secara tunai 

Kas 
Penjualan 

HPP 
Persediaan 

b. Penjualan secara kredit 
Piutang 

Penjualan 
HPP 

Persediaan 

 
 

xxx 
 

xxx 
 
 

xxx 
 

xxx 

 
 
 

Xxx 
 

xxx 
 
 

xxx 
 

xxx 

5. Retur Penjualan 
a. Retur Penjualan secara tunai 

Penjualan 
Kas 

Persediaan 
HPP 

b. Retur Penjualan secara kredit 
Penjulan 

Piutang 
Persediaan 

HPP 

 
 

xxx 
 

xxx 
 
 

xxx 
 

xxx 

 
 
 

xxx 
 

xxx 
 
 

xxx 
 

xxx 

6. Potongan Penjulan 
a. Potongan Penjulan secara tunai 

Potongan Penjulan 
Kas 

b. Potongan Penjualan secara kredit 
Potongan Penjulan 

Piutang 

 
 

xxx 
 
 

xxx 

 
 
 

xxx 
 
 

xxx 
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7. Biaya Pengantaran 
a. Pencatatan pada sisi penjual 

Piutang 
Biaya Pengantaran 

Penjualan 
HPP 

Persediaan 
b. Pencatatan pada sisi pembeli 

Persediaan 
Biaya Pengantaran 

Hutang 

 
 

xxx 
xxx 

 
xxx 

 
 

xxx 
xxx 

 
 
 
 

xxx 
 

xxx 
 
 
 

xxx 

8.    Penyesuaian Barang 
Biaya 

Persediaan 

 
xxx 

 
 

xxx 
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BAB. VIII 
IMPLEMNTASI AKUNTANSI PERUSAHAN DAGANG  

DENGAN ZAHIR ACCOUNTING 
 

 

4.1. Implemntasi Program 
 

Untuk mengimplemnetasikan Akuntansi Perusahaan Dagang dengan Zahir Accountuing berikut ini contoh 
transaksi perusahaan dagangang : 
 
PT.PASIFIC merupakan sebuah perusahaan yang memperdagangkan peralatan kantor, beralamat : di Mall 
Kartini  Lt. 1 Blok C5-8, Jl. Kartini No. 115 Bandar lampung – Indonesia Kode Pos : 35130, No. Telp. 
(0721) 266800, No. Fax. (0721) 266811. Perusahaan sudah cukup lama berdiri dan memiliki jaringan 
pemasaran yang luas. PT. PASIFIC mempunyai beberapa pelanggan tetap (Customer) dan pemasok tetap 
(vendor). Transaksi pembelian barang dilakukan oleh perusahaan hanya kepada pemasok tetap 
dengan cara kredit. Perusahaan menjual barang dengan cara kredit kepada pelanggan tetap 
sedangkan kepada pelanggan tidak pembayaran dilakukan secara tunai. Dalam pelaksanaan 
pembukuan sehari-hari anda diminta untuk melakukan pembukuan dengan menggunakan program MYOB. 
Sesuai dengan permintaan di atas anda harus mengerjakan sampai menghasilkan laporan keuangan 
sehingga dapat diketahui laba atau rugi perusahaan selama satu periode. 
 
Berikut nama akun yang di gunakan oleh PT. PASIFIC 
 

Account Account Name Sub Classification Checking Currency 

     
11101001 Kas Kecil Kas T IDR 

11101002 Kas Kas T IDR 

11201001 Bank Pasific Bank T IDR 

11201002 Bank Atlantik Bank T IDR 

11301001 Piutang Usaha Piutang F IDR 

11301002 Piutang Karyawan Piutang F IDR 

11301003 Cadangan Kerugian Piutang Piutang F IDR 

11301004 Piutang Non Usaha Piutang F IDR 

11301005 Uang Muka Pembelian Piutang F IDR 

11401001 Persediaan Persediaan F IDR 

11401002 Persediaan Dalam Perjalanan Beli Persediaan F IDR 

11401003 Persediaan Dalam Perjalanan Jual Persediaan F IDR 

11501001 Asuransi Dibayar di Muka Biaya di bayar di muka F IDR 

11601001 Investasi Saham Investasi F IDR 

11701001 Tanah Asset Tetap Berwujud F IDR 

11701002 Bangunan Asset Tetap Berwujud F IDR 

11701003 Akumulasi Penyusutan Bangunan Asset Tetap Berwujud F IDR 

11701004 Peralatan Kantor Asset Tetap Berwujud F IDR 

11701005 Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor Asset Tetap Berwujud F IDR 

11701006 Kendaraan Asset Tetap Berwujud F IDR 

11701007 Akumulasi Penyusutan Kendaraan Asset Tetap Berwujud F IDR 

11701008 Harta Lainnya Asset Tetap Berwujud F IDR 

11701009 Akumulasi Penyusutan Harta Lainnya Asset Tetap Berwujud F IDR 
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Account Account Name Sub Classification Checking Currency 

     

11801001 Hak Merek 
Asset Tetap Tidak 
Berwujud F IDR 

11801002 Amortisasi Hak Merek 
Asset Tetap Tidak 
Berwujud F IDR 

11801003 Hak Cipta 
Asset Tetap Tidak 
Berwujud F IDR 

11801004 Amortisas Hak Cipta 
Asset Tetap Tidak 
Berwujud F IDR 

11801005 Good Will 
Asset Tetap Tidak 
Berwujud F IDR 

11801006 Amortisas Good Will 
Asset Tetap Tidak 
Berwujud F IDR 

21101001 Hutang Gaji Hutang Lancar F IDR 

21101002 Hutang Usaha Hutang Lancar F IDR 

21101003 Hutang Konsinyasi Hutang Lancar F IDR 

21101004 Hutang Deviden Hutang Lancar F IDR 

21101005 Hutang Bunga Hutang Lancar F IDR 

21101006 Biaya yang Masih Harus Dibayar Hutang Lancar F IDR 

21101007 Hutang Pajak Penjualan Hutang Lancar F IDR 

21101008 Hutang Komisi Penjualan Hutang Lancar F IDR 

21101009 Uang Muka Penjualan Pendapatan yang 
diterima di muka 

F IDR 

21201001 Hutang Bank  Hutang Jangka Panjang F IDR 

31101001 Modal  Saham Modal F IDR 

31101002 Saham Biasa Modal F IDR 

31101003 Laba ditahan Laba F IDR 

31101004 Laba Tahun Berjalan Laba F IDR 

31101099 Historical Balancing Laba F IDR 

41101001 Penjualan  Pendapatan Usaha F IDR 

41101002 Penjualan Lain Pendapatan Usaha F IDR 

41101003 Retur Penjualan Pendapatan Usaha F IDR 

41101004 Potongan Penjualan Pendapatan Usaha F IDR 

41101005 Pendapatan Denda Keterlambatan Pendapatan Usaha F IDR 

41101006 Pendapatan atas Pengantaran Pendapatan Usaha F IDR 

51101001 Harga Pokok Penjualan Harga Pokok Penjulan F IDR 

51101002 Komisi Penjualan Harga Pokok Penjulan F IDR 

51101003 Potongan Pembelian Harga Pokok Penjulan F IDR 

51101004 Biaya atas Pengiriman Barang Harga Pokok Penjulan F IDR 

51101005 Kerugian Piutang Harga Pokok Penjulan F IDR 

51101006 Biaya Denda Keterlambatan Harga Pokok Penjulan F IDR 

51101007 Kerusakan dan Kegagalan Material Harga Pokok Penjulan F IDR 

61101001 Gaji Direksi dan Karyawan Biaya Usaha F IDR 

61101002 Biaya Sewa Biaya Usaha F IDR 

61101003 Biaya Transportasi Biaya Usaha F IDR 

61101004 Biaya Perawatan Biaya Usaha F IDR 
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Account Account Name Sub Classification Checking Currency 

     
61101005 Biaya Perlengkapan Kantor Biaya Usaha F IDR 

61101006 Listrik Biaya Usaha F IDR 

61101007 Biaya Telephone Biaya Usaha F IDR 

61101008 Biaya Pemasaran Biaya Usaha F IDR 

61101009 Penyusutan Bangunan Biaya Usaha F IDR 

61101010 Penyusutan Peralatan Biaya Usaha F IDR 

61101011 Penyusutan Kendaraan Biaya Usaha F IDR 

61101012 Penyusutan Harta Lainnya Biaya Usaha F IDR 

81101001 Pendapatan Jasa Giro Pendapatan Luar Usaha F IDR 

81101002 Pendapatan Lainnya Pendapatan Luar Usaha F IDR 

91101001 Biaya Bunga Biaya Non Operasional F IDR 

91101002 Biaya Administrasi Bank Biaya Non Operasional F IDR 

91101003 Pajak Jasa Bank Biaya Non Operasional F IDR 

 
DAFTAR AKUN DAN SALDO AWAL (PER 1 JANUARI 2016) 

 
ACC NAMA ACCOUNT SALDO AWAL (Rp) 

1-0000 AKTIVA 324.630.000 

1-1000 Aktiva Lancar 287.130.000 

1-1100 Kas 2.500.000 

1-1105 Kas Kecil * 750.000 

1-1110 Bank 70.000.000 

1-1111 Bank Pasifik 45.000.000 

1-1112 Bank Atlantik 25.000.000 

1-1120 Piutang Usaha * 47.500.000 

1-1130 Piutang Karyawan  0 

1-1130 Uang Muka Kpd  Pemasok 0 

1-1150 Persed. Barang. Dagang 166.380.000 

1-2000 Aktiva Tetap 37.500.000 

1-2100 Peralatan Kantor 17.500.000 

1-2110 HP Peralatan Kantor 25.000.000 

1-2115 Akm. Penyst. Perlt. Kantor (7.500.000) 

1-2200 Kendaraan 20.000.000 

1-2210 HP Kendaraan 45.000.000 

1-2215 Akm. Penyust. Kendaraan (25.000.000) 

2-0000 KEWAJIBAN 150.000.000 

2-1000 Kewajiban Lancar 75.000.000 

2-1100 Hutang Gaji 0 

2-1110 Pendpt. Diterima Dimuka 0 

2-1120 Hutang Usaha * 75.000.000 

2-1200 Hutang PPN 0 

2-1210 PPN Keluaran 0 

2-1220 PPN Masukan 0 

2-1300 Hutang Pajak Penjualan 0 

2-2000 Kewajiban Jangka Panjang 75.000.000 

2-2100 Hutang Bank Pasifik 75.000.000 

2-2200 Hutang Jk. Panjang Lain 0 

3-0000 EKUITAS 174.000.000 
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ACC NAMA ACCOUNT SALDO AWAL (Rp) 

3-1000 ModaL Saham 150.000.000 

3-2000 Laba ditahan * 24.630.000 

3-3000 Laba Periode Berjalan * 0 

3-9999 Historical Balancing Account * 0 

 
Data Pemasok (Vendor),  

NAMA PT. DELTA PT. OLYMPIC PT. ATLANTIC 

Alamat Jl. Ir. Juanda Jl. Pajajaran Jl. A. Yani 70 

Kota Bandung Bogor Bogor 

Negara Indonesia Indonesia Indonesia 

Kode Pos 12345 16144 16450 

Kontak Gunawan Haerullah Hendratmoko 

No. Telp. 022-4578905 0251-326597 0251-312977 

No. Fax. 022-4578905 0251-326580 0251-312977 

Saldo awal 24.000.000 16.000.000 35.000.000 

Bts Kredit   7.500.000   9.500.000   9.500.000 

Termin 5/10-n/30 5/10-n/30 5/10-n/30 

 
Data Pelanggan (Customer) 

NAMA PT. MATAHARI PT. BATAVIA PT. TITANIC PT. 
ANDROMEDA 

Alamat Mal Ambassador 
Blok C-3 No. 12 

Mal Mangga Dua 
Blok C-3 No. 34 

ITC Blok A-25 
Jl. Mangga Dua 

Jl. Fatmawati 20 

Kota Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta 

Negara Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia 

Kode Pos 10550 10730 10730 12410 

Kontak A. Fauzi Lina Lusi Andre 

No. Telp. 021-38799905 0251-326597 0251-312977 021-7502457 

No. Fax. 021-38799905 0251-326580 0251-312977 021-7502457 

Saldo awal 10.000.000 15.000.000 7.500.000 15.000.000 

Bts Kredit   7.500.000   7.500.000 7.500.000   9.500.000 

Termin 2/10 – n/30 2/10 – n/30 3/10-n/30 3/10 – n/30 

 
Daftar Persediaan 

KODE IN-001 IN-002 IN-003 IN-004 IN-005 

Nama ERGO 726A 
ERGO 

705 
CASANOVA 

208A 
Casanova 

726A 
Flexo desk fa 

16 

Jenis Kursi Kursi Kursi Kursi Meja kerja 

Satuan buah Buah Buah Buah Set 

Pemasok PT. Delta PT. Delta PT. Olympic PT. Olympic PT. Olympic 

Harga Jual 1.500.000 375.000 1.750.000 1.500.000 3.375.000 

Harga Beli 1.200.000 325.000 1.400.000 1.200.000 2.850.000 

Stok 15 50 20 15 8 

Min Level 10 20 10 10 5 

Restocking 5 25 10 5 5 
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KODE IN-006 IN-007 IN-008 IN-009 

Nama Arjuna desk 90 Credenza SS  Credenza ETC 19 Gakken R 205 

Jenis Meja kerja Lemari Arsip Lemari Arsip Lemari Arsip 

Satuan Set Buah Buah Buah 

Pemasok PT. Olympic PT. Atlantic PT. Atlantic PT. Atlantic 

Harga Jual 750.000 1.650.000 2.100.000 1.450.000 

Harga Beli 590.000 1.300.000 1.750.000 1.050.000 

Stok 12 15 12 15 

Min Level 10 10 10 10 

Restocking 10  5 10 10 

 
Transaksi : 
 

No. Tanggal Transaksi 

1 02 Jan 2016 Perusahaan memesan barang berupa kursi kepada PT. Delta dengan rincian :  
Jenis barang           Jumlah                              Harga beli 
 

ERGO 726A          10 buah                             Rp. 1.200.000 
ERGO 705             30 buah                             Rp.    325.000  
Perusahaan menghendaki transaksi tersebut dilakukan secara tunai , tahap awal 
dikeluarkan cek Bank Pasifik senilai Rp. 30.000.000, untuk melunasi hutang (Rp. 
24.000.000 sebelum potongan) dan sisanya dicatat sebagai uang muka (down 
payment) 

2 03 Jan 2016 PT. Andromeda (pelanggan / customer) melunasi seluruh hutang kepada 
perusahaan melalui Bank pasifik sebesar Rp. 15.000.000 (Cek sebesar Rp. 
14.550.000 dan discount Rp. 450.000) 

3 03 Jan 2016 Perusahaan menjual barang secara tunai dengan rincian : 
Jenis barang           Jumlah                 Harga jual           diskon 
 

ERGO 726A            8 buah               Rp. 1.500.000          - 
ERGO 705             30 buah               Rp.    375.000          5% 

4 04  Jan 2001 Perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT. Delta (transaksi  
2/01/2001), tidak ada perubahan jumlah dan harga barang. 

5 05 Jan 2016 Perusahaan membayar gaji karyawan untuk bulan Januari sebesar Rp. 4.500.000 

6 07 Jan 2016 Perusahaan menstransfer uang dari Bank Atlantik ke Bank Pasifik sebesar Rp. 
30.000.000 

7 09 Jan 2016 Perusahaan menerima pelunasan dari pelanggan : PT. Batavia yang yang 
ditransfer melalui Bank Pasifik sebesar Rp. 14.700.000 dan dari PT Matahari 
yang telah ditransfer melalui Bank Atlantik sebesar Rp. 9.800.000 

8 10 Jan 2016 Perusahaan membayar sewa ruang untuk bulan Januari 2016 sebesar Rp. 
2.500.000 

9 11 Jan 2016 Perusahaan menerima mengembalikan sebuah kursi ber kode ERGO 705 dari 
transaksi penjualan tunai pada tanggal 03/01/2016. Perusahaan setuju menerima 
pengembalian tersebut dan mengembalikan uang sesuai dengan harga beli kursi 
tersebut + PPN yang telah dibayarkan. 

10 13 Jan 2016 Perusahaan menerima pelunasan piutang PT. Titanic sebesar Rp. 7.500.000 
yang dibukukan melalui rekening Bank Atlantik. 

11 17 jan 2016 Perusahaan menjual satu buah sepeda motor (kendaraan ) dengan harga jual 
bersih sebesar Rp. 5.500.000 . Data historis aktiva tersebut  adalah harga 
perolehan : Rp. 6.000.000 dan telah disusut (total akumulasi depresiasi) sebesar 
Rp. 1.500.000. 

12 18 Jan 2016 Perusahaan membayar biaya listrik sebesar Rp. 175.000 dan telepon sebesar 
RP. 212.500. 
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No. Tanggal Transaksi 

13 21 Jan 2016 Perusahaan membeli sebuah sepeda motor (kendaraan ) kepda CV. Jaya Motor 
dengan harga perolehan sebesar Rp. 7.500.000 . Transaksi tersebut dibayar 
dengan cek Bank Pasifik. 

14 22 jan 2016 Perusahaan menjual barang secara kredit kepada PT. Batavia dengan rincian : 
Jenis barang           Jumlah                 Harga jual            diskon 
Casanova 208 A     5  buah                 Rp. 1.750.000          - 
Flexo Desk Fa 16   4  buah                 Rp.  3.375.000         - 
Arjuna Desk 90      6  buah                 Rp.     750.000         - 

15 23 Jan 2016 Perusahaan menjual barang secara kredit kepada PT. Matahari dengan 
membayar sebagian nilai transaksi sebesar Rp. 10 juta dengan rincian sbb: 
Jenis barang           Jumlah                 Harga jual            diskon 
Credenza SS           2  buah                 Rp. 1.650.000          - 
Credenza ETC 19   1  buah                 Rp. 2.100.000         - 
Gakken R 205        7  buah                 Rp.  1.450.000         - 

16 24 Jan 2016 PT. Batavia (pelanggan/customer) menukar 1 buah kursi Casanova 208A 
seharga Rp. 1.750.000 (transaksi tanggal 22 Jan 2016) dengan 1 buah kursi 
Casanova 726A seharga Rp. 1.500.000. 

17 25 Jan 2016 Perusahaan mencatat biaya penyusutan aktiva tetap yang dibebankan setiap 
bulan. Peralatan kantor sebesar Rp. 400.000 dan kendaraan sebesar Rp. 
500.000 (asumsi beban penyusutan dengan adanya penjualan kendaraan lama 
dan pembelian kendaraan baru adalah tetap) 

18 26 jan 2016 Perusahaan menjual barang secara tunai kepada PT. Kencana dengan rincian 
barang sbb: 
Jenis barang           Jumlah                 Harga jual            diskon 
Casanova 208 A     8  buah                 Rp. 1.750.000         5% 
Credenza SS           6  buah                 Rp. 1.650.000         3% 
Credenza ETC 19   3  buah                 Rp. 2.100.000         - 

19 27 Jan 2016 Seorang karyawan perusahaan – M. Faris Alam Pratama meminjam uang untuk 
keperluan pribadi sebesar Rp. 2.500.000. Perusahaan mengeluarkan cek Bank 
Pasifik untuk keperluan transaksi tersebut. 

21 28 Jan 2016 Perusahaan membayar sebagian hutang usaha kepada PT Atlantic dengan 
rincian : menggunakan cek Bank Pasifik sebesar 10 juta rupiah dan 
menggunakan cek Bank Atlantic sebesar 12 juta rupiah.  

22 29 Jan 2016 Perusahaan mengeluarkan kas untuk membayar biaya sbb: 
 Biaya Pemasaran              Rp.    750.000 
 Biaya Transportasi           Rp.    250.000 
 Biaya Perawatan Aktiva   Rp.    200.000 
 Perlengkapan kantor         Rp.      50.000 

23 29 Jan 2016 Perusahaan menjual barang secara tunai kepada Ir. Hermawan – Bogor dengan 
rincian : 
Jenis barang           Jumlah                              Harga Jual 
ERGO 726A          10 buah                             Rp. 1.400.000 
ERGO 705             35 buah                             Rp.    367.000 
Perusahaan menyepakati barang dikirim ke Bogor dengan tambahan biaya 
transportasi (ongkos angkut) yang dibayar Ir. Hermawan sebesar Rp. 200.000. 

24 30 jan 2016 Perusahaan memesan barang berupa kursi dan meja kerja kepada PT. Olympic 
dengan rincian : 
Jenis barang           Jumlah                              Harga beli 
Casanova 208 A     10 buah                             Rp. 1.400.000 
Flexo Desk Fa 16    5  buah                              Rp. 2.850.000 
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No. Tanggal Transaksi 

25 30 jan 2016 PT. Atlantic (pelanggan tetap) memesan barang berupa kursi dan meja kerja 
kepada perusahaan dengan rincian : 
Jenis barang           Jumlah                              Harga jual 
Casanova 726A       5 buah                               Rp. 1.500.000 
Flexo Desk Fa 16    5  buah                              Rp. 3.375.000 

26 31 Jan 2016 M. Faris Alam Pratama (karyawan - lihat transaksi 27/01/2016 ) mengembalikan 
sebagian pinjaman sebesar Rp. 500.000 dengan uang tunai. 

 
4.2. Tahap Penginputan Data Perusahaan Dan Saldo Awal Akun  

 
untuk menyelesaikan permaslahan diatas dapat dilakukan dengan langkah langlah berikut ini : 
 

1. Membuat  Data Perusahaan ( Information Company ) 
 

Untuk menjalankan ZHIR ACCOUNTING, langka pertama Klik Start – Program -  Zahir  seperti gambar 
di bawah ini : 

 
 

setelah dipilih zahir akan mumcul  seperti gambar berikut : 

 

 
 

Langkah selanjutnya  pilih  Create New Date (Buat Data Baru ) akan muncul seperti gambar di bawah 
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ini : 

 

 
 
isilah data data perusahaan pada Compeny Information/ Informasi perusahaan seperti gambar diatas, 
kemudian klik Next / lanjutkan akan muncul seperti di bawah ini : 

 

 
 
isilah periode Akuntansi perusahaan, seperti Periode Januari sampai dengan Desember, seperti 
gambar diatas, setelah selesai klik Next / lanjutkan akan muncul seperti di bawah ini : 
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yaitu tentang informasi perusahaan, apabila masih ada kesalahan Klik Back/Kembali akan kembali 
pada mmenu pengisisan informasi perusahaan, editlah kembali, setelah selesai lanjutkan seperti langkan 
diatas, kemudian klik Process  akan muncul seperti di bawah ini : 
 

 
 
pada menu ini, pilihlah jenis usaha yang sesuai dengan jenis usaha anda, setelah di[pilih jenis usaha 
yang sesuai klik Next / lanjutkan akan muncul seperti di bawah ini : 

 

 
Klik Yes akan muncul seperti gambar berukt ini : 

 

 
 
pada menu ini pilihlah mata uang yang sesuai dengan mata uang yang dipergunakan, langkah untuk 
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memili mata uang klik List of Currency/ Matau Uang yang sesuai seperti berikut ini : 

 

 
 
setelah dipilih mata uang yang sesuai, klik OK , langkah selanjutnya klik Next / lanjutkan akan muncul 
seperti gambar berukt ini : 
 

 
 
kliklah Close atau keluar, akan muncul seperti gambar berukt ini : 
 

 
 
langkah selanjutnya adalah, Klik Option/setting – Bahasa – pilih Bahasa Indonesia, untuk memilih bahasa 
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yang akan digunakan, pilihlah bahasa indonesia yang sesuai dengan bahasa nasional Indonesia, secara 
otamatis pada menu akan memamkai bahasa Indonesia. 

 
2. Menginput Saldo Awal Akun. 

Langkah yang kedua menginput saldo awal yang terdiri dari Saldo Awal Akun, Saldo Awal Piutang 
Usaha, Saldo Awal Hutang Usaha, dan Saldo Awal persediaan. Untuk menginput saldo Awal Akun, 
langkah selanjutnya adalah Klik Setting --> Saldo Awal --> lalu pilih saldo awal mana yang akan di input, 
seperti pada gambar di bawah ini : 

 

 
 
setelah anda pilih saldo awal akun, akan namapak seperti gambar di bawah ini : 
 

 
 

setelah muncul seperti gambar diatas, isilah salado masing masing akun yang sesuai dengan akun yang 
terdapat dalan neraca awal perusahaan pada saat menggunakan Zahir Accounting, apabila nama akun 
ada yang tidak sesuai dengan akun yang dimiliki, zahir acconting mempunyai fasilitas untuk menambah 
atau menghapus akun yang tidak sesuai dengan cara, luarkan menu penginputan saldo awal, lalu kelik 
Data – data pada menu bar, pilih  data rekening, akan muncul gambar seperti berikut ini : 
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editlah akun akun yang telah disediakan Zahir, sesuaikan dengan akun yang di miliki perusahaan, 
setelah selesai di edit, Klik  selesai, kemudian kembali ke menu input Saldo Awal Akun, setelah selesai 
menginput saldo Awal, periksa lah Historical Blancing, apabila bersaldo 0, berati data yang anda input 
sudah bener, seperti pada gambar di bawah ini : 

 

 
 

3. Input Saldo Awal Piutang 
Langkah selanjutnya adalah menginput Saldo  Awal piuang, Klik Setting --> Saldo Awal Piutang akan 
muncul seperti menu di bawah ini : 
 

 
 

Menu diatas pada bagian atas terdiri dari Nama pelanggan, Tanggal, Invoice, saldo piutang, dan 
bagian bawah terdiri dari Baru, Edit, Hapus, Petunjuk Tutup. Untuk menginput nama pelanggan, 
langkah pertama adalah  KLIK BARU akan muncul seperti gambar seperti  di bawah ini  
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Pada menu tersebut, belum bisa langsung menginput nama pelanggan, untuk dapat menginput data 
pelanggan Klik Tanda Gambar Buku akan muncul seperti gambar seperti  di bawah ini : 
 

 
 
Pada menu tersebut  KLIK BARU untuk menginput data pelanggan yang baru, edit untuk mengedit data 
pelanggan, Klil Baru, akan muncul seperti gambar seperti  di bawah ini : 
 

 
 
Inputlah data pelanggan sesuai dengan data masing masing pelanggan seperti di bawah ini : 
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setelah selesai menginput Data Pelanggan, kemudian Rekam, tekan Selesai akan muncul seperti 
gambar di bawah ini :  
 

 
lanjutkan lagi membuat data pelanggan selanjutnya dengan cara Klik Baru, akan muncul seperti gambar 
diatas, lakukan seperti langkah diatas sampai selesai, jika sudah selesai akan muncul nama nama 
pelanngan pada pada menu diatas, langka selanjuntnya adlah menginput salado Awal masing masing 
pelanggan dengan cara Klik 2X pada nama perusahaan pelanggan, akan muncul seperti gambar di 
bawah ini :  
 

 
 

Isilah No Invoice seperti INC0001, Kemudian isiskan jumlah salado piutang yang dimiliki PT. Matahari 
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tanpa menggunkan tan titik atau koma, jika sudah selesai mengisi saldo piutang masing pelanggan, akan 
muncul seperti gambar di bawah ini : 
 

 
 

setelah selesai, tutup, kemudian Clik Modul Penjualan --> daftar Piutang akan muncul gamabr seperti 
dibawah ini : 
 

 
 

4. Menginput Saldo Awal Hutang Usaha 
 

Menginput Saldo Awal Hutang Usaha, pada perinsipnya sama seperti menginput salado Piutang, Namun 
yang membedakan hanyalah  sifatnya, kalau pelanggan kita Pili Costumer, dan pemasok kita pilih 
Vendor, langkah langka menginput Saldo Awal Hutang Usaha sebagai berikut: Langkah pertama, Klik  
Setting --> Saldo Awal Hutang Usaha akan muncul seperti gambar dibawah ini : 
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Menu diatas pada bagian atas terdiri dari Nama pemasok, Tanggal, Invoice, saldo hutang, dan bagian 
bawah terdiri dari Baru, Edit, Hapus, Petunjuk Tutup. Untuk menginput nama vendor, langkah kedua  
KLIK BARU akan muncul seperti gambar seperti  di bawah ini : 

 
  
Pada menu diatas terdiri dari Term Pembayaran yang berfungsi untuk menentukan termin pembayaran 
yang di sepakati seperti (2/10;n/30), langkah ketiga untuk menginput nama pemasok klik tanda buku 
yang ada di samping nama pemasok, maka akan muncul gambar seperti di bawah ini: 
 

 
 
Jika belum ada nama pendor, langka selanjutnya  KLIK BARU untuk menginput nama vendor baru 
seperti gambar di gambar di baawah ini: 
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Isilah data data vendor yang di perlukan, setelah selesai klik rekam, maka akan muncul nama nama 
vendor seperti gambar pada langkah ke tiga diatas, pilihlah salah satu vendor yang akan di input saldo 
awalnya dengan cara mengklik 2x atau letakkan kursor pada vendor yang akan di input saldo awalnya, 
kemudian pilih ok, maka akan muncul seperti gambar di bawah ini: 
 

 
 

Pada gambar di atas terdiri dari nama pemasok, tanggal, no invoice, no purchase order (PO), nilai 
hutang, sebelum menginput saldo awal hutang terlebih dahulu mengisi No Invoice, baru menginput nilai 
hutang, selanjutnya klik rekam, setelah selesai secara keseluruhan menginput saldi utang kepada vendor 
maka akan muncul seperti gambar di bawah ini: 
 

 
 

Ulangi lagi seperti langka diatas sampai selesai data pemsok/vendor di input, setelah selesai, Klik Tutup, 
lanjutntka dengan menekan Modul Pembelian --> Daftar Hutang Usaha, akan muncul seperti gamabr 
seperti dibawah ini : 
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5. Menginput Saldo Persediaan Barang Dagang 
Untuk melakukan penginputan saldo awal persediaan masing jenis barang dagangan, langkah pertama 
yang dilakukan adalah Klik Setting --> Saldo Awal Persediaan akan muncul gambar sebagai berikut : 
 

 
 

langkah selanjutnya adalah  KLIK BARU  akan muncul gambar sebagai berikut : 
 

 
 

gambar diatas  berfungsi untuk menginput Saldo Awal masing – masing persediaan. Selanjtnya  Klik 
Tanda Gambar Buku untuk melihat apakah ada sudah ada jenis persediaan yang telah di input seperti 
gambar dibawah ini : 
 

 
jika persediaan susadh di input akan kelihatan pada menu diatas, untuk dapat menginput persediaan, 
buatlah data data persediaan dengan cara Klik Baru, mulai menginput nama nama persediaan yang di 
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miliki seperti gambar di bawah ini : 

 

 
 

 
 
langkah selanjutnya adalah mengisi data persediaan spereti, kode barang, nama barang, kelompok 
barang,  satuan barang, dan lain lain, jika semua jenis barang telah di inputseperti terlihat pada gambar 
berikut ini : 
 

 
 

Langkah selanjutnya dalah adalah mengisi saldo awal persediaan dengan langkah berikut ini,  KLIK 
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BARU pada menu mengisi saldo awal persediaan, maka akan muncul seperti gambar di bawah ini: 

 
 
Kemudian klik gambar buku untuk menampilkan data persediaan, pilihlah persediaan yang akan di input 
saldo awalnya, kemudian klik 2x atau Ok, maka akan muncul seperti gambar di bawah ini: 

 

 
Isilak stok awal persediaan dan harga pokok satua, setelah selesai KLIK REKAM, ulangi kembali 
sampai selesai menginput seluruh saldo awal persediaan, setealah terisi keseluruhan maka akan terlihat 
seperti gambar di bawah ini: 

 
Catatan: Jumlah saldo Persediaan pada buku pembantu harus sama dengan jumlah saldo persediaan pada 

neraca saldo. 
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4.3. TAHAP PENGINPUTAN DATA TRANSAKSI ( PENCATATAN) 
 
Setelah menginput Slado Awal Akun, Piutang, Utang, dan persediaan, langka selanjutnya adalah 
menginput transaksi yang terjadi seperti contoh transaksi diatas. Untuk menginput data transaksi dapat 
dilakukan sebagai berikut : 
 
Transaksi 1 .Pembayaran Hutang Usaha dan Pembelian Kredit 
 

Tanggal Transaksi 

02 Jan 2016 Perusahaan memesan barang berupa kursi kepada PT. Delta dengan rincian :  
Jenis barang           Jumlah                              Harga beli 
 
ERGO 726A          10 buah                             Rp. 1.200.000 
ERGO 705             30 buah                             Rp.    325.000  
Perusahaan menghendaki transaksi tersebut dilakukan secara tunai , tahap awal 
dikeluarkan cek Bank Pasifik senilai Rp. 30.000.000, untuk melunasi hutang (Rp. 
24.000.000 sebelum potongan) dan sisanya dicatat sebagai uang muka (down 
payment) 

 

Untuk menginput transaksi ini, terlebih dahulu kita perhatikan sifat transaksi, dalam hal ini ada tiga 
transaksi yang dilakukan yaitu: 1) Pembayaran Utang, 2) Pemesanan, 3) Pembayaran Uang Muka. Kita 
selsaikan terlebih dahulu pemesanan dengan uang muka.  
 

Untuk menginput transaksi pemesan, terlebih dahulu kita menginput uang muka dengan cara, Klik Modul 
Pembelian, akan muncul seperti gambar dibawah ini: 
 

 
 

Selanjutnya pilih Uang Muka,  Klik Baru, akan muncul seperti gambar di bawah ini: 
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Pada gambar di atas, isilah Akun Kas darimana kas yang akan di keluarkan, dalam hal ini adalah Bank 
Pasific, kemudian isi vendor dengan cara mengklik Gambar Buku untuk melihat daftar Vendor, Pilihlah 
PT Delta kemudian Klik OK, selanjutnya sesuaikan tanggal transaksi, isilah sebesar sejumlah uang yang 
di bayarkan seperti telihat pada gambar dibawah ini: 
 

 
 

Langkah selanjutnya Klik Rekam 
 

Langkah untuk menginput transaksi Pemesanan Barang, Klik Modul  Pembelian akan nampak seperti 
gambar di bawah ini : 
 

 
 
Pilih Order Pembelian akan muncul seperti gambar di bawah ini: 
 

 
Langkah selanjutnya adalah  KLIK BARU untuk menentukan nama suplier penyupali barang atau 
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persediaan, setelah anda klik muncul gambar seperti di bawah ini: 
 

 
 

langkah selanjutnya tentukan nama pemasuk dengan cara Klik Tanda Gambar Buku  untuk memilih 
perusahaan yang menjadi pemasok, seperti terlihat pada gambar di bawah ini: 
 

 
 
Pilih PT Delta --> OK, maka nama perusahaan pesok akan terinput, kemudian jangan lupa 
menyesuaikan tanggal transaksi, disebelah kanan ada opsi selesai, Jasa, fungsi dari masing masing 
adalah, selesai berfungsi untuk mengabaikan order atau bahwa order telah selesai, sedangkang jasa 
berfungsi untuk menginput order pembelian berupa jasa seperti order advertaising, dll, seperti teerlihat 
pada gambar di bawah ini: 
 

 
 
Langkah selanjutnya adalah menginput barang barang yang akan di order dengan cara KLIK DUA KALI 
di bawah tulisan Nomor Barang untuk menentukan barang barang yang akan di order, klik dua kali pada 
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barang yang di oreder untuk menanpilkan barang pada menu order barang, selanjutnya ketik sejumlah 
barang yang akan di order di bawah tulisan Di Order, selanjutnya sesuaikan harga barang jika ada 
perubahan harga, setelah selesai KLIK TAB untuk berpindah kebaris selanjutnya jika barang yg di order 
lebih dari satu, ulangi kembali langkah pemilihan barang selanjutnya samapi selesai, seperti gambar di 
bawah ini : 
 

 
 

Selanjunya klik rekam, secara otomatis transaksi order pembelian akan tersimpan, namun belum ada 
pencatatan karena barang baru di order. 
 
Transaksi selanjunya adalah pembayaran hutang kepada PT Delta, untuk menginput transaksi ini dapat 
dilakukan dengan cara Klik Modul Pembelian,  Pembayaran Hutang,  pilih Baru, akan muncul 
seperti gambar di bawah ini: 
 

 
 
Langkah selanjutnya adalah, KLIK PADA AKUN KAS untuk menentukan darimana sumber kas keluar 
untuk membayar hutang, dalam hal ini adalah bank Pasific, selanjutkan klik GAMBAR BUKU pada baris 
Penerima untuk menentukan Vendor yang akan di bayar, pilihlah PT Delta, setelah di pilih Vendor 
Penerima letakkan kursor pada kolom No. Invoice, selajutnya Klik 2X akan muncul jumlah yang akan di 
bayar kepada PT. Delta, selanjunta Klik OK, kemudian pindahkan kursor pada baris Sebesar, setelah 
selesai semua, akan muncul seperti gambar di bawah ini: 
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Kemudian Rekam, akan secara otomatis tersimpan dan Untuk melihat jurnal atas transaksi diatas dapat 
dilakukan dengan cara KLIK LAPORAN, pilih LAPORAN KEUANGAN kemudian pilih BUKU BESAR, 
akan muncul gambar berikut: 

 
Klik 2X pada daftar semua transaksi, akan muncul seerti gambar berikut: 

 
Tentukanlah jurnal yang akan di lihat dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa, setelah anda 
tentukan KLIK OK akan muncul daftar jurnal transaksi seperti gambar di bawah ini: 
 



65 
 

 
 

Transaksi 2 . Pelunasan Piutang  
 

Tanggal Transaksi 

03 Jan 2016 PT. Andromeda (pelanggan / customer) melunasi seluruh hutang kepada 
perusahaan melalui Bank pasifik sebesar Rp. 15.000.000 (Cek sebesar Rp. 
14.550.000 dan discount Rp. 450.000) 

 
Langkah untuk mecatat trasaksi diatas dapat di lakukan dengan cara Klik Modul Penjulan akan tampil 
gambar seperti di bawah ini: 
 

 
 
Pilih Pembayaran Piutang Usaha akan muncul seperti gambar berikut ini : 
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Langkah selanjutnya  KLIK BARU maka muncul seperti gambar berikut: 

 
langkah selanjutnya, tentukanlah penyetoran kas yang diterima perusahaan artinya apakah kas tersebut 
di setorkan pembayara ke Bank, atau melalui Perusahaan ( Kas atau Kas Kecil ) Klik Akun Kas akan 
muncul Opsi pilihan Bank Pasific, Kas, atau kas kecil, Karena PT. Andromeda menyetorkannya 
langsung ke bank Pasifik pilih Akun Bank Pasifik, langkah selanjutnya adalah menetukan darimana 
sumber kas tersebut, Klik Tanda Gambar Buku untuk menentukan costumer yang melakukan 
pelunansan piutang, dalam hal ini adalah PT. Andromeda, Pilihlah PT. Andromeda kemudian KLIK OK 
atau KLIK 2X maka akan muncul gambar seperti di bawah ini : 
 

 
 

selanjutnya Klik 2x pada kolom Invoice maka akan muncul jumlah Piutang kepada PT. Andromeda, 
Klik OK , lankah selanjutnya ketiklah sesuai dengan transaksi yang terjadi, dalam hal ini, perusahaan 
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memberika Diskon kepada PT. Andromeda sebesar Rp 450.000, ketiklah sejumlah diskon pada kolom 
diskon, setelah itu pindahkan Pointer ke menu Sebesar akan namapak seperti gambar di bawah ini : 
 

 
 

selanjutnya Klik Rekam, secara otomatis Piutang Kepada PT. Andromeda akan berkurang, unruk 
melihatnya Klik Piutang Usaha pada Modul Penjulan maka akan terlihat daftar Piutang yang dimiliki 
perusahaan dalam hal ini akan Piutang PT Andromeda tidak muncul lagi karena sudah lunas, seperti 
gambar di bawah ini: 
 

 
 

Untuk melihat jurnal atas transaksi diatas dapat dilakukan dengan cara KLIK LAPORAN, pilih 
LAPORAN KEUANGAN kemudian pilih BUKU BESAR, akan muncul gambar berikut: 

 
Klik 2X pada daftar semua transaksi, akan muncul seerti gambar berikut: 
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Tentukanlah jurnal yang akan di lihat dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa, setelah anda 
tentukan KLIK OK akan muncul daftar jurnal transaksi seperti gambar di bawah ini: 
 

 
 
Transaksi 3. Penjualan Tunai 
 

Tanggal Transaksi 

03 Jan 2016 Perusahaan menjual barang secara tunai dengan rincian : 
Jenis barang           Jumlah                 Harga jual           diskon 
ERGO 726A            8 buah               Rp. 1.500.000          - 
ERGO 705             30 buah               Rp.    375.000          5% 

 
Pencatatan Transaksi penjualan tunai yang dilakukan perusahaan dapat di lakukan dengan cara, Klik 
Modul Penjulan --> Invoice Penjulan, akan muncul seperti gambar di bawah ini : 
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langkah selanjutnya,  KLIK BARU untuk menentukan Constumer sepeti gambar di bawah ini: 
 

 
 

tentukanlah kepada siapa barang tersebut dijual, dengan cara KLIK TANDA BUKU di bawah tulisan 
nama pelanggan, karena penjualan taunai dan tidak di ketahui nama pelanggannya maka buat nama 
pelangganga dengan nama TUNAI,  isilah tanggal penjualan sesuai tanggal transaksi, pada pojok kiri 
atas ada dua pilhan yaitu JASA dan TUNAI, karena transaksi ini penjualan tunai maka pilih 
TUNAI,sedangka pada pojok kiri bawah terdapat beberapa ketentuan atau kesepakantan dengan 
costumer seperti termin pembayaran, tanggal pembayaran, sales yang menjual, kerdit memo jika terjadi 
retur. Langkah selanjutnya untuk mengisi nama barang yang akan di jual KLIK 2X pada kolom nama 
barang, secara otomatis akan mumcul nama nama barang yang akan dijual, pilihlah barang yang sesuai 
dengan transaksi penjualan yang terjadi, seperti terlihat pada gambar di bawah ini : 
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Selanjutnya KLIK REKAM untuk meyimpan transaksi yang telah di input, transaksi ini akan berpengaruh 
secara otomatis terhadap pengurangan persediaan barang dagang, dan secara oto matis akan 
menambah kas.  
 

Untuk memastikan transaksi pada tanggal 3 januari telah tersimpan dapat di lakukan dengan cara KLIK 
MODUL LAPORAN --> LAPORAN KEUANGAN --> BUKU BESAR --> DAFTAR JURNAL _ SEMUA 
TRANSAKSi , tentukan lah periode jurnal yang akan di lihat, kemudian Klik OK akan namapak Jurnal 
seperti gambar di bawah ini : 
 

 
 
Transaksi 4. Penerimaan Barang 
 

04  Jan 2001 Perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT. Delta (transaksi  2/01/2001), 
tidak ada perubahan jumlah dan harga barang. 

 
Transaksi Penerimaan Brang dapat di input dengan cara, Klik Modul Pembelian, Pilih Penerimaan, Klik 
Baru, akan muncul seperti gambar di bawah ini: 
 

 
 
Dari gambar diatas, isilah nama Vendor sesui dengan Pesanan tanggal 02 Januari, dalam hal ini PT. 
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Delta, langkah selanjutnya adalah klik Gambar Buku pada Tulisa Nomor PO, yang betujuan untuk 
memilih pesanan yang mana yg di terima maka secara otomatis pesanan pada tanggal 02 Januari akan 
muncul, dan pada saat pemesanan sudah di lakukan pembayaran UANG MUKA, maka untuk menginput 
uang muka tersebut dapat dilakukan dengan cara mengklik tanda panah pada di bayar / uang muka, 
seperti terlihat seperti gambar di bawah ini: 
 

 
Langkah selanjutnya klik rekam, maka secara otomatis akan tersimpan, untuk melihat jurnalnya dapat 
dilakukan dengan mengikuti langkah di atas. 
 
Transaksi 5.  Pembayaran Gaji 
 

Tanggal Transaksi 

05 Jan 2016 Perusahaan membayar gaji karyawan untuk bulan Januari sebesar Rp. 4.500.000 

 
Pembayaran gaji merupakan rutinitas yang dilakukan perusahaan setiap bulan, langkah untuk menginput  
gaji karyawan dapat dilakukan dengan cara Klik Modul Kas dan Bank --> Kas Keluar  akan muncul 
gambar seperti di bawah ini : 
 

 
Langkah selanjutnya adalah plih kas keluar, akan muncul seperti gambar di bawah ini: 
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Langkah berikutnya  KLIK BARU akan muncul seperti gambar di bawah ini: 
 

 
 
Tentukanlah kas yang di keluarkan apakah melalui bank atau kas besar dengan cara MENGKLIK AKUN 
KAS, selanjunya tentukan siapa yang akan menerimanya, dalam hal ini adalah Kasir perusahaan yang 
akan memebayarnya kepada karyawan, KLIK TANDA GAMBAR BUKU untuk menentukan penerima, 
karena belum di input   KLIK BARU untuk menginput Data – data si Penerima, lakukan seperti langkah 
langkah menginput nama Vendor atau Costumer seperti yang tealah di jelaskan pada halaman   29  
diatas. Langkah selanjunya menentukan jenis biaya yang akan di bayar, dalam hal ini adalah biaya gaji, 
untuk menginput biaya gaji dapat di lakuan dengan cara KLIK 2X di bbawah tulisan kode, akan muncul 
nama nama akun, pilihlah biaya gaji kemudia OK,   tulislah sejumlah yang di bayarkan di bawah tulisan 
NILAI (Dr), kemudian letakkan kursor pada tulisan SEBESAR secara otomati jumlahnya akan terisi 
seperti gambar dibawah ini : 
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Kemudian Klik Rekam untuk menyimpan Transaksi yang telah di input dan secara otomatis akan 
terekam pada jurnal umum , untuk melihat jurnalnya lakukan seperti langkah lang melihat jurnal seperti 
pada transaksi 2 diatas. 
 
Transaksi 6.  Transfer Antar Rekening 
 

Tanggal Transaksi 

07 Jan 2016 Perusahaan menstransfer uang dari Bank Atlantik ke Bank Pasifik sebesar Rp. 
30.000.00 

Transaksi diatas dapat di inpunt dengan cara Klik Kas dan Bank --> Transfer akan muncul gambar 
seperti di bawah ini : 
 

 
 
tentukanlah darimana sumber yang akan ditransfer dan siapa yang menerima, dalam hal ini Uang di 
transfer dari Rekening Bank Atlantik ke Rekening Bank Pasifik, hal ini dapat di lakukan dengan cara 
KLIK TANDA GAMBAR BUKU akan muncul nama akun yang berhubungan dengan transaksi tersebut, 
ketiklah besarnya uang yang akan di transfer  seperti gambar di bawah ini : 
 

 
 
kemudian Klik Rekam untuk menyimpan data yang telah di input dan secara oto matis Zahir Accounting 
akan membuat jurnalnya, untuk melihat jurnalnya lakukan seperti langkah lang melihat jurnal seperti 
pada transaksi 2 diatas.: 
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Transaksi 7.  Pelunasan Piutang Melalui Bank 
 

Tanggal Transaksi 

09 Jan 2016 Perusahaan menerima pelunasan dari pelanggan : PT. Batavia yang yang ditransfer 
melalui Bank Pasifik sebesar Rp. 14.700.000 dan dari PT Matahari yang telah 
ditransfer melalui Bank Atlantik sebesar Rp. 9.800.000 

 
Utntuk melakukan penginputan transaki diatas, dapat dilakukan dengan langkah berikut, langka pertama, 
Klik Modul Penjulan --> Pelunasan Piutang , kemudian Klik Pada Akun Kas  untuk menetukan 
Penerima Kas ,Pilihlah Bank Fasifik, langkah selanjutnya Klik Tanda Gambar Buku untuk mementukan 
perusahaan yang membayar utangnya kepada perusahaan,  pilihlah PT. Batavia, selanjutnya Klik 2x 
pada No Invoice untuk menentukan Costumer yang melakukan pembayaran, dalam hal ini ada dua 
costumet dan akun kas yang menerima pelunasan piutang, maka penginputannya juga di lakukan dua 
kali, untuk penginputan transaksi ini ikuti langkah langkah pelusan piutang pada transaksi No. 2 halaman 
67, setelah semua langkah di kerjakan akan muncul menu seperti gambar di bawah ini : 
 

 
 
kemudian Klik Rekam Untuk menyinmpan data yang telah di input. Dalanjutkan dengan prosedur yang 
sama seperti langkah diatas untuk pembayaran piutang PT. Matahari sampai langkah terakhir, setelah 
selesai periksalah jurnal untuk memastikan bahwa transaksi tersebut telah tersimpan lakukan seperti 
langkah pada transaksi no 2 halaman 69. 
 
Transaksi 8.  Pembayaran Biaya Sewa 
 

10 Jan 2016 Perusahaan membayar sewa ruang untuk bulan Januari 2016 sebesar Rp. 2.500.000 
kepada Tuan Makmur 

 
Pencatatan terhdap Biaya sewa dapat dilakukan dengan cara, KLIK KAS DAN BANK  KAS KELUAR   
BARU, akan nampak seperti gambar di bawah ini : 
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langkah selanjutnya adalah memilih sumber pembayaran dengan mengklik Akun Kas akan muncul 4 
pilihan, pilihlah Kas, karena pembayaran menggunkan Kas Besar, stelah memilih Kas, langkah 
selanjuntnya adalah mementukan penerima, dalam hal ini penerima adalah Tuan Makmur, klik Tanda 
Gambar Buku pada baris penerima akan Nampak daftar Vendor, Costumer, dan Employe, carilah nama 
vendor Tuan makmur pada daftar tersebut, jika ada LETAKKAN KURSOR PADA NAMA TERSEBUT 
klik OK, jika belum ada buatlah data baru atas nama Tuan Makmur dengan cara mengklik BARU, akan 
muncul data data yang akan di isi, ikuti seperti langkah langkah menginput nama Vendor atau Costumer 
seperti yang tealah di jelaskan pada halaman   29  diatas, setelah selesai pilihlah nama vendor tersebut 
kemudian ok, maka mucul seperti gambar sebagai berikut: 
 

 
  
Langkah selanjutnya adalah klik 2x dibawah tulisan kode akan muncul nama nama account, carilah 
acoount biaya sewa, letakkan kursor pada account tersebut kemudian klik OK, maka account tersebut 
akan muncul. Ketik jumlah yang akan dibayarkan pada kolom (Dr), kemudian arahkan kursor pada baris 
sebesar, secara otomatis akan muncul sebesar jumlah yang dibayarkan, seperti gambar berikut : 
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kemudian rekam secara otomatis akan tersimpan dan tercatat pada jurnal umum. 
 
Transaksi 9.  Retur Penjualan 
 

11 Jan 2016 Perusahaan menerima mengembalikan sebuah kursi ber kode ERGO 705 dari 
transaksi penjualan tunai pada tanggal 03/01/2016. Perusahaan setuju 
menerima pengembalian tersebut dan mengembalikan uang sesuai dengan 
harga beli kursi  yang telah dibayarkan. 

 
Untuk mencatat transaksi diatasn dapat dilakukan dengan langkah berikut, klik modul penjualan, 
kemudian pilih retur penjualan akan muncul gambar seperti di bawah ini : 
 

 
 
pilihlah nama costumer/pelanggan yang mengembalikan barang tersebut pada nama pelanggan, 
kemudian klik GAMBAR BUKU untuk menentukan pelanggan yang mengembalikan, pilihlah perusahaan 
yang melakukan retur, dalam hal ini adalah Penjualan Tunai, secara otomatis data pelanggan akan 
muncul, langkah selanjutnya klik dua kali pada nomor barang, kemudian pilih nama barang yang 
diretur klik OK, isilah sejumlah barang pada kolom di retur, kemudian klik tab untuk memindahkan 
kekolom discount, maka akan muncul gambar seperti berikut ini : 
 

 
 
langkah selanjutnya klik rekam, maka secara otomatis akan tercatat dalam jurnal umum. 
 
Transaksi 10.  Pelunasan Piutang 
 

13 Jan 2016 Perusahaan menerima pelunasan piutang PT. Titanic sebesar Rp. 7.500.000 
yang dibukukan melalui rekening Bank Atlantik. 
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Untuk mencatat transaksi diatas dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : Klik Modul Penjualan  
pilih Pembayaran Piutang,  BARU maka akan muncul gambar seperti di bawah ini : 
 

 
 

Langkah selanjutnya Klik Akun Kas untuk memilih Akun penerima kas, dalam hal ini Bank Atlantic,  
langkah selanjutnya Kilik Tanda Gambar Buku untuk memilih perusahaan yang melakukan 
pembayaran, dalam hal ini adalah PT. Titanik, Klik 2 Kali pada perusahaan tersebut, secara otomatis 
memo akan terisi, langkah selanjutnya Klik 2 Kali  pada kolom Invoice untuk melihat piutang PT. Titanik 
KLIK OK secara otomatis data piutang perusahaan akan terisi, kemudian pindahkan kursor ke baris 
sebesar secara otomatis akan terisi jumlah yang akan diterima oleh perusahaan akan muncul gambar 
seperti berikut ini : 
 

 
 
langkah selanjutnya Klik Rekam, seacara otomatis akan terpacatat pada jurnal umum. 
 
Transaksi 11.  Penjualan Aktiva Tetap 
 

17 jan 2016 Perusahaan menjual satu buah sepeda motor (kendaraan ) kepada Tuan Agus 
dengan harga jual bersih sebesar Rp. 5.500.000 . Data historis aktiva tersebut  
adalah harga perolehan : Rp. 6.000.000 dan telah disusut (total akumulasi 
depresiasi) sebesar Rp. 1.500.000. 

Untuk mencatat transaksi diatas dapat dilakukan dengan cara Klik Buku Besar ,  pilih Transaksi Jurnal 
Umum    KLIK BARU akan nampak seperti gambar berikut : 
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langkah selanjutnya adalah letakkan kursor di bawa tulisan Kode, Klik 2 x pada kursor tersebut, akan 
terlihat pilihan akun untuk mencatat transaksi diatas, dalam hal ini Pilihlah Kas l karena sifat 
penerimaannya relatif besar, ketiklah sejumlah uang yag diterima dari penjualan kenderaan tersebut, 
kemudian pencet tombol tab untuk memindahkan kursor ke baris selanjut, ( penjualan kenderaan ini akan 
terkait terhadap harga perolehan kenderaan dan akumulasi penyusutan), ulang lagi lagi langkah diatas, 
pilih akun akumulasi penyusutan dan seterusnya  akan nampak seperti gambar berikut: 
 

 
 
langkah selanjutnya klik Rekam,  secara otomatis transaksi tersebut telah tersimpan. 
 
Transaksi 12.  Pembayaran Biaya Listrik dan Telephon 
 

18 Jan 2016 Perusahaan membayar biaya listrik sebesar Rp. 175.000 dan telepon sebesar 
RP. 212.500. 

 
Untuk mencatat transaksi diatas dapat dilakukan dengan cara Klik Kas dan Bank , kemudian  Kas 
Keluar akan nampak seperti gambar berikut : 
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langkah selanjutnya adalah Klik Akun Kas untuk memilih sumber pengeluaran kas, dalam hal ini 
Pilihlah Kas Kecil karena sifat pembayarannya relatif kecil, kemudian Klik TANDA GAMBAR BUKU 
pada Penerima untuk menentukan siapa yang menerima Kas tersebut, dalam hal ini KASIR atau yang 
akan membayarkan kas tersebut untuk pemabayaran biaya Listrik dan Biaya Telepon, selanjutnya Klik 
KODE untuk mengimput account baiay listrtik dan telepon, isilah sejumlah uang yang dibayarkan pada 
kolom Nilai (Dr), kemudian letkkan kursor pada baris sebesar, maka akan nampak seperti gambar 
berikut: 
 

 
 
langkah selanjutnya klik rekam untuk menyimpan transaksi tersebut, dan secara otomatis telah tercatat 
dalam jurnal umum. 
Transaksi 13.  Pembelian Aktiva Tetap 
 

21 Jan 2016 Perusahaan membeli sebuah sepeda motor (kendaraan ) kepda CV. Jaya Motor 
dengan harga perolehan sebesar Rp. 7.500.000 . Transaksi tersebut dibayar 
dengan cek Bank Pasifik. 

 
Untuk menginput data transaksi diatas dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : Klik menu 
Pembelian Pilih Penerimaan Barang Klik Baru akan muncul seperti gambar di bawah ini: 
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Langkah selanjutnya adalah memilih nama vendor dengan cara mengklik Gambar Buku di bawah nama 
pemasok, pilihlah CV Jaya Motor, jika belum ada buat baru seperti langkan membuat nama vendor. Pada 
pojok kanan gambar di atas terdapat dua pilihan yaitu jasa dan tunai, pilih jasa karena sifat pembelian ini 
bukan untuk dijual tapi di pakai sendiri, dan tunai karena pembelian tunai, selanjutnya pada kolom 
deskripsi Pesanan ketik Pembelian MOTOR, setelah selesai pindahkan kursor dengan menekan TAB 
untuk pindah ke kolom kode, Klik 2X pada kolom trsebut untuk menampilkan nama nama account, 
pilihlah kenderaan, kemudian OK, ketik 1 pada kolom di terima, dan sejumlah harga pada kolom harga, 
secara otomatis jumlah harga akan terkalkulasi, selanjunya letakkan kursor pada biaya lain lain untuk 
memunculkan total harga yang akan di bayar, pada baris total setealah pajak terdapat tanda panah, klik 
tanda panah tersebut untuk menentukan darimana kas tersebut di keluarkan, dalam hal ini adalah Bank 
Pasifik, setelah selesai maka akan muncul seperti gambar di bawah ini: 
 

 
 
Langkah selanjutnya klik rekam untuk meyimpan transaksi yang telah dinput. 
 
Transaksi 14.  Penjualan Kredit 
 

22 jan 2016 Perusahaan menjual barang secara kredit kepada PT. Batavia dengan rincian : 
Jenis barang           Jumlah                 Harga jual            diskon 
Casanova 208 A     5  buah                 Rp. 1.750.000          - 
Flexo Desk Fa 16   4  buah                 Rp.  3.375.000         - 
Arjuna Desk 90      6  buah                 Rp.     750.000         - 

Untuk transaksi penjulan kredit diatas, dapat dilakukan dengan cara Klik Modul Penjulan, kemudian 
pilihlah  INVOICE PENJUALAN,  KLIK BARU akan nampak seperti gambar berikut : 
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langkah selanjutnya pilihlah nama pelanggan sesuai dengan transaksi dengan cara Klik Nama 
Pelanggan yang bertanda GAMBAR BUKU, pilihlah PT. Batavia, kemudian klik Ok, kemudian Klik 2X 
pada kolom No. Barang untuk memunculkan daftar persediaan, pilihlah barang sesuai dengan transaksi 
diatas dengan cara letakkan kursor pada barang yang akan di jual, kemudian OK, lakukan sampai 
selesai maka akan terlihat seperti gambar seperti dibawah ini : 
 

 
 
selanjutnya klik rekam, secara otomatis telah dicatata dijurnal umu.  
 
Transaksi 15.  Penjualan Kredit 
 

23 Jan 2001 Perusahaan menjual barang secara kredit kepada PT. Matahari dengan 
membayar sebagian nilai transaksi sebesar Rp. 10 juta dengan rincian sbb: 
Jenis barang           Jumlah                 Harga jual            diskon 
Credenza SS           2  buah                 Rp. 1.650.000          - 
Credenza ETC 19   1  buah                 Rp. 2.100.000         - 
Gakken R 205        7  buah                 Rp.  1.450.000         - 

 
Transaksi 15 dapat di input seperti langkah langkah pada transaksi 14 
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Transaksi 16 Retur Penjualan 
 

24 Jan 2016 PT. Batavia (pelanggan/customer) menukar 1 buah kursi Casanova 208A 
seharga Rp. 1.7500 (transaksi tanggal 22 Jan 2001) dengan 1 buah kursi 
Casanova 726A seharga Rp. 1.500.000. 

 
Untuk menginput transaksi retur penjualan diatas dapat dilakukan dengan cara KLIL MODUL 
PENJULAN,  Pilih RETUR PENJUALAN,  KLIK BARU, akan nampak seperti gambar berikut ini : 
 

 
 
langkah selanjuntnya, pilihlah perusahaan yang melakukan retur dengan memilih nama pelanggan, 
dalam hal ini adalah PT. Batavia, kemudian atur tanggal transaksi dan inputlah jumlah barang diretur 
dengan cara mengklik dua kali pada nomor barang, secara otomatis jenis persediaan akan mumcul, input 
barang yang di retur/ditukarkan, kemudian inputlah jumlah barang yg di retur pada kolom di retur, secara 
otomatis akan muncul jumlah harga yang di retur, TEKAN TAB untuk memindah kurasor kebaris 
selanjutnya, karena retur ini di tukar dengan barang yanglain sudah tentu harganya juga berbeda, klik 2X 
pada Kolom invoice di baris kedua untuk memunculkan datar persediaan, pilihlah barang pengganti yang 
di retur, klik Tab untuk memindahkan kekolom selanjutnya yaitu di retur, inputlah sejumlah barang 
penganti dengan di beri tanda min, secara otomatis akan muncul jumlah harga pengganti, selanjutnya 
Klik CREDIT/DEBIT MEMO seperti telihat pada  gambar berikut : 
 

 
 
Langkah selanjutnya KLIK REKAM, secra otomatis akan tersimpan dalam jurnal. 
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Transaksi 17.  Penyusutan Aktiva Tetap 
 

25 Jan 2016 Perusahaan mencatat biaya penyusutan aktiva tetap yang dibebankan setiap 
bulan. Peralatan kantor sebesar Rp. 400.000 dan kendaraan sebesar Rp. 
500.000 (asumsi beban penyusutan dengan adanya penjualan kendaraan lama 
dan pembelian kendaraan baru adalah tetap) 

 
Untuk menginput transaksi penyusutan Aktiva Tetap diatas, dapat dilakukan dengan Cara Klik MODUL 
BUKU BESAR,  TRANSAKSI JURNAL UMUM,  BARU akan nampak seperti gambar berikut : 
 

 
 
langkah selanjutnya adalah menginput data penyusutan Peralatan Kantor dan Penyusutan Kenderaan 
dengan cara mengisi tanggal sesuai dengan tanggal transaksi, kemudian klik Dua kali pada kolom kode 
akan muncul nama nama akun, pilihlah sesuai dengan jurnal yang diperlukan, dalam hal ini Penyusutan 
Peralatan Kantor, Penyustan Kenderaan, Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor, dan Akumulasi 
Penyusutan Kenderaan, sperti gambar di bawah ini : 
 

 
 

langkah selanjutnya rekam, maka secara otomatis akan tercatat dalam jurnal umum. 
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Transaksi 18.  Penjualan Tunai 
 

26 jan 2016 Perusahaan menjual barang secara tunai kepada PT. Kencana dengan rincian 
barang sbb: 
Jenis barang           Jumlah                 Harga jual            diskon 
Casanova 208 A     8  buah                 Rp. 1.750.000         5% 
Credenza SS           6  buah                 Rp. 1.650.000         3% 
Credenza ETC 19   3  buah                 Rp. 2.100.000         - 

 

Untuk mencatat transaksi ini, pada perinsipnya sama seperti penjualan kredit pada Transaksi No 14 
yang membedakan hanyalah pada tanda Jasa dan Tunai, apabilan penjualan tunai maka contenglah 
Tunai, lankah selanjutnya sama seperti transaksi No 14, setelah semua dilaksanakan akan nampak 
seperti gambar berikut : 
 

 
 

kemudian rekam, secara otomatis telah terinput dalam jurnal perusahaan. 
 

Transaksi 19 Retur Penjualan  
 

27 Jan 2001 Perusahaan menyetujui PT. Kencana (transaksi 26/01/01) menukar 1 buah kursi 
Casanova 208A dengan 1 buah Casanova 726A seharga Rp. 1.5000 (tanpa 
diskon) ,selisih  transaksi (nilai kursi) dikembalikan oleh perusahaan kepada PT. 
Kencana. 

  

Pencatatan transaksi ini sama dengan pencatatan Transaksi No. 15, bedanya kalau transaksi 15 Retur 
Penjualan Kredit, sementara transaksi ini  Retur dengan Penjulan tunai, dalam hal retur ini Contenglah 
pada pojok kanan atas yang bertanda Tunai, agar transaksi tersebut dapat tersimpan dalam jurnal, 
setelah di input secara keseluruhan akan nampak seperti gambar berikut ini : 
 

 
Lanhkah selanjutnya rekamlah transaksi tersebut agar tercatat dalam jutnal umum. 
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Transaksi 20 Pengeluaran Kas 
 

27 Jan 2001 Seorang karyawan perusahaan – M. Faris Alam Pratama meminjam uang 
untuk keperluan pribadi sebesar Rp. 2.500.000. Perusahaan mengeluarkan cek 
Bank Pasifik untuk keperluan transaksi tersebut. 

 
Untuk mencatat transaksi diatas KLIK MODUL KAS, kemudian  KAS KELUAR  BARU, akan 
nampak seperi gambar di bawah ini : 
 

 
 
langkah berikutnya, tentukanlah darimana sumber Kas di keluarkan, dalam hal ini sumber kas yang akan 
di keluarkan melaluli bank Pasific, Klik pada akun Kas pilih Bank Pasific, kemudian tentukan siapa yang 
akan menerima kas tersebut dengan cara Klik Penerima yang bertanda GAMBAR BUKU, Pilihlah nama 
penerima, dalam hani adalah M. Faris Alam Pratama, apabila nama karyawan tersebut  belum ada 
dalam daftar, maka dapat dibuat data baru dengan cara  KLIK BARU ikuti langkah langkah dalam 
pembuatan nama coctumer atau vendor, bedanya adalah di type, klik pada type pilihlah employe setelah 
selesai klik REKAM,  letakkan kursor pada nama yang baru di buat kemudian KLIK OK, akan nampak 
gambar sebagai berikut : 
 

 
 
Lankah selanjutnya tempatkan poiter pada kolom kode untuk menampilkan  nama akun, pilih piutang 
karyawan, input sejumlah nilai yang di bayarkan kepada karyawan tersebut pada kolo Nilai (Dr) setelah 
muncul seperti gambar berikut ini : 
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Klik Rekam untuk menyimpan transaksi yang telah di input tadi 
 
Transaksi 21 Pembayaran Utang 
 

28 Jan 2001 Perusahaan membayar sebagian hutang usaha kepada PT Atlantic dengan 
rincian : menggunakan cek Bank Pasifik sebesar 10.000.000 rupiah dan 
menggunakan cek Bank Atlantic sebesar 12.000.000 rupiah.  

 
Pembayaran Utang timbul akaibat dari pembelian yang dilakukan secara kredit, dari transasi diatas 
bahwa akan dilaukan pembayaran utang kepada PT. Antlantic, untuk menginput transaksi tersebut dapat 
dilakukan dengan cara KLIL MODUL PEMBELIAN   PEMBAYARAN UTANG  BARU akan muncul 
gambar berikut ini : 
 

 
 
langkah berikutnya adalah memilih sumber kas untuk pembayaran utang, dalam hal ini dari Bank Pasifik 
dan Bank Atlantic yaitu masing masing Rp 10.000.000 dan Rp 12.000.000 Klik akun Kas pilih Bank 
Pasifik, kemudian tentukan penerima dengan cara klik Tanda GAMBAR BUKU pada Baris Penerima 
PILIHLAH PT. ATLANTIC dan sesuikankanlah tanggal transaksi, secara otomatis bari memo akan terisi, 
dalam hal ini karena sumber pembayara utang berasal dari dua sumber maka penginputan datanya 
dilakukan dua kali dengan cara yang sama, setelah semua data terisi akan muncul seperti gambar 
berikut : 
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gambar diatas menunjukkan bahwa utang perusahaan kepada PT. Atlantic sebesar Rp 35.000.000, 
dalam hal pembayaran utang ini sebesar Rp 10.000.000 dari Bank Fasifik, gantilah jumlah tersebut 
dengan jumlah pembayaran Rp 10.000.000 pada kolom jumlah yang dibayar, kemudian letakkan pointer 
pada baris sebesar, secara otomatis akan tercatat sebesar yang dibayarkan kemudian REKAM ,langkah 
selanjutnya  ulangi lagi seperti langkah diatas, bedanya adalah sumber Kas pembayaran utang yaitu dari 
Bank Atlantik seperti gambar di bawah ini: 
 

 
kemudian REKAM 
 
Transaksi 22 Pengeluaran Kas 
 

29 Jan 2001 Perusahaan mengeluarkan kas untuk membayar biaya sbb: 
 Biaya Pemasaran              Rp.    750.000 
 Biaya Transportasi            Rp.    250.000 
 Biaya Perawatan Aktiva    Rp.    200.000 
 Perlengkapan kantor         Rp.      50.000 

 
Transaksi diatas dapat di input dengan cara KLIK MODUK KAS  KAS KELUAR  BARU akan 
mucul gambar berikut ini : 
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tentukanlah sumber pembayaran kas tersebut, dalah kas ini dibayar dengan menggunakan akun Kas, 
dan tentukan juga siapa yang akan menerima kas tersebut, dalam hal ini kita anggap saya Kasir yang 
akan melakukan pembayaran tersebut, KLIK TANDA GAMBAR BUKU pada baris Penerima akan 
muncul menu pilihan penerima, PILIHLAH KASIR kemudian KLIK OK, berikutnya letakkan pointer pada 
kolom Kode Akun, Klik Dua Kali untuk memilih akun akun yang tepat untuk trasaksi diatas, pilih lah 
sesuai dengan nama akunnya dan jumlah pemabayaran, setelah semuanya di input, kemudian letakkan 
pointer pada baris sebesar, secara otomatis akan terisi sebesar yang akan kita bayarkan seperti gambar 
di bawah ini : 
 

 
 
langkah selanjutnya Klik Rekam untuk penyimpan data yang telah di input. 
 
Transaksi 23 Penjualan Tunai 
 

29 Jan 2001 Perusahaan menjual barang secara tunai kepada Ir. Hermawan – Bogor 
dengan rincian : 
Jenis barang           Jumlah                              Harga Jual 
ERGO 726A          10 buah                             Rp. 1.400.000 
ERGO 705             35 buah                             Rp.    367.000 
Perusahaan menyepakati barang dikirim ke Bogor dengan tambahan biaya 
transportasi (ongkos angkut) yang dibayar Ir. Hermawan sebesar Rp. 200.000. 
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Transaksi diatas dapat di lakukan seperti pada cara Transaksi No 14 dan 17, perbedaannya hanya 
terletak pada jenis Perusahaan, kalo Transaksi 17  Jenis perusahaan pada waktu menginput data 
Costumer kita memilih Jenis Company, namun dalam hai transaksi ini memilih jenis Personal karena 
yang melakukan pembelian ini adalah perseorangan, untuk menginput data Costumer yang baru dapat 
dilakukan dengan cara KLIK MODUL PENJUALAN,  INVOICE PENJUALAN  BARU akan muncul 
seperti gambar berikut : 
 

 
 
 langkah selanjutnya Klik TANDA GAMBAR BUKU pada baris pelanggan untk menampilkan daftar nama 
pelanggan, letakkan kursor pada nama pelanggan tersebut, kemudian KLIK OK, jika belum ada KLIK 
BARU untuk menginput nama pelanggan baru, inputlah seluruh data yang di perlukan, setelah selesai 
KLIK REKAM, Selanjutnya sesuaikan tanggal transaksi,  KLIK 2X pada kolon NO. Barang untuk 
menampilkan daftar persediaan, pilihlah persediaan yang akan dijual, input harganya pada kolom harga, 
setelah selesai menginput akan muncul gambar berikut ini : 
 

 
 
sebelum di REKAM periksalah semua data apaka semua telah sesuai dengan transaksi, untuk dapat 
meyimpan dan di tercatat dalam jurnal jangan lupa menconteng Invoice dan Tunai, karena transaksi ini  
penjualan tunai, kemudian REKAM. 
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Transaksi 26 Penerimaan Kas 
 

31 Jan 2001 M. Faris Alam Pratama (karyawan - lihat transaksi 27/01/2001 ) mengembalikan 
sebagian pinjaman sebesar Rp. 500.000 dengan uang tunai. 

 

Menginput transaksi diatas dapat dilakukan dengan cara, KLIK MODUL KAS,  KAS MASUK  
BARU akan nampak seperti gambar berikut ini : 
 

 
 
langkah berikutnya adalah menentukan darimana sumber Kas tersebut, dalam hal ini adalah 
pengembalian pinjaman karywan M. Faris Alam Pratama, KLIK TANDA GAMBAR BUKU pada baris 
dari, pilihlah nama tersebut secara otomatis akan terinput, seuiakan tanggal transaksi, kemudian letakkan 
pointer pada kode akun untuk menetukan nama akun yaiti piutang Karyawan, ketiklah sesuai dengan 
yang dibayarkan kemudian bawa pointer ke baris sebesar, secara otomatis akan terinput sejumlah yang 
dibayarkan seperti terlihat dalam gambar berikut ini : 
 

 
 

kemdian Rekam. 
 
Pada materi latihan ini secara keseluruhan Transaksi sudah di input dengan menggunakan Program 
Zahir Accounting, dan secara otomatis Siklus Akuntansi telah selesai dan sudah bias di sajikan dalam 
bentuk laporan. Dari keseluruhan Transaksi diatas dapat dilihat berupa laporan Jurnal sebagai berikut : 
 

4.4. OUT-PUT INPLEMENTASI PROGRAM 
 
1. JURNAL TRANSAKSI 
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PT PASIFIC 

JURNAL UMUM 
Semua Transaksi 

01 January 2016 - 31 January 2016 

  Ref.   Tanggal Keterangan  No. Dept.  Debet  Kredit 
    PA 02/01/2016 Uang Muka Pembelian, PT. DELTA  

 PA000001 112-01-002  Bank Atlantik   6,000,000.00   

PA000001 112-01-001 Bank Pasific   6,000,000.00 

        
 CD 02/01/2016 Pembayaran kepada PT. DELTA  

 CD000001 211-01-002  Hutang Usaha   24,000,000.00   

CD000001 112-01-001 Bank Pasific   24,000,000.00 

        
 CR 03/01/2016 Penerimaan dari PT. ANDROMEDA  

 CR000001 112-01-001  Bank Pasific   14,550,000.00   

CR000001 113-01-001 Piutang Usaha   14,550,000.00 

        
 SD 03/01/2016 Potongan Penjualan, PT. ANDROMEDA  

 SD000001 411-01-004  Potongan Penjualan   450,000.00   

SD000001 113-01-001 Piutang Usaha   450,000.00 

        
 SJ 03/01/2016 Penjualan, TUNAI  

 00000001 112-01-002  Bank Atlantik   22,687,500.00   

00000001 411-01-001 Penjualan    22,687,500.00 

        
 SJ 03/01/2016 Penyesuaian persediaan, untuk 00000001  

 00000001 114-01-001  Persediaan     19,350,000.00 

00000001 511-01-001 Harga Pokok Penjualan  19,350,000.00  

        
 PJ 04/01/2016 Pembelian, PT. DELTA  

 00000001 114-01-001  Persediaan   21,750,000.00   

00000001 211-01-002 Hutang Usaha   21,750,000.00 

        
 CD 04/01/2016 Uang Muka Pembelian, PT. DELTA  

 CD000003 211-01-002  Hutang Usaha   6,000,000.00   

CD000003 112-01-002 Bank Atlantik   6,000,000.00 

        
 CD 05/01/2016 Pengeluaran, Kasir  

 CD000004 611-01-001  Gaji Direksi dan Karyawan   4,500,000.00   

CD000004 112-01-001 Bank Pasific   4,500,000.00 

        
 GJ 07/01/2016 Transfer Bank Atlantik ke Bank Pasific  

 TRANS 112-01-001  Bank Pasific   30,000,000.00   

TRANS 112-01-002 Bank Atlantik   30,000,000.00 

        
 CR 09/01/2016 Penerimaan dari PT. BATAVIA  

 CR000002 112-01-001  Bank Pasific   14,700,000.00   

CR000002 113-01-001 Piutang Usaha   14,700,000.00 

        
 SD 09/01/2016 Potongan Penjualan, PT. BATAVIA  

 SD000002 411-01-004  Potongan Penjualan   300,000.00   

SD000002 113-01-001 Piutang Usaha   300,000.00 

        Halaman : 1   
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 Ref.   Tanggal Keterangan  No. Dept.  Debet  Kredit 
    CR 09/01/2016 Penerimaan dari PT. MATAHARI  

 CR000003 112-01-002  Bank Atlantik   9,800,000.00   

CR000003 113-01-001 Piutang Usaha   9,800,000.00 

         SD 09/01/2016 Potongan Penjualan, PT. MATAHARI  

 SD000003 411-01-004  Potongan Penjualan   200,000.00   

SD000003 113-01-001 Piutang Usaha   200,000.00 

         CD 10/01/2016 Pengeluaran, Kasir  

 CD000005 611-01-002  Biaya Sewa   2,500,000.00   

CD000005 111-01-002 Kas   2,500,000.00 

         SR 11/01/2016 Retur Penjualan, TUNAI  

 SR000001 111-01-002  Kas     375,000.00 

SR000001 411-01-003 Retur Penjualan  375,000.00  

         SR 11/01/2016 Penyesuaian persediaan, untuk SR000001  

 SR000001 114-01-001  Persediaan   325,000.00   

SR000001 511-01-001 Harga Pokok Penjualan   325,000.00 

         CR 13/01/2016 Penerimaan dari PT. TITANIC  

 CR000004 112-01-001  Bank Pasific   7,500,000.00   

CR000004 113-01-001 Piutang Usaha   7,500,000.00 

        GJ 17/01/2016 Jurnal Umum  

 GJ000001 111-01-002  Kas   5,500,000.00   

GJ000001 117-01-007 Akumulasi Penyusutan 
Kendaraan 

 1,500,000.00  

GJ000001 117-01-006 Kendaraan   6,000,000.00 

GJ000001 811-01-002 Pendapatan Lainnya   1,000,000.00 

         CD 18/01/2016 Pengeluaran, Kasir  

 CD000006 611-01-006  Listrik   175,000.00   

CD000006 611-01-007 Biaya Telephone  212,500.00  

CD000006 111-01-002 Kas   387,500.00 

         PJ 21/01/2016 Pembelian, CV. JAYA MOTOR  

 00000002 117-01-006  Kendaraan   7,500,000.00   

00000002 112-01-001 Bank Pasific   7,500,000.00 

         SJ 22/01/2016 Penjualan, PT. BATAVIA  

 00000002 113-01-001  Piutang Usaha   26,750,000.00   

00000002 411-01-001 Penjualan    26,750,000.00 

         SJ 22/01/2016 Penyesuaian persediaan, untuk 00000002  

 00000002 114-01-001  Persediaan     21,940,000.00 

00000002 511-01-001 Harga Pokok Penjualan  21,940,000.00  

          SJ 23/01/2016 Penjualan, PT. MATAHARI  

 00000003 113-01-001  Piutang Usaha   15,550,000.00   

00000003 411-01-001 Penjualan    15,550,000.00 

         SJ 23/01/2016 Penyesuaian persediaan, untuk 00000003  

 00000003 114-01-001  Persediaan     11,700,000.00 

00000003 511-01-001 Harga Pokok Penjualan  11,700,000.00  

         Halaman : 2   
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 Ref.   Tanggal Keterangan  No. Dept.  Debet  Kredit 
    SR 24/01/2016 Retur Penjualan, PT. BATAVIA  

 SR000002 113-01-001  Piutang Usaha     250,000.00 
SR000002 411-01-003 Retur Penjualan  250,000.00  

         SR 24/01/2016 Penyesuaian persediaan, untuk SR000002  
 SR000002 114-01-001  Persediaan   200,000.00   

SR000002 511-01-001 Harga Pokok Penjualan   200,000.00 
         GJ 25/01/2016 Jurnal Umum  
 GJ000002 611-01-010  Penyusutan Peralatan 

Kantor 
  400,000.00   

GJ000002 611-01-011 Penyusutan Kendaraan  500,000.00  
GJ000002 117-01-005 Akumulasi Penyusutan 

Peralatan Kantor 
  400,000.00 

GJ000002 117-01-007 Akumulasi Penyusutan 
Kendaraan 

  500,000.00 
         SJ 26/01/2016 Penjualan, PT. Kencana  
 00000004 112-01-002  Bank Atlantik   29,500,000.00   

00000004 411-01-001 Penjualan    29,500,000.00 
         SJ 26/01/2016 Penyesuaian persediaan, untuk 00000004  
 00000004 114-01-001  Persediaan     24,250,000.00 

00000004 511-01-001 Harga Pokok Penjualan  24,250,000.00  
         CD 27/01/2016 Pengeluaran, M. Faris Alam Pratama  
 CD000007 113-01-002  Piutang Karyawan   2,500,000.00   

CD000007 111-01-002 Kas   2,500,000.00 
         CD 28/01/2016 Pembayaran kepada PT. ATLANTIC  
 CD000008 211-01-002  Hutang Usaha   10,000,000.00   

CD000008 112-01-001 Bank Pasific   10,000,000.00 
         CD 28/01/2016 Pembayaran kepada PT. ATLANTIC  
 CD000009 211-01-002  Hutang Usaha   12,000,000.00   

CD000009 112-01-002 Bank Atlantik   12,000,000.00 
         CD 29/01/2016 Pengeluaran, Kasir  
 CD000011 611-01-008  Biaya Pemasaran   750,000.00   

CD000011 611-01-003 Biaya Transportasi  250,000.00  
CD000011 611-01-004 Biaya Perawatan  200,000.00  
CD000011 611-01-005 Biaya Perlengkapan 

Kantor 
 50,000.00  

CD000011 111-01-002 Kas   1,250,000.00 
         CR 31/01/2016 Penerimaan, M. Faris Alam Pratama  
 CR000010 111-01-002  Kas   500,000.00   

CR000010 113-01-002 Piutang Karyawan   500,000.00 
       Halaman : 3   
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2. BUKU BESAR 
 

PT PASIFIC 

Buku Besar  

01 January 2016 - 31 January 2016 

111-01-002  Kas  

Tanggal  Tp  No. Ref.  Keterangan Debet Kredit Saldo 

 

 Saldo Awal :  2,500,000.00 

 10/01/201
6 

 CD CD000005  Pengeluaran, Kasir  2,500,000.00  

11/01/201
6 

SR SR000001 Retur Penjualan, TUNAI  375,000.00 -375,000.00 

17/01/201
6 

GJ GJ000001 Jurnal Umum 5,500,000.0
0 

 5,125,000.00 

18/01/201
6 

CD CD000006 Pengeluaran, Kasir  387,500.00 4,737,500.00 

27/01/201
6 

CD CD000007 Pengeluaran, M. Faris Alam 

Pratama 

 2,500,000.00 2,237,500.00 

29/01/201
6 

CD CD000011 Pengeluaran, Kasir  1,250,000.00 987,500.00 

31/01/201
6 

CR CR000010 Penerimaan, M. Faris Alam 

Pratama 

500,000.00  1,487,500.00 

 Saldo Awal : 2,500,000.00  Total :  6,000,000.
00 

7,012,500.00  

   Saldo Akhir : 1,487,500.00 Mutasi : -
1,012,500.

00 

 

    

112-01-001  Bank Pasific  

Tanggal  Tp  No. Ref.  Keterangan Debet Kredit Saldo 

 

 Saldo Awal :  45,000,000.00 

 02/01/201
6 

 PA PA000001  Uang Muka Pembelian, PT. 

DELTA 

 6,000,000.00 39,000,000.00 

 CD CD000001 Pembayaran kepada PT. DELTA  24,000,000.00 15,000,000.00 

03/01/201
6 

CR CR000001 Penerimaan dari PT. 

ANDROMEDA 

14,550,000.
00 

 29,550,000.00 

05/01/201
6 

CD CD000004 Pengeluaran, Kasir  4,500,000.00 25,050,000.00 

07/01/201
6 

GJ TRANS Transfer Bank Atlantik ke Bank 

Pasific 

30,000,000.
00 

 55,050,000.00 

09/01/201
6 

CR CR000002 Penerimaan dari PT. BATAVIA 14,700,000.
00 

 69,750,000.00 

13/01/201
6 

CR CR000004 Penerimaan dari PT. TITANIC 7,500,000.0
0 

 77,250,000.00 

21/01/201
6 

PJ 00000002 Pembelian, CV. JAYA MOTOR  7,500,000.00 69,750,000.00 

28/01/201
6 

CD CD000008 Pembayaran kepada PT. 

ATLANTIC 

 10,000,000.00 59,750,000.00 

 Saldo Awal : 45,000,000.00  Total :  66,750,000
.00 

52,000,000.00  

   Saldo Akhir : 59,750,000.00 Mutasi : 14,750,000
.00 

 

    

112-01-002  Bank Atlantik  

Tanggal  Tp  No. Ref.  Keterangan Debet Kredit Saldo 

 

 Saldo Awal :  25,000,000.00 

 02/01/201
6 

 PA PA000001  Uang Muka Pembelian, PT. 

DELTA 

6,000,000.0
0 

 31,000,000.00 

03/01/201
6 

SJ 00000001 Penjualan, TUNAI 22,687,500.
00 

 53,687,500.00 

04/01/201
6 

CD CD000003 Uang Muka Pembelian, PT. 

DELTA 

 6,000,000.00 47,687,500.00 

07/01/201
6 

GJ TRANS Transfer Bank Atlantik ke Bank 

Pasific 

 30,000,000.00 17,687,500.00 

09/01/201
6 

CR CR000003 Penerimaan dari PT. MATAHARI 9,800,000.0
0 

 27,487,500.00 

26/01/201
6 

SJ 00000004 Penjualan, PT. Kencana 29,500,000.
00 

 56,987,500.00 

28/01/201
6 

CD CD000009 Pembayaran kepada PT. 

ATLANTIC 

 12,000,000.00 44,987,500.00 

 Saldo Awal : 25,000,000.00  Total :  67,987,500
.00 

48,000,000.00  

   Saldo Akhir : 44,987,500.00 Mutasi : 19,987,500
.00 

 

   
 Halaman : 1    
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113-01-001  Piutang Usaha  

Tanggal  Tp  No. Ref.  Keterangan Debet Kredit Saldo 

 

 Saldo Awal :  47,500,000.00 

 03/01/201
6 

 SD SD000001  Potongan Penjualan, PT. 

ANDROMEDA 

 450,000.00 47,050,000.00 

 CR CR000001 Penerimaan dari PT. 

ANDROMEDA 

 14,550,000.00 32,500,000.00 

09/01/201
6 

SD SD000002 Potongan Penjualan, PT. 

BATAVIA 

 300,000.00 32,200,000.00 

 CR CR000002 Penerimaan dari PT. BATAVIA  14,700,000.00 17,500,000.00 

SD SD000003 Potongan Penjualan, PT. 

MATAHARI 

 200,000.00 17,300,000.00 

CR CR000003 Penerimaan dari PT. MATAHARI  9,800,000.00 7,500,000.00 

13/01/201
6 

CR CR000004 Penerimaan dari PT. TITANIC  7,500,000.00  

22/01/201
6 

SJ 00000002 Penjualan, PT. BATAVIA 26,750,000.
00 

 26,750,000.00 

23/01/201
6 

SJ 00000003 Penjualan, PT. MATAHARI 15,550,000.
00 

 42,300,000.00 

24/01/201
6 

SR SR000002 Retur Penjualan, PT. BATAVIA  250,000.00 42,050,000.00 

 Saldo Awal : 47,500,000.00  Total :  42,300,000
.00 

47,750,000.00  

   Saldo Akhir : 42,050,000.00 Mutasi : -
5,450,000.

00 

 

    

113-01-002  Piutang Karyawan  

Tanggal  Tp  No. Ref.  Keterangan Debet Kredit Saldo 

 

 Saldo Awal :   

 27/01/201
6 

 CD CD000007  Pengeluaran, M. Faris Alam 

Pratama 

2,500,000.0
0 

 2,500,000.00 

31/01/201
6 

CR CR000010 Penerimaan, M. Faris Alam 

Pratama 

 500,000.00 2,000,000.00 

 Saldo Awal :   Total :  2,500,000.
00 

500,000.00  

   Saldo Akhir : 2,000,000.00 Mutasi : 2,000,000.
00 

 

    

114-01-001  Persediaan  

Tanggal  Tp  No. Ref.  Keterangan Debet Kredit Saldo 

 

 Saldo Awal :  166,380,000.00 

 03/01/201
6 

 SJ 00000001  Penyesuaian persediaan, untuk 

00000001 

 19,350,000.00 147,030,000.00 

04/01/201
6 

PJ 00000001 Pembelian, PT. DELTA 21,750,000.
00 

 168,780,000.00 

11/01/201
6 

SR SR000001 Penyesuaian persediaan, untuk 

SR000001 

325,000.00  169,105,000.00 

22/01/201
6 

SJ 00000002 Penyesuaian persediaan, untuk 

00000002 

 21,940,000.00 147,165,000.00 

23/01/201
6 

SJ 00000003 Penyesuaian persediaan, untuk 

00000003 

 11,700,000.00 135,465,000.00 

24/01/201
6 

SR SR000002 Penyesuaian persediaan, untuk 

SR000002 

200,000.00  135,665,000.00 

26/01/201
6 

SJ 00000004 Penyesuaian persediaan, untuk 

00000004 

 24,250,000.00 111,415,000.00 

 Saldo Awal : 166,380,000.00  Total :  22,275,000
.00 

77,240,000.00  

   Saldo Akhir : 111,415,000.00 Mutasi : -
54,965,000

.00 

 

    

117-01-005  Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor  

Tanggal  Tp  No. Ref.  Keterangan Debet Kredit Saldo 

 

 Saldo Awal :  -7,500,000.00 

 25/01/201
6 

 GJ GJ000002  Jurnal Umum  400,000.00 -7,900,000.00 

 Saldo Awal : -7,500,000.00  Total :   400,000.00  

   Saldo Akhir : -7,900,000.00 Mutasi : -
400,000.00 

 

    

Halaman : 2    
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117-01-006  Kendaraan  

Tanggal  Tp  No. Ref.  Keterangan Debet Kredit Saldo 

 

 Saldo Awal :  45,000,000.00 

 17/01/201
6 

 GJ GJ000001  Jurnal Umum  6,000,000.00 39,000,000.00 

   
  21/01/201
6 

 PJ 00000002  Pembelian, CV. JAYA MOTOR 7,500,000.0
0 

 46,500,000.00 

 Saldo Awal : 45,000,000.00  Total :  7,500,000.
00 

6,000,000.00  

   Saldo Akhir : 46,500,000.00 Mutasi : 1,500,000.
00 

 

    

117-01-007  Akumulasi Penyusutan Kendaraan  

Tanggal  Tp  No. Ref.  Keterangan Debet Kredit Saldo 

 

 Saldo Awal :  -25,000,000.00 

 17/01/201
6 

 GJ GJ000001  Jurnal Umum 1,500,000.0
0 

 -23,500,000.00 

25/01/201
6 

GJ GJ000002 Jurnal Umum  500,000.00 -24,000,000.00 

 Saldo Awal : -25,000,000.00  Total :  1,500,000.
00 

500,000.00  

   Saldo Akhir : -24,000,000.00 Mutasi : 1,000,000.
00 

 

    

211-01-002  Hutang Usaha  

Tanggal  Tp  No. Ref.  Keterangan Debet Kredit Saldo 

 

 Saldo Awal :  75,000,000.00 

 02/01/201
6 

 CD CD000001  Pembayaran kepada PT. DELTA 24,000,000.
00 

 51,000,000.00 

04/01/201
6 

PJ 00000001 Pembelian, PT. DELTA  21,750,000.00 72,750,000.00 

 CD CD000003 Uang Muka Pembelian, PT. 

DELTA 

6,000,000.0
0 

 66,750,000.00 

28/01/201
6 

CD CD000008 Pembayaran kepada PT. 

ATLANTIC 

10,000,000.
00 

 56,750,000.00 

 CD CD000009 Pembayaran kepada PT. 

ATLANTIC 

12,000,000.
00 

 44,750,000.00 

 Saldo Awal : 75,000,000.00  Total :  52,000,000
.00 

21,750,000.00  

   Saldo Akhir : 44,750,000.00 Mutasi : -
30,250,000

.00 

 

    

411-01-001  Penjualan   

Tanggal  Tp  No. Ref.  Keterangan Debet Kredit Saldo 

 

 Saldo Awal :   

 03/01/201
6 

 SJ 00000001  Penjualan, TUNAI  22,687,500.00 22,687,500.00 

22/01/201
6 

SJ 00000002 Penjualan, PT. BATAVIA  26,750,000.00 49,437,500.00 

23/01/201
6 

SJ 00000003 Penjualan, PT. MATAHARI  15,550,000.00 64,987,500.00 

26/01/201
6 

SJ 00000004 Penjualan, PT. Kencana  29,500,000.00 94,487,500.00 

 Saldo Awal :   Total :   94,487,500.00  

   Saldo Akhir : 94,487,500.00 Mutasi : 94,487,500
.00 

 

    

411-01-003  Retur Penjualan  

Tanggal  Tp  No. Ref.  Keterangan Debet Kredit Saldo 

 

 Saldo Awal :   

 11/01/201
6 

 SR SR000001  Retur Penjualan, TUNAI 375,000.00  -375,000.00 

24/01/201
6 

SR SR000002 Retur Penjualan, PT. BATAVIA 250,000.00  -625,000.00 

 Saldo Awal :   Total :  625,000.00   

   Saldo Akhir : -625,000.00 Mutasi : -
625,000.00 

 

   

 Halaman : 3    
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411-01-004  Potongan Penjualan  

Tanggal  Tp  No. Ref.  Keterangan Debet Kredit Saldo 

 Saldo Awal :     

 03/01/2016  SD SD000001  Potongan Penjualan, PT. 

ANDROMEDA 

450,000.00  -450,000.00 

09/01/2016 SD SD000002 Potongan Penjualan, PT. 

BATAVIA 

300,000.00  -750,000.00 

 SD SD000003 Potongan Penjualan, PT. 

MATAHARI 

200,000.00  -950,000.00 

 Saldo Awal :   Total :  950,000.00   

   Saldo Akhir : -950,000.00 Mutasi : -950,000.00  

    

511-01-001  Harga Pokok Penjualan  

Tanggal  Tp  N
o
.
 
R
e
f
. 

 Keterangan Debet Kredit Saldo 

 

 Saldo Awal :   

 03/01/2016  SJ 00000001  Penyesuaian persediaan, 

untuk 00000001 

19,350,000.00  19,350,000.00 

11/01/2016 SR SR000001 Penyesuaian persediaan, 

untuk SR000001 

 325,000.00 19,025,000.00 

22/01/2016 SJ 00000002 Penyesuaian persediaan, 

untuk 00000002 

21,940,000.00  40,965,000.00 

23/01/2016 SJ 00000003 Penyesuaian persediaan, 

untuk 00000003 

11,700,000.00  52,665,000.00 

24/01/2016 SR SR000002 Penyesuaian persediaan, 

untuk SR000002 

 200,000.00 52,465,000.00 

26/01/2016 SJ 00000004 Penyesuaian persediaan, 

untuk 00000004 

24,250,000.00  76,715,000.00 

 Saldo Awal :   Total :  77,240,000.00 525,000.00  

   Saldo Akhir : 76,715,000.00 Mutasi : 76,715,000.00  

    

611-01-001  Gaji Direksi dan Karyawan  

Tanggal  Tp  N
o
.
 
R
e
f
. 

 Keterangan Debet Kredit Saldo 

 

 Saldo Awal :   

 05/01/2016  CD CD000004  Pengeluaran, Kasir 4,500,000.00  4,500,000.00 

 Saldo Awal :   Total :  4,500,000.00   

   Saldo Akhir : 4,500,000.00 Mutasi : 4,500,000.00  

    

611-01-002  Biaya Sewa  

Tanggal  Tp  N
o
.
 
R
e
f
. 

 Keterangan Debet Kredit Saldo 

 

 Saldo Awal :   

 10/01/2016  CD CD000005  Pengeluaran, Kasir 2,500,000.00  2,500,000.00 

 Saldo Awal :   Total :  2,500,000.00   

   Saldo Akhir : 2,500,000.00 Mutasi : 2,500,000.00  

    

611-01-003  Biaya Transportasi  

Tanggal  Tp  N
o
.
 
R
e
f
. 

 Keterangan Debet Kredit Saldo 

 

 Saldo Awal :   

 29/01/2016  CD CD000011  Pengeluaran, Kasir 250,000.00  250,000.00 

 Saldo Awal :   Total :  250,000.00   

   Saldo Akhir : 250,000.00 Mutasi : 250,000.00  

   
 Halaman : 4    
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611-01-004  Biaya Perawatan  

Tanggal  Tp  N
o
.
 
R
e
f
. 

 Keterangan Debet Kredit Saldo 

 

 Saldo Awal :   

 29/01/2016  CD CD000011  Pengeluaran, Kasir 200,000.00  200,000.00 

 

 Saldo Awal :   Total :  200,000.00   

   Saldo Akhir : 200,000.00 Mutasi : 200,000.00  

    

611-01-005  Biaya Perlengkapan Kantor  

Tanggal  Tp  No. Ref.  Keterangan Debet Kredit Saldo 

 

 Saldo Awal :   

 29/01/201
6 

 CD CD000011  Pengeluaran, Kasir 50,000.00  50,000.00 

 Saldo Awal :   Total :  50,000.00   

   Saldo Akhir : 50,000.00 Mutasi : 50,000.00  

    

611-01-006  Listrik  

Tanggal  Tp  No. Ref.  Keterangan Debet Kredit Saldo 

 

 Saldo Awal :   

 18/01/201
6 

 CD CD000006  Pengeluaran, Kasir 175,000.00  175,000.00 

 Saldo Awal :   Total :  175,000.00   

   Saldo Akhir : 175,000.00 Mutasi : 175,000.00  

    

611-01-007  Biaya Telephone  

Tanggal  Tp  No. Ref.  Keterangan Debet Kredit Saldo 

 

 Saldo Awal :   

 18/01/201
6 

 CD CD000006  Pengeluaran, Kasir 212,500.00  212,500.00 

 Saldo Awal :   Total :  212,500.00   

   Saldo Akhir : 212,500.00 Mutasi : 212,500.00  

    

611-01-008  Biaya Pemasaran  

Tanggal  Tp  No. Ref.  Keterangan Debet Kredit Saldo 

 

 Saldo Awal :   

 29/01/201
6 

 CD CD000011  Pengeluaran, Kasir 750,000.00  750,000.00 

 Saldo Awal :   Total :  750,000.00   

   Saldo Akhir : 750,000.00 Mutasi : 750,000.00  

    

611-01-010  Penyusutan Peralatan Kantor  

Tanggal  Tp  No. Ref.  Keterangan Debet Kredit Saldo 

 

 Saldo Awal :   

 25/01/201
6 

 GJ GJ000002  Jurnal Umum 400,000.00  400,000.00 

 Saldo Awal :   Total :  400,000.00   

   Saldo Akhir : 400,000.00 Mutasi : 400,000.00  

   Halaman : 5    
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611-01-011  Penyusutan Kendaraan  

Tanggal  Tp  No. Ref.  Keterangan Debet Kredit Saldo 

 

 Saldo Awal :   

 

         

  25/01/201
6 

 GJ GJ000002  Jurnal Umum 500,000.00  500,000.00 

 Saldo Awal :   Total :  500,000.00   

   Saldo Akhir : 500,000.00 Mutasi : 500,000.00  

    

811-01-002  Pendapatan Lainnya  

Tanggal  Tp  No. Ref.  Keterangan Debet Kredit Saldo 

 

 Saldo Awal :   

 17/01/201
6 

 GJ GJ000001  Jurnal Umum  1,000,000.00 1,000,000.00 

 Saldo Awal :   Total :   1,000,000.0
0 

 

   Saldo Akhir : 1,000,000.00 Mutasi : 1,000,000.
00 

 

    
 Halaman : 6    
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3. NERACA SALDO 
 
 

   PT PASIFIC  

Neraca Saldo 

 January 2016 

 
   Saldo Awal Transaksi Bulan Ini Saldo Akhir 

 Kode Rekening      
 Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit 

                111-01-001 Kas Kecil  750,000.00          750,000.00     

                111-01-002 Kas  2,500,000.00    6,000,000.00 7,012,500.00 1,487,500.00    

                112-01-001 Bank Pasific  45,000,000.00    66,750,000.00 52,000,000.00 59,750,000.00    

                112-01-002 Bank Atlantik  25,000,000.00    67,987,500.00 48,000,000.00 44,987,500.00    

                113-01-001 Piutang Usaha  47,500,000.00    42,300,000.00 47,750,000.00 42,050,000.00    

                113-01-002 Piutang Karyawan      2,500,000.00 500,000.00 2,000,000.00    

                              114-01-001 Persediaan  166,380,000.00    22,275,000.00 77,240,000.00 111,415,000.00    

                              117-01-004 Peralatan Kantor  25,000,000.00      25,000,000.00    

                117-01-005 Akum. Penyusutan Peralatan 
Kantor 

   7,500,000.00   400,000.00   7,900,000.00  

                       117-01-006 Kendaraan  45,000,000.00    7,500,000.00 6,000,000.00 46,500,000.00    

                117-01-007 Akum.  Penyusutan Kendaraan    25,000,000.00  1,500,000.00 500,000.00   24,000,000.00  

                              211-01-002 Hutang Usaha    75,000,000.00  52,000,000.00 21,750,000.00   44,750,000.00  

                              212-01-001 Hutang Bank     75,000,000.00      75,000,000.00  
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   PT PASIFIC  

Neraca Saldo 

 January 2016 

 
   Saldo Awal Transaksi Bulan Ini Saldo Akhir 

 Kode Rekening      
 Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit 

                311-01-001 Modal  Saham    150,000,000.00      150,000,000.00  

                311-01-002 Saham Biasa            

                311-01-003 Laba ditahan    24,630,000.00      24,630,000.00  

                       411-01-001 Penjualan        94,487,500.00   94,487,500.00  

                              411-01-003 Retur Penjualan      625,000.00  625,000.00    

                411-01-004 Potongan Penjualan      950,000.00  950,000.00    

                              511-01-001 Harga Pokok Penjualan      77,240,000.00 525,000.00 76,715,000.00    

                              611-01-001 Gaji Direksi dan Karyawan        4,500,000.00    4,500,000.00     

                611-01-002 Biaya Sewa      2,500,000.00  2,500,000.00    

                611-01-003 Biaya Transportasi      250,000.00  250,000.00    

                611-01-004 Biaya Perawatan      200,000.00  200,000.00    

                611-01-005 Biaya Perlengkapan Kantor      50,000.00  50,000.00    

                611-01-006 Listrik      175,000.00  175,000.00    

                611-01-007 Biaya Telephone      212,500.00  212,500.00    

                611-01-008 Biaya Pemasaran      750,000.00  750,000.00    
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   PT PASIFIC  

Neraca Saldo 

 January 2016 

 
   Saldo Awal Transaksi Bulan Ini Saldo Akhir 

 Kode Rekening      
 Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit 

                611-01-010 Penyusutan Peralatan Kantor         400,000.00    400,000.00     

                611-01-011 Penyusutan Kendaraan      500,000.00  500,000.00    

                              811-01-002 Pendapatan Lainnya       1,000,000.00   1,000,000.00  

                    
 
Total: 

 
 357,130,000.00 357,130,000.00 157,315,000.00 157,315,000.00 421,767,500.00 421,767,500.00 
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4. LAPORAN RUGI LABA 
 

PT PASIFIC  

Laba Rugi  
  

January 2016  

 Saldo  

 Pendapatan   IDR  

  Pendapatan Usaha   

  411-01-001  Penjualan   94,487,500.00 

411-01-003 Retur Penjualan -625,000.00 

411-01-004 Potongan Penjualan -950,000.00 

Total Pendapatan Usaha    92,912,500.00 

  

Total Pendapatan    

 

 92,912,500.00 

  

 

Biaya atas Pendapatan 

  Harga Pokok Penjulan  

  511-01-001  Harga Pokok Penjualan  76,715,000.00 

Total Harga Pokok Penjulan    76,715,000.00 

  

Total Biaya atas Pendapatan    

 

 76,715,000.00 

  

 

Laba/Rugi Kotor    16,197,500.00 

  

Pengeluaran Operasional 

  Biaya Usaha  

  611-01-001  Gaji Direksi dan Karyawan  4,500,000.00 

611-01-002 Biaya Sewa 2,500,000.00 

611-01-003 Biaya Transportasi 250,000.00 

611-01-004 Biaya Perawatan 200,000.00 

611-01-005 Biaya Perlengkapan Kantor 50,000.00 

611-01-006 Listrik 175,000.00 

611-01-007 Biaya Telephone 212,500.00 

611-01-008 Biaya Pemasaran 750,000.00 

611-01-010 Penyusutan Peralatan Kantor 400,000.00 

611-01-011 Penyusutan Kendaraan 500,000.00 

Total Biaya Usaha    9,537,500.00 

  

Total Pengeluaran Operasional    

 

 9,537,500.00 

  

 

Laba/Rugi Operasi    6,660,000.00 

  

Pendapatan Lain 

  Pendapatan Luar Usaha  

  811-01-002  Pendapatan Lainnya  1,000,000.00 

Total Pendapatan Luar Usaha    1,000,000.00 

  

Total Pendapatan Lain    

 

 1,000,000.00 

  

 

Pengeluaran Lain 

 Total Pengeluaran Lain    0.00   

  

 

Laba/Rugi Bersih    7,660,000.00 

 
  

 
 
 



 104 

5. NERACA 
 

PT PASIFIC 
 Neraca 

 January 2016 

 Harta  IDR  

       Kas  

    111-01-001  Kas Kecil  750,000.00  

    111-01-002  Kas  1,487,500.00  

    Total Kas     2,237,500.00 

 Bank  

    112-01-001  Bank Pasific  59,750,000.00  

    112-01-002  Bank Atlantik  44,987,500.00  

    Total Bank     104,737,500.00 
 Piutang  

    113-01-001  Piutang Usaha  42,050,000.00  

    113-01-002  Piutang Karyawan  2,000,000.00  

    Total Piutang     44,050,000.00 
 Persediaan  

    114-01-001  Persediaan  111,415,000.00  

    Total Persediaan     111,415,000.00 
 Asset Tetap Berwujud  

    117-01-004  Peralatan Kantor  25,000,000.00  

    117-01-005  Akumulasi Penyusutan Peralatan 
Kantor 

 -7,900,000.00  

    117-01-006  Kendaraan  46,500,000.00  

    117-01-007  Akumulasi Penyusutan Kendaraan  -24,000,000.00  

    Total Asset Tetap Berwujud     39,600,000.00 

 Total Harta  
 

 302,040,000.00 

  
 Kewajiban      

      Hutang Lancar  

    211-01-002  Hutang Usaha  44,750,000.00  

    Total Hutang Lancar     44,750,000.00 

 Hutang Jangka Panjang  

    212-01-001  Hutang Bank   75,000,000.00  

    Total Hutang Jangka Panjang     75,000,000.00 

 Total Kewajiban    119,750,000.00 

  
 Modal      

      Modal  

    311-01-001  Modal  Saham  150,000,000.00  

    311-01-003  Laba ditahan  24,630,000.00  

        311-01-004  Laba Tahun Berjalan  7,660,000.00  
    Total Modal     182,290,000.00 

 Total Modal    182,290,000.00 

  
 Total Kewajiban dan Modal   302,040,000.00 
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6. ARUS KAS 
 

PT PASIFIC 

Laporan Arus Kas 

 
01 January 2016 - 31 January 2016 

 Piutang  

 113-01-001  Piutang Usaha 46,550,000.00  

113-01-002 Piutang Karyawan -2,000,000.00 

 Total Piutang :     44,550,000.00  

     
Asset Tetap Berwujud  

 117-01-006  Kendaraan -1,500,000.00 

117-01-007 Akumulasi Penyusutan Kendaraan -1,500,000.00 

 Total Asset Tetap Berwujud :     -3,000,000.00  

     
Hutang Lancar  

 211-01-002  Hutang Usaha -52,000,000.00 

 Total Hutang Lancar :     -52,000,000.00  

     
Pendapatan Usaha  

 411-01-001  Penjualan  52,187,500.00 

411-01-003 Retur Penjualan -375,000.00 

 Total Pendapatan Usaha :     51,812,500.00  

     
Biaya Usaha  

 611-01-001  Gaji Direksi dan Karyawan -4,500,000.00 

611-01-002 Biaya Sewa -2,500,000.00 

611-01-003 Biaya Transportasi -250,000.00 

611-01-004 Biaya Perawatan -200,000.00 

611-01-005 Biaya Perlengkapan Kantor -50,000.00 

611-01-006 Listrik -175,000.00 

611-01-007 Biaya Telephone -212,500.00 

611-01-008 Biaya Pemasaran -750,000.00 

 Total Biaya Usaha :     -8,637,500.00  

     
Pendapatan Luar Usaha  

 811-01-002  Pendapatan Lainnya 1,000,000.00 

 Total Pendapatan Luar Usaha :     1,000,000.00  

     
     Total Keluar/Masuk Kas: Rp 33,725,000.00   

      Saldo Awal:  Rp 73,250,000.00   

    
      

Saldo Akhir:  Rp 106,975,000.00 
      

 
 
 
 



The Best




