
Panduan Transaksi Perusahaan

Berikut ini adalah panduan mengoperasikan aplikasi Zahir Online.

Tahapan nya sebagai berikut :
A) Membuat Data Perusahaan
B) Membuat dan Menyiapkan Data Master
C) Menginput Saldo Awal
D) Meninput Transaksi 
E) Review Laporan

A. Membuat Data Perusahaan
Dalam membuat data perusahaan, yang perlu diperhatikan : 
-  Nama Perusahaan  :  Penamaan perusahaan  selain  sebagain  penamaan  data  base  juga  sebagai
penamaan nama perusahaan saat view dan cetak laporan dan faktur/voucher transaksi.
- Periode Akuntansi : Periode awal di tentukan untuk memulai awal transaksi,misalnya januari. tahun
transaksi  untuk  menentukan tahun transaksi,  misalnya 2016.  Bulan penutupan ditentukan bulan
akhir transaksi dalam satu periode , misalnya desember
- Menggunakan Kode Akun Standar
Ada tanda ceklist pada kotak di keterangan menggunakan kode akun standar, artinya aplikasi zahir
online secara otomatis sudah menyajikan kode akun standar dan usermasih bisa menambah akun
dan  mengeditnya.  Tapi  andai  tidak  di  ceklis  maka  userbisa  melakukan  import  kode  aku  melalu
fasilitas import (panduan akan dibahas di panduan import data)

Berikut tahap pembuatanya :
1. Lengkapi Nama Perusahaan dan Alamat
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2. Tentukan Periode Awal Akuntansi

      Keterangan :
 Bulan : Tentukan bulan awal mulai transaksi
 Tahun : Tentukan tahun mulai transaksi
 Tutup buku tahun : Tentukan periode tutup buku tahun
 Buat coa standar : opsi ceklist memakai kode akun default, opsi tidak di ceklist akan memakai kode 

akun modifikasi yang akan diimport dari file CSV
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3. Bidang Usaha

Kemudian klik “ Lanjutkan” untuk ke tahap berikutnya.

4. Pembulatan Digit Grafik

Kemudian klik “Simpan”.pembuatan data perusahaan akan di proses.
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B. Membuat dan Menyiapkan Master Data
Master Data Utama :

1. Data Akun
2. Klasifikasi Akun
3. Data Nama Alamat
4. Data Produk

Master Data Pendukung :
4. Data Satuan
5. Data Pajak
6. Data Departemen
7. Data Proyek

Berikut Penjelasannya :
B.1 Data Nama Alamat
Untuk membuat master data alamat, Klik modul data-data>klik data nama alamat, kemudian klik tombol 
plus/tambah untuk membuat baru. Seperti  contoh pada gambar dibawah ini :

Catatan :

• Kode : Diisi untuk pengkodean data kontak. Kode sudah otomatis terisi dan bisa di edit  
• Nama : Diisi untuk nama kontak
• Tipe : Tentukan data kontak tersebut dg 3 pilihan : pelanggan, pemasok, karyawan
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• Klasifikasi : Opsi untuk pengkategorian atau pengelompokan kontak
• Kontak : Diisi untuk nama kontak lainnya
• Jabatan : Diisi mengenai jabatan atas nama kontak
• Telepon 1&2 : Diisi untuk nomor kontak
• Fax & HP : Diisi nomor fax dan hp kontak
• Email & Web : Diisi email dan situs web kontak
• Jenis : Diisi dengan jenis kontak apakah perusahaan atau personal
• NPWP : Diisi untuk nomor pajak kontak
• Batas Kredit : Diisi untuk pembatasan nilai penjualan (khusus pelanggan)
• Hari diskon : Diisi untuk penentuan jumlah hari diskon sejak invoice sampai pelunasan
• Jatuh Tempo : Diisi untuk lama hari pembayaran sejak terbit invoice
• Dis Awal : Diisi prosentase diskon dari hari diskon
• Denda : Diisi prosentase denda atas keterlambatan pelunasan lebih dari jatuh tempo

Daftar Data Kontak

Keterangan :

Tombol ubah 
tampilan

Tombol edit

Tombol tambah 
baru

Tombol hapus Tombol hapus

Tombol refresh
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• Perincian : tombol untuk menampilkan rincian transaksi per kontak
• Opsi semua : klik opsi ini untuk mensortir daftar per kontak
• Opsi Cari : alat bantu pencarian

B.2 Data Akun

Untuk membuat kode akun klik modul Data-data>klik  Data Akun> klik tombol plus/tambah untuk
membuat baru, seperti contoh pada gambar dibawah ini :

Keterangan :
• Klasifikasi : Untuk menentukan subklasifikasi/akun level 3
• Kode : Kode akun sudah otomatis mengikuti subklasifikasi dan masih bisa di edit
• Nama : Untuk pengisian nama akun
• nama Alias : Untuk pengisian nama alias akun, misalnya nama lain dalam bahasa inggris 
• Kas/Bank : Opsi kas/Bank harus di ceklist jika klasifikasinya Kas dan Bank
• Tidak Aktif : Opsi tidak aktif di ceklist untuk menonaktifkan akun.
• Departemen : Opsi departemen diisi jika kode akun akan dibedakan dengan akun cabang lain.

Daftar Akun

Opsi filter untuk analisa penjualan per pelangan
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• Akun aktif    : opsi menampilkan akun aktif dan tidak aktif
• Alias           : opsi menampilkan alias akun
• Anggaran    : untuk mencatat anggaran per akun
• Buku Besar   : untuk melihat buku besar per akun
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B.3 Klasifikasi Akun

Klasifikasi akun digunakan untuk menyusun hirarki perkiraan akun. Untuk masuk ke modul ini klik modul
data-data> klik data lainnya, seperti gambar dibawah ini :

kemudian klik tombol data lain dan ikuti langkah-langkah dibawah ini :

klik klasifikasi akun untuk melihat hirarki atau memodifikasinya
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desain hirarki akun merupakan informasi hirarki akun pada zahir online yang terdiri dari 4 level :
• level 1 merupakan hirarki rekening paling atas
• level 2 merupakan subklasifikasi dari level 3
• level 3 merupakan subklasifikasi akun rekening
• level 4 merupakan akun akun

hirarki teratas atau hirarki level 1 bisa di edit penamaannya, tapi tidak boleh merubah posisinya, misalnya
untuk kasus yg benar yaitu merubah “harta” menjadi “aktiva, “kewajiban” menjadi “pasiva”.
Yang tidak boleh yaitu merubah “harta” menjadi “Pendapatan”.
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Pada hirarki terendah atau level 3, bisa di modifikasi dengan cara di edit, hapus atau tambah baru. 
1. Untuk  menambah  hirarki  level  3,  klik  dan  tentukan  level  2nya  kemudian  klik  tombol  plus  atau

tambah, kemudian isi pada kolom no berupa 4 digit, misalnya mau menambah hirarki “piutang non
dagang”,  maka  level  2  nya  yaitu  harta  dan kodenya  1310,  berikut  arti  pengkodean 4  digit  dari
subklasifikasi 1310 :

• 1 : merupakan kode dari klasifikasi hirarki harta yaitu 1 (satu)
• 310 : merupakan hirarki dari level 3, agar hirarki sesuai urutan
2. Untuk menghapus hirarki  atau level  3,  klik nama hirarki  yg akan di  hapus kemudian klik tombol

hapus.
3. Untuk menghapus hirarki level 3, klik pada klasifikasi level 3 yg akan di edit kemudian edit pada

posisi kursor tersebut.
4. Tentukan cashflow type di setiap klasifikasi akun level 3 dengan asumsi :

• Undefine di isi untuk klasifikasi Bank dan Kas
• Operating aktivities untuk klasifikasi yang berhubungan dengan kegiatan operasional
• Financing activities untuk klasifikasi yang berhubungan dengan kegiatan keuangan
• Investing activities untuk klasifikasi yang berhubungan dengan kegiatan investasi
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klasifikasi hirarki level 2 digunakan sebagai opsi untuk mengelompokan subklasifikasi level 3, misalnya untuk
hirarki  level  2 dibuat “Harta lancar”kemudian pada kolom mulai  diisi  subklasifikasi  kas dan hingga diiisi
subklasifikasi “pajak dibayar dimuka”.

Klik next dan klik simpan untuk mengupdate perubahan yg sudah dilakukan.
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B.4 Data Produk
Untuk membuat data produk, klik modul data-data>klik data produk kemudian klik tombol plus /tambah
untuk membuat baru, seperti contoh pada gambar dibawah ini :

Keterangan :
Informasi Stock 

1. Nama Produk : diisi dengan nama produk jasa
2. Kode Produk : diisi dengan kode produk (kode sudah otomatis dan bisa di edit)
3. Kel Produk : untuk memilih kelompok atau kategori produk (lihat cara membuat 

   kelompok produk pada informasi bagian ke III “Kelompok Produk”).
4. Harga Jual : diisi untuk harga jual produk
5. Satuan Dasar : diisi untuk satuan atas produk
6. Pajak Masukan : diisi untuk pajak atas transaksi pembelian
7. Pajak Keluaran : diisi untuk pajak atas transaksi pembelian
8. Tidak Aktif : di centang untuk menonaktifkan produk
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Kode Akun dan HPP 
1. Sifat dibeli : di ceklist jika produk di beli
2. Sifat dijual : di ceklist jika produk di jual
3. Kode Akun : tombol kode akun bisa di sesuaikan dengan akun yg ditentukan

Other Info
 Keterangan : diisi untuk keterangan tambahan atas produk
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Gambar
• Gambar Produk : klik tombol pilih gambar  untuk menampilkan gambar produk, klik tombol  

                hapus untuk menghapus gambar. 
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Daftar Produk
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B.5 Data Satuan
Untuk membuat  data satuan pengukuran ,  klik  modul  data-data>klik  satuan pengukuran kemudian klik
tombol plus /tambah untuk membuat baru, seperti contoh pada gambar dibawah ini :

Keterangan :
• Kode Satuan :  Diisi kode satuan.
• Nama Satuan :  Diisi nama satuan.
• Keterangan :  Diisi keterangan dari nama satuan.

Daftar Satuan
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B.6 Data Pajak

Untuk membuat data pajak , klik modul data-data>klik data pajak kemudian klik tombol plus /tambah untuk
membuat baru, seperti contoh pada gambar dibawah ini :

Keterangan :
• Kode : diisi kode pajak
• Nama : diisi nama pajak
• Persentasi : diisi persentasi pajak
• Mengurangi HPP : jika di ceklis akan mengurangi nilai transaksi
• Akun Beli : diisi kode akun pajak masukan
• Akun Jual : diisi kode akun pajak keluaran
• Keterangan : diisi keterangan pajak
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Daftar Pajak
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B.7 Data Departemen

Untuk  membuat  data  departemen  ,  klik  modul  data-data>klik  data  departemen  kemudian  klik  tombol
plus /tambah untuk membuat baru, seperti contoh pada gambar dibawah ini :

Keterangan :
• Kode : Diisi kode departemen
• Nama Dep : Diisi nama departemen
• Sub Dep : Diisi sub departemen
• Penanggung Jawab : Diisi penanggung jawab departemen
• Bidang : Diisi bidang departemen
• Catatan : Diisi catatan departemen

Daftar Departemen
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B.8 Data Proyek

Data Proyek digunakan untuk membuat laporan laba rugi per proyek,Untuk membuat data proyek ,
klik modul data-data>klik data proyek kemudian klik tombol plus /tambah untuk membuat baru,
seperti contoh pada gambar dibawah ini :

Keterangan :
• No : Diisi nomor proyek
• Nama Proyek : Diisi nama proyek
• Nama Pemesan : Diisi nama pemesan/pelangan
• Manajer Proyek : Diisi nama manajer proyek
• Jenis Proyek : Di ceklist job order jika aktif, di ceklis tidak aktif juga selesai
• No Job Order : Diisi nomor job proyek atau SPK
• Tanggal Pesan : Diisi tanggal pesanan proyek
• Tanggal Pengiriman : Diisi tanggal mulai pengerjaan proyek
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• Status : Opsi untuk menentukan status proyek
• Kontak : Diisi kontak pemesan proyek
• Menggunakan Fase : Opsi dengan fase dan tanpa fase (untuk anggaran per fase)
• Status selesai : Diisi persentasi proyek

C. Menginput Saldo Awal

C.1 Saldo Awal Akun
Untuk input saldo awal akun, klik tombol opsi atau konfigurasi, seperti gambar di bawah ini :

Setelah diklik saldo awal akun, berikutnya akan tampil form pengisian saldo awal akun dibawah ini:
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Catatan :
• Saldo awal yang diinput harus sesuai dengan periode aktifnya, misalnya misalnya periode awal 

transaksi januari 2015, maka nilai saldo awal akun bersumber dari saldo akhir bulan desember 2014.
• Saldo awal jumlahnya harus seimbang antara total harta dan kewajiban + Modal, dan jika belum

seimbang, maka selisihnya akan masuk ke akun sementara historical balancing

C.2 Saldo Awal Hutang Usaha

Untuk input saldo awal hutang usaha, klik tombol opsi atau konfigurasi, seperti gambar di bawah ini :
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setelah diklik saldo awal hutang usaha, berikutnya akan tampil form pengisian saldo awal hutang usaha
dibawah ini:
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Keterangan :
• Baru : Klik baru untuk input saldo awal hutang usaha
• Edit : Klik edit untuk mengedit saldo awal hutang usaha
• Hapus : Klik hapus untuk menghapus saldo awal hutang usaha

Catatan :
saldo awal hutang usaha tidak bisa di edit atau di hapus jika saldo tersebut sudah dibayar
berikut form pengisian saldo awal hutang usaha :

C.3 Saldo Awal Piutang Usaha

Untuk input saldo awal piutang usaha, klik tombol opsi atau konfigurasi, seperti gambar di bawah ini :
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setelah diklik saldo awal piutang usaha, berikutnya akan tampil form pengisian saldo awal piutang usaha
dibawah ini:

Keterangan :
• Baru : Klik baru untuk input saldo awal piutang usaha
• Edit : Klik edit untuk mengedit saldo awal piutang usaha
• Hapus : Klik hapus untuk menghapus saldo awal piutang usaha
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Catatan :
saldo awal piutang usaha tidak bisa di edit atau di hapus jika saldo tersebut sudah dibayar
berikut form pengisian saldo awal piutang usaha :

D. Input Transaksi

D.1 Input Transaksi Jurnal Umum

Transaksi jurnal umum diperuntukan untuk mencatat semua jenis transaksi pada umumnya, akan tetapi 
dalam aplikasi zahir online , transaksi jurnal di arahkan hanya mencatat transaksi yg berhubungan dengan :

• Transaksi penyusutan aktiva tetap
• Transaksi amortisasi perlengkapan dan peralatan kantor
• Transaksi penyesuaian biaya dibayar dimuka
• Transaksi penyesuaian pendapatan diterima dimuka
• Dan transaksi penyesuaian lainnya diluar transaksi penjualan, pembayaran piutang, pembelian dan 

pembayaran hutang

Untuk memulai transaksi jurnal umum, klik modul buku besar>kemudian klik transaksi jurnal umum, seperti
gambar dibawah ini :
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kemudian akan tampil form transaksi jurnal umum disertai dengan contoh sebagai berikut :
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Keterangan :
Pada bagian atas

• No. Referensi : Merupakan nomor transaksi. Sudah otomatis urut dan bisa di edit
• Tanggal : Diisi tanggal transaksi
• Keterangan : Diisi keterangan transaksi
• Header Proyek : Diisi proyek yang berkaitan dengan transaksi
• Header Departemen : Diisi departemen yang berkaitan dengan transaksi

Pada bagian isian transaksi
• Kode : Diisi kode akun dengan cara double klik
• Departemen : Diisi departemen rincian dengan cara double klik
• Debit : Diisi nilai transaksi
• Kredit : Diisi nilai transaksi
• Job : Diisi kode proyek rincian dengan cara double klik
• Catatan Rinci : Catatan rincian bisa di isi dengan cara klik kanan pada baris transaksi

Pada bagian bawah
• Tambah Baris : Untuk menambah baris transaksi
• Hapus Baris : Untuk Manghapus baris transaksi
• Lampiran File : Untuk mengupload file yang berkaitan dengan transaksi.
• Cetak : Jika di cekmark maka saat klik tombol rekam akan masuk halaman cetak
• Batal : Untuk membatalkan transaksi
• Rekam : Untuk merekam transaksi
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     Daftar Transaksi Jurnal Umum

Keterangan :
• Baru : Untuk membuat transaksi baru
• Hapus : Untuk menghapus transaksi 
• Perincian : Untuk membuka rincian transaksi (edit transaksi)
• Cetak : Untuk mencetak transaksi
• Filter : Untuk opsi menampilkan daftar transaksi dengan pilihan variasi  periode.
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     Laporan Transaksi Jurnal Umum

D.2 Transaksi Modul Penjualan

        D.2.1 Transaksi Penawaran Harga

Modul penawaran harga di gunakan untuk menginput transaksi penawaran harga atas jasa yang ditawarkan
kepada pelanggan. Pada tahap ini belum membentuk jurnal keuangan. Untuk memulai transaksi penawaran
harga, klik modul penjualan>kemudian klik penawaran harga, seperti gambar dibawah ini :



Panduan Transaksi Perusahaan

kemudian akan tampil form transaksi penawaran harga disertai dengan contoh sebagai berikut :
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Keterangan :
Pada bagian atas

• Nama : Diisi untuk nama pelanggan
• Nomor : Diisi nomor transaksi
• Keterangan : Diisi keterangan transaksi
• Tanggal : Diisi dengan tanggal transaksi
• Proyek : Diisi proyek terkait
• Departemen : Diisi departemen terkait
• Selesai : Opsi cekmark jika transaksi ini sudah tidak di pakai untuk invoice

Pada bagian isian transaksi
• No. Produk : Diisi kode produk dengan cara double klik
• Jumlah : Diisi dengan jumlah produk 
• Satuan : Diisi dengan satuan produk
• Harga : Diisi nilai transaksi
• Discount : Diisi jika dikenakan diskon
• Pajak : Diisi jika dikenakan pajak
• Job : Diisi kode proyek rincian dengan cara double klik
• Catatan Rinci : Catatan rincian bisa di isi dengan cara klik kanan pada baris transaksi

Pada bagian bawah
• Tanggal Penutupan : Diisi tanggal penutupan hanya sebagai opsi saja
• Salesman : Diisi jika ada nama salesnya
• Term Pembayaran : Diisi jika ada perjanjian termin pembayaran
• Tambah Baris : Untuk menambah baris transaksi
• Hapus Baris : Untuk menghapus baris transaksi
• Lampiran File : Untuk mengupload file yang berkaitan dengan transaksi.
• Cetak : Jika di cekmark saat klik tombol rekam akan masuk ke form cetak
• Batal : Untuk membatalkan transaksi
• Rekam : Untuk merekam transaksi
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     Daftar Transaksi Penawaran Harga

Keterangan :
• Proyek : Untuk menampilkan nama proyek
• Grafik : Untuk menampilkan dan tidak menampilkan grafik
• Filter : Untuk opsi menampilkan daftar per perioder, departemen dan proyek
• Cari : Untuk pencarian transaksi berdasarkan no referensi dan nama pelanggan
• Order : Untuk menampilkan grafik dengan status aktif dan non aktif
• Filter Grafik : Untuk opsi menampilkan grafik per tanggal, pelanggan dan salesman
• Max : Untuk menampilkan grafik dalam ukuran besar
• Baru : Untuk membuat transaksi baru
• Hapus : Untuk menghapus transaksi 
• Perincian : Untuk membuka rincian transaksi (edit transaksi)
• Cetak : Untuk mencetak transaksi
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Laporan Transaksi Penawaran Harga

Contoh :
Laporan Penawaran-Rangkuman
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          D.2.2 Transaksi Pesanan Penjualan 

Modul Pesanan Penjualan di gunakan untuk menginput transaksi pesanan atas jasa yang kepada pelanggan.
Untuk menginput transaksi ini bisa dengan atau tanpa acuan dari nomor transaksi penawaran harga. Pada
tahap ini juga belum membentuk jurnal keuangan. Untuk memulai transaksi pesanan penjualan, klik modul
penjualan>kemudian klik pesanan penjualan, seperti gambar dibawah ini :

kemudian akan tampil form transaksi pesanan penjualan disertai dengan contoh sebagai berikut :
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Keterangan :
Pada bagian atas

• Nama : Diisi untuk nama pelanggan
• Nomor : Diisi nomor transaksi
• Penawaran no : Opsi jika transaksi berdasarkan acuan penawaran harga
• Keterangan : Diisi keterangan transaksi
• Tanggal : Diisi dengan tanggal transaksi
• Proyek : Diisi proyek terkait
• Departemen : Diisi departemen terkait
• Selesai : Opsi cekmark jika transaksi ini sudah tidak di pakai untuk invoice

Pada bagian isian transaksi
• No. Produk : Diisi kode produk dengan cara double klik
• Jumlah : Diisi dengan jumlah produk 
• Satuan : Diisi dengan satuan produk
• Harga : Diisi nilai transaksi
• Discount : Diisi jika dikenakan diskon
• Pajak : Diisi jika dikenakan pajak
• Job : Diisi kode proyek rincian dengan cara double klik
• Catatan Rinci : Catatan rincian bisa di isi dengan cara klik kanan pada baris transaksi
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Pada bagian bawah
• Tanggal Penutupan : Diisi tanggal penutupan hanya sebagai opsi saja
• Salesman : Diisi jika ada nama salesnya
• Term Pembayaran : Diisi jika ada perjanjian termin pembayaran
• Tambah Baris : Untuk menambah baris transaksi
• Hapus Baris : Untuk menghapus baris transaksi
• Lampiran File : Untuk mengupload file yang berkaitan dengan transaksi.
• Cetak : Jika di cekmark saat klik tombol rekam akan masuk ke form cetak
• Batal : Untuk membatalkan transaksi
• Rekam : Untuk merekam transaksi

    Daftar Transaksi Pesanan Penjualan

Keterangan :
• Proyek : Untuk menampilkan nama proyek
• Grafik : Untuk menampilkan dan tidak menampilkan grafik
• Filter : Untuk opsi menampilkan daftar per perioder, departemen dan proyek
• Cari : Untuk pencarian transaksi berdasarkan no referensi dan nama pelanggan
• Order : Untuk menampilkan grafik dengan status aktif dan non aktif
• Filter Grafik : Untuk opsi menampilkan grafik per tanggal, pelanggan dan salesman
• Max : Untuk menampilkan grafik dalam ukuran besar
• Baru : Untuk membuat transaksi baru
• Hapus : Untuk menghapus transaksi 
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• Perincian : Untuk membuka rincian transaksi (edit transaksi)
• Cetak : Untuk mencetak transaksi

Laporan Transaksi Pesanan Penjualan

Contoh :
Laporan Psanan Penjualan-Rincian
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D.2.3 Transaksi Faktur/Invoice Penjualan 

Modul  faktur  penjualan  di  gunakan  untuk  menginput  transaksi  penualan  kepada  pelanggan.  Untuk
menginput transaksi ini bisa dengan atau tanpa acuan dari nomor transaksi pesanan penjualan. Pada tahap
ini  sudah  membentuk  jurnal  keuangan.  Transaksi  penjualan  bisa  diinput  dengan  opsi  tunai  ataupun
nontunai.Untuk memulai transaksi faktur penjualan, klik modul penjualan>kemudian klik faktur penjualan,
seperti gambar dibawah ini :

kemudian akan tampil form transaksi faktur penjualan disertai dengan contoh sebagai berikut :



Panduan Transaksi Perusahaan

Keterangan :
Pada bagian atas

• Nama : Diisi untuk nama pelanggan
• Nomor : Diisi nomor transaksi
• Pesanan no : Opsi jika transaksi berdasarkan acuan pesanan penjualan 
• Keterangan : Diisi keterangan transaksi
• Tanggal : Diisi dengan tanggal transaksi
• Proyek : Diisi proyek terkait
• Departemen : Diisi departemen terkait
• Tunai : Cekmark opsi ini jika transaksi secara tunai dan sesuaikan akun bank       

                             dan kas pada polihan akun di saldo terhutang
Pada bagian isian transaksi

• No. Produk : Diisi kode produk dengan cara double klik
• Jumlah : Diisi dengan jumlah produk 
• Satuan : Diisi dengan satuan produk
• Harga : Diisi nilai transaksi
• Discount : Diisi jika dikenakan diskon
• Pajak : Diisi jika dikenakan pajak
• Job : Diisi kode proyek rincian dengan cara double klik
• Catatan Rinci : Catatan rincian bisa di isi dengan cara klik kanan pada baris transaksi
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Pada bagian bawah
• Tanggal Penutupan : Diisi tanggal penutupan hanya sebagai opsi saja
• Salesman : Diisi jika ada nama salesnya
• Term Pembayaran : Diisi jika ada perjanjian termin pembayaran
• Tambah Baris : Untuk menambah baris transaksi
• Hapus Baris : Untuk menghapus baris transaksi
• Lampiran File : Untuk mengupload file yang berkaitan dengan transaksi.
• Cetak : Jika di cekmark saat klik tombol rekam akan masuk ke form cetak
• Batal : Untuk membatalkan transaksi
• Rekam Draft : Untuk merekam transaksi (tanpa posting)
• Rekam : Untuk merekam transaksi (posting)

    Daftar Transaksi Faktur Penjualan

Keterangan :
• Proyek : Untuk menampilkan nama proyek
• Grafik : Untuk menampilkan dan tidak menampilkan grafik
• Filter : Untuk opsi menampilkan daftar per perioder, departemen dan proyek
• Cari : Untuk pencarian transaksi berdasarkan no referensi dan nama pelanggan
• Order : Untuk menampilkan grafik dengan status aktif dan non aktif
• Filter Grafik : Untuk opsi menampilkan grafik per tanggal, pelanggan dan salesman
• Max : Untuk menampilkan grafik dalam ukuran besar
• Baru : Untuk membuat transaksi baru
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• Hapus : Untuk menghapus transaksi 
• Unpost : Untuk mengunpost transaksi yang sudah terposting
• Perincian : Untuk membuka rincian transaksi (edit transaksi)
• Cetak : Untuk mencetak transaksi

Laporan Transaksi Faktur Penjualan

Contoh :
Laporan Penjualan-Rangkuman
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D.2.4 Daftar Piutang Usaha

Untuk masuk ke daftar piutang usaha, klik modul penjualan>kemudian klik daftar piutang, seperti gambar
dibawah ini :

kemudian akan tampil form daftar piutang usaha total seperti gambar dibawah ini :



Panduan Transaksi Perusahaan

Keterangan :
Pada bagian atas

• Cari : Untuk pencarian nama pelanggan
• Grafik : Untuk menampilkan atau tanpa menampilkan grafik
• Update : Untuk update transaksi
• Filter : Untuk mensortir nilai berdasarkan pilihan periode

Pada bagian bawah
• Bar Chart : Untuk menampilkan grafik dalam mode bar
• Max : Untuk menampilkan grafik dalam ukuran besar
• Perincian : Untuk menampilkan rincian piutang pelanggan per invoice

    Daftar Perincian Piutang Pelanggan

Keterangan :

• Update : Untuk update transaksi
• Filter : Untuk mensortir nilai berdasarkan pilihan periode
• Termasuk Bersaldo Nol :  Jika  di  cekmark  maka  saldo  piutang  yang  sudah  nol  akan  muncul

nomor invoicenya
• Write Off :  Digunakan  untuk  mengalokasikan  nilai  piutang  ke  akun  lainnya,

misalnya piutang tak tertagih akan dialokasikan ke akun kerugian piutang. Lihat gambar dibawah ini :
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Keterangan :
• Nilai : Diisi nilai dari nilai piutang yang akan dialokasikan ke akun lain
• Penghapusan Piutang : Diisi kode akun untuk akun penghapusan piutang kemudian jika sudah

                            diisi nilai dan akun penghapusan kemudian klik rekam, maka piutang   
               akan berkurang dan akan menambah ke akun kerugian piutang. Jurnal 

                                         penghapusan piutang bisa di lihat di daftar transaksi jurnal umum. 
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D.2.5 Transaksi Pembayaran Piutang Usaha

Modul Pembayaran piutang usaha di gunakan untuk menginput transaksi penerimaan piutang usaha dari
pelanggan.  Untuk  memulai  transaksi  pembayaran  piutang  usaha,  klik  modul  penjualan>kemudian  klik
pembayaran piutang, seperti gambar dibawah ini :

kemudian akan tampil form transaksi pembayaran piutang disertai dengan contoh sebagai berikut :



Panduan Transaksi Perusahaan

Keterangan :
Pada bagian atas

• Akun Kas : Diisi akun Bank untuk penerimanan piutang usaha
• Dari : Diisi nama pelanggan yang membayar
• Memo : Diisi keterangan transaksi
• Cek. No : Diisi nomor transaksi
• Tanggal : Diisi dengan tanggal transaksi
• Proyek : Diisi proyek terkait
• Departemen : Diisi departemen terkait
• Giro : Opsi giro di cekmark jika pembayaran piutang dengan giro mundur.

Pada bagian isian transaksi
• No invoice : Diisi no invoice yang akan di terima pembayarannya (di double klik)
• Tanggal : Informasi tanggal invoice
• Saldo : Informasi saldo invoice
• Diskon : Diisi untuk diskon pembayaran 
• Jumlah dibayar : Diisi saldo yang akan di bayar
• Denda : Diisi nilai denda sebagai penambah pembayaran piutang dan tentukan kode 

  akun yang akan dialokasikan

Pada bagian bawah
• Tambah Baris : Untuk menambah baris transaksi
• Hapus Baris : Untuk menghapus baris transaksi
• Lampiran File : Untuk mengupload file yang berkaitan dengan transaksi.
• Cetak : Jika di cekmark saat klik tombol rekam akan masuk ke form cetak
• Batal : Untuk membatalkan transaksi
• Rekam : Untuk merekam transaksi
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     Daftar Transaksi Pembayaran Piutang 

Keterangan :

• Filter : Untuk opsi menampilkan daftar per perioder, departemen dan proyek
• Cari : Untuk pencarian transaksi berdasarkan no referensi dan nama pelanggan
• Baru : Untuk membuat transaksi baru
• Hapus : Untuk menghapus transaksi 
• Perincian : Untuk membuka rincian transaksi (edit transaksi)
• Cetak : Untuk mencetak transaksi
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Laporan Transaksi Pembayaran Piutang

D.2.6 Pengembalian Kelebihan (Kredit)

Modul pengembalian kelebihan (kredit) di gunakan untuk mencatatn pengembalian saldo atas pembayaran
piutang pelanggan yang lebih bayar. Ada 2 cara untuk menginput pengembalian kelebihan (kredit) :

3. Alokasi Kas : Kelebihan pembayaran akan di kembalikan dengan saldo Bank atau kas
4. Alokasi invoice lainnya : Kelebihan pembayaran untuk menutup invoice lainnya

 Untuk  memulai  transaksi  pengembalian  kelebihan  (kredit),  klik  modul  penjualan>kemudian  klik
pengembalian kelebihan (kredit), seperti gambar dibawah ini :
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kemudian akan tampil form daftar invoice piutang yg lebih bayar :

klik invoice yang akan di proses kemudian klik Ok. Maka akan tampil pilihan opsi di bawah ini :
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jika di pilih opsi “dalam bentuk kas”, maka setelah klik lanjutkan kita tentukan akun bank atau kas yg akan
dikeluarkan dananya seperti gambar dibawah ini :

jika di pilih opsi “untuk membayar invoice lainya”, maka setelah klik lanjutkan kita tentukan kode invoice
lainnya yang akan dikurangi atas kelebihan bayar ini seperti gambar dibawah ini :



Panduan Transaksi Perusahaan

    Daftar Transaksi Pengembalian Kelebihan (Kredit)

Keterangan :

• Filter : Untuk opsi menampilkan daftar per perioder, departemen dan proyek
• Cari : Untuk pencarian transaksi berdasarkan no referensi dan nama pelanggan
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• Baru : Untuk membuat transaksi baru
• Hapus : Untuk menghapus transaksi 
• Perincian : Untuk membuka rincian transaksi (edit transaksi)
• Cetak : Untuk mencetak transaksi

Catatan :
• Untuk transaksi pengembalian kelebihan (kredit) dengan opsi alokasi kas, maka daftar transaksi ada

di daftar transaksi pengembalian kelebihan (kredit)
• Untuk  transaksi  pengembalian  kelebihan  (kredit)  dengan  opsi  untuk  membayar  invoice  lainnya,

maka daftar transaksi ada di daftar transaksi pembayaran piutang

Contoh :
Laporan Kartu Piutang – Mutasi
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D.3 Transaksi Modul Pembelian

       D.3.1 Transaksi Permintaan Penawaran Harga

Modul permintaan penawaran harga di gunakan untuk menginput transaksi penawaran harga atas jasa yang
akan  di  order  kepada  pemasok.  Pada  tahap  ini  belum  membentuk  jurnal  keuangan.  Untuk  memulai
transaksi permintaanpenawaran harga, klik modul pembelian>kemudian klik permintaan penawaran harga,
seperti gambar dibawah ini :

kemudian akan tampil form transaksi permintaan penawaran harga disertai dengan contoh sebagai berikut :
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Keterangan :
Pada bagian atas

• Nama : Diisi untuk nama pemasok
• Nomor : Diisi nomor transaksi
• Keterangan : Diisi keterangan transaksi
• Tanggal : Diisi dengan tanggal transaksi
• Proyek : Diisi proyek terkait
• Departemen : Diisi departemen terkait
• Selesai : Opsi cekmark jika transaksi ini sudah tidak di pakai untuk invoice

Pada bagian isian transaksi
• No. Produk : Diisi kode produk dengan cara double klik
• Jumlah : Diisi dengan jumlah produk 
• Satuan : Diisi dengan satuan produk
• Harga : Diisi nilai transaksi
• Discount : Diisi jika dikenakan diskon
• Pajak : Diisi jika dikenakan pajak
• Job : Diisi kode proyek rincian dengan cara double klik
• Catatan Rinci : Catatan rincian bisa di isi dengan cara klik kanan pada baris transaksi

Pada bagian bawah
• Tanggal Penutupan : Diisi tanggal penutupan hanya sebagai opsi saja
• Bagian Pembelian : Diisi jika ada nama salesnya
• Term Pembayaran : Diisi jika ada perjanjian termin pembayaran
• Tambah Baris : Untuk menambah baris transaksi
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• Hapus Baris : Untuk menghapus baris transaksi
• Lampiran File : Untuk mengupload file yang berkaitan dengan transaksi.
• Cetak : Jika di cekmark saat klik tombol rekam akan masuk ke form cetak
• Batal : Untuk membatalkan transaksi
• Rekam : Untuk merekam transaksi

    Daftar Transaksi Permintaan Penawaran Harga

Keterangan :
• Proyek : Untuk menampilkan nama proyek
• Grafik : Untuk menampilkan dan tidak menampilkan grafik
• Filter : Untuk opsi menampilkan daftar per perioder, departemen dan proyek
• Cari : Untuk pencarian transaksi berdasarkan no referensi dan nama pelanggan
• Order : Untuk menampilkan grafik dengan status aktif dan non aktif
• Filter Grafik : Untuk opsi menampilkan grafik per tanggal, Pemasok
• Max : Untuk menampilkan grafik dalam ukuran besar
• Baru : Untuk membuat transaksi baru
• Hapus : Untuk menghapus transaksi 
• Perincian : Untuk membuka rincian transaksi (edit transaksi)
• Cetak : Untuk mencetak transaksi
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Laporan Transaksi Permintaan Penawaran Harga

Contoh :
Laporan Permintaan Penawaran-Rangkuman
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D.3.2 Transaksi Pesanan Pembelian
Modul Pesanan pembelian di gunakan untuk menginput transaksi pesanan atau order kepada pemasok.
Pada  tahap  ini  belum  membentuk  jurnal  keuangan.  Untuk  memulai  transaksi  pesanan  pembelian,  klik
modul pembelian>kemudian klik pesanan pembelian, seperti gambar dibawah ini :

kemudian akan tampil form transaksi pesanan pembelian  disertai dengan contoh sebagai berikut :
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Keterangan :
Pada bagian atas

• Nama : Diisi untuk nama pemasok
• Nomor : Diisi nomor transaksi
• Keterangan : Diisi keterangan transaksi
• Penawaran No : Order transaksi berdasarkan no penawaran harga
• Tanggal : Diisi dengan tanggal transaksi
• Proyek : Diisi proyek terkait
• Departemen : Diisi departemen terkait
• Selesai : Opsi cekmark jika transaksi ini sudah tidak di pakai untuk invoice

Pada bagian isian transaksi
• No. Produk : Diisi kode produk dengan cara double klik
• Jumlah : Diisi dengan jumlah produk 
• Satuan : Diisi dengan satuan produk
• Harga : Diisi nilai transaksi
• Discount : Diisi jika dikenakan diskon
• Pajak : Diisi jika dikenakan pajak
• Job : Diisi kode proyek rincian dengan cara double klik
• Catatan Rinci : Catatan rincian bisa di isi dengan cara klik kanan pada baris transaksi

Pada bagian bawah
• Tanggal Penutupan : Diisi tanggal penutupan hanya sebagai opsi saja
• Bagian Pembelian : Diisi jika ada nama bagian pembeliannya
• Term Pembayaran : Diisi jika ada perjanjian termin pembayaran
• Tambah Baris : Untuk menambah baris transaksi
• Hapus Baris : Untuk menghapus baris transaksi
• Lampiran File : Untuk mengupload file yang berkaitan dengan transaksi.
• Cetak : Jika di cekmark saat klik tombol rekam akan masuk ke form cetak
• Batal : Untuk membatalkan transaksi
• Rekam : Untuk merekam transaksi
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   Daftar Transaksi Pesanan Pembelian

Keterangan :
• Proyek : Untuk menampilkan nama proyek
• Grafik : Untuk menampilkan dan tidak menampilkan grafik
• Filter : Untuk opsi menampilkan daftar per perioder, departemen dan proyek
• Cari : Untuk pencarian transaksi berdasarkan no referensi dan nama pelanggan
• Order : Untuk menampilkan grafik dengan status aktif dan non aktif
• Filter Grafik : Untuk opsi menampilkan grafik per tanggal, Pemasok
• Max : Untuk menampilkan grafik dalam ukuran besar
• Baru : Untuk membuat transaksi baru
• Hapus : Untuk menghapus transaksi 
• Perincian : Untuk membuka rincian transaksi (edit transaksi)
• Cetak : Untuk mencetak transaksi
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Laporan Transaksi Pesanan Pembelian 

Contoh :
Laporan Pesanan Pembelian - Sederhana
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D.3.3 Transaksi Faktur Pembelian
Modul Faktur Pembelian di gunakan untuk menginput transaksi Faktur Pembelian kepada pemasok. Pada
tahap  ini  sudah  membentuk  jurnal  keuangan.  Untuk  memulai  transaksi  Faktur  Pembelian,  klik  modul
pembelian>kemudian klik faktur pembelian, seperti gambar dibawah ini :

kemudian akan tampil form transaksi faktur pembelian  disertai dengan contoh sebagai berikut :
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Keterangan :
Pada bagian atas

• Nama : Diisi untuk nama pemasok
• Nomor : Diisi nomor transaksi
• Keterangan : Diisi keterangan transaksi
• No PO : Faktur penjualan berdasarkan nomor pesanan pembelian
• Tanggal : Diisi dengan tanggal transaksi
• Proyek : Diisi proyek terkait
• Departemen : Diisi departemen terkait
• Tunai : Opsi cekmark tunai untuk transaksi secara tunai dan tentukan akun 

               bank atau kas pada total setelah pajak.
Pada bagian isian transaksi

• No. Produk : Diisi kode produk dengan cara double klik
• Jumlah : Diisi dengan jumlah produk 
• Satuan : Diisi dengan satuan produk
• Harga : Diisi nilai transaksi
• Discount : Diisi jika dikenakan diskon
• Pajak : Diisi jika dikenakan pajak
• Job : Diisi kode proyek rincian dengan cara double klik
• Catatan Rinci : Catatan rincian bisa di isi dengan cara klik kanan pada baris transaksi  

Pada bagian bawah
• Tanggal Penutupan : Diisi tanggal penutupan hanya sebagai opsi saja
• Bagian Pembelian : Diisi jika ada nama bagian pembeliannya
• Term Pembayaran : Diisi jika ada perjanjian termin pembayaran
• Tambah Baris : Untuk menambah baris transaksi
• Hapus Baris : Untuk menghapus baris transaksi
• Lampiran File : Untuk mengupload file yang berkaitan dengan transaksi.
• Cetak : Jika di cekmark saat klik tombol rekam akan masuk ke form cetak
• Batal : Untuk membatalkan transaksi
• Rekam Draft : Untuk merekam transaksi (tanpa diposting)
• Rekam : Untuk merekam transaksi (posting)
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   Daftar Transaksi Faktur Pembelian

Keterangan :
• Proyek : Untuk menampilkan nama proyek
• Grafik : Untuk menampilkan dan tidak menampilkan grafik
• Filter : Untuk opsi menampilkan daftar per perioder, departemen dan proyek
• Cari : Untuk pencarian transaksi berdasarkan no referensi dan nama pelanggan
• Order : Untuk menampilkan grafik dengan status aktif dan non aktif
• Filter Grafik : Untuk opsi menampilkan grafik per tanggal, Pemasok
• Max : Untuk menampilkan grafik dalam ukuran besar
• Baru : Untuk membuat transaksi baru
• Hapus : Untuk menghapus transaksi 
• Unpost : Untuk mengunpost transaksi yang sudah di posting
• Perincian : Untuk membuka rincian transaksi (edit transaksi)
• Cetak : Untuk mencetak transaksi
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Laporan Transaksi Faktur Pembelian 

Contoh :
Laporan Pembelian - Rangkuman
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D.3.4 Daftar Hutang Usaha
Untuk masuk ke daftar hutang usaha, klik modul pembelian>kemudian klik daftar hutang, seperti gambar
dibawah ini :

kemudian akan tampil form daftar hutang usaha total seperti gambar dibawah ini :
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Keterangan :
Pada bagian atas

• Cari : Untuk pencarian nama pemasok
• Grafik : Untuk menampilkan atau tanpa menampilkan grafik
• Update : Untuk update transaksi
• Filter : Untuk mensortir nilai berdasarkan pilihan periode

Pada bagian bawah
• Bar Chart : Untuk menampilkan grafik dalam mode bar
• Max : Untuk menampilkan grafik dalam ukuran besar
• Perincian : Untuk menampilkan rincian piutang pemasok per invoice

    Daftar Perincian Hutang Per Pemasok

Keterangan :

• Update : Untuk update transaksi
• Filter : Untuk mensortir nilai berdasarkan pilihan periode
• Termasuk Bersaldo Nol : Jika di cekmark maka saldo hutang yang sudah nol akan 

                            muncul nomor invoicenya
• Write Off :  Digunakan  untuk  mengalokasikan  nilai  hutang  ke  akun   lainnya,

misalnya  penghapusan  hutang  akan  dialokasikan  ke  akun  potongan  pembelian.  Lihat  gambar
dibawah ini :
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Keterangan :
• Nilai : Diisi nilai dari nilai hutang yang akan dialokasikan ke akun 

  lain
• Penghapusan hutang : Diisi kode akun untuk akun penghapusan hutang

kemudian jika sudah diisi nilai dan akun penghapusan kemudian klik rekam, maka hutang akan berkurang 
dan akan menambah ke akun ptongan pembelian. Jurnal penghapusan hutang bisa di lihat di daftar 
transaksi jurnal umum. 
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D.3.5 Transaksi Pembayaran Hutang Usaha
Modul Pembayaran hutang usaha di gunakan untuk menginput transaksi pembayaran hutang  usaha kepada
pemasok. Untuk memulai transaksi pembayaran hutang, klik modul pembelian>kemudian klik pembayaran
hutang, seperti gambar dibawah ini :

kemudian akan tampil form transaksi pembayaran piutang disertai dengan contoh sebagai berikut :
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Keterangan :
Pada bagian atas

• Akun Kas : Diisi akun Bank untuk pembayaran hutang usaha
• Penerima : Diisi nama pemasok tujuan pembayaran hutang usaha
• Memo : Diisi keterangan transaksi
• No Referensi : Diisi nomor transaksi
• Tanggal : Diisi dengan tanggal transaksi
• Proyek : Diisi proyek terkait
• Departemen : Diisi departemen terkait
• Giro : Opsi giro di cekmark jika pembayaran hutang dengan giro mundur.

Pada bagian isian transaksi
• No invoice : Diisi no invoice yang akan di terima pembayarannya (di double klik)
• Tanggal : Informasi tanggal invoice
• Saldo : Informasi saldo invoice
• Diskon : Diisi untuk diskon pembayaran 
• Jumlah dibayar : Diisi saldo yang akan di bayar
• Denda : Diisi nilai denda sebagai penambah pembayaran hutang dan tentukan 

                            kode akun yang akan dialokasikan
Pada bagian bawah

• Tambah Baris : Untuk menambah baris transaksi
• Hapus Baris : Untuk menghapus baris transaksi
• Lampiran File : Untuk mengupload file yang berkaitan dengan transaksi.
• Cetak : Jika di cekmark saat klik tombol rekam akan masuk ke form cetak
• Batal : Untuk membatalkan transaksi
• Rekam : Untuk merekam transaksi
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    Daftar Transaksi Pembayaran Hutang 

Keterangan :

• Filter : Untuk opsi menampilkan daftar per perioder, departemen dan proyek
• Cari : Untuk pencarian transaksi berdasarkan no referensi dan nama pelanggan
• Baru : Untuk membuat transaksi baru
• Hapus : Untuk menghapus transaksi 
• Perincian : Untuk membuka rincian transaksi (edit transaksi)
• Cetak : Untuk mencetak transaksi
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Laporan Transaksi Pembayaran Hutang

Contoh :
Laporan Kartu Hutang – Mutasi
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D.3.6 Transaksi Penerimaan Kembalian (Debit)
Modul  penerimaan  kembalian  (debit)  di  gunakan  untuk  mencatat  penerimaan  saldo  atas  pembayaran
hutang pemasok yang lebih bayar. Ada 2 cara untuk menginput penerimaan kembalian :

• Alokasi Kas : Kelebihan pembayaran akan di terima secara tunai
• Alokasi invoice lainnya : Kelebihan pembayaran untuk menutup invoice hutang lainnya

 Untuk  memulai  transaksi,  klik  modul  pembelian>kemudian  klik  penerimaan kembalian  (debit),  seperti
gambar dibawah ini :

kemudian akan tampil form daftar invoice hutang yg lebih bayar :
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klik invoice yang akan di proses kemudian klik Ok. Maka akan tampil pilihan opsi di bawah ini :

 jika di pilih opsi “dalam bentuk kas”, maka setelah klik lanjutkan kita tentukan akun bank atau kas untuk
penerimaan saldonya seperti gambar dibawah ini :

jika di pilih opsi “untuk membayar invoice lainya”, maka setelah klik lanjutkan kita tentukan kode invoice
lainnya yang akan dikurangi atas kelebihan bayar ini seperti gambar dibawah ini :
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    Daftar Transaksi Penerimaan kembalian (Debit)
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Keterangan :

• Filter : Untuk opsi menampilkan daftar per perioder, departemen dan proyek
• Cari : Untuk pencarian transaksi berdasarkan no referensi dan nama pemasok
• Baru : Untuk membuat transaksi baru
• Hapus : Untuk menghapus transaksi 
• Perincian : Untuk membuka rincian transaksi (edit transaksi)
• Cetak : Untuk mencetak transaksi

Catatan :
• Untuk transaksi penerimaan kembalian (debit) dengan opsi alokasi kas, maka daftar transaksi ada di

daftar transaksi penerimaan kembalian (debit)
• Untuk transaksi penerimaan kembalian (debit) dengan opsi untuk membayar invoice lainnya, maka

daftar transaksi ada di daftar transaksi pembayaran hutang

D.4 Transaksi Modul Kas dan Bank

D.4.1 Transaksi Kas Keluar
Transaksi kas keluar diperuntukan untuk mencatat semua jenis pengeluaran Bank dan Kas, Pengeluaran kas
dalam hal ini meliputi pengeluaran operasional , transaksi kas keluar di arahkan hanya mencatat transaksi yg
berhubungan dengan :

• Transaksi pengeluaran biaya operasional kantor
• Transaksi pengeluaran non operasional
• Untuk transaksi pembayaran hutang usaha/dagang melalui modul pembelian.

Untuk memulai transaksi kas keluar, klik modul Kas Bank>kemudian klik transaksi Kas Keluar, seperti gambar
dibawah ini :
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kemudian akan tampil form transaksi kas keluar disertai dengan contoh sebagai berikut :

Keterangan :
Pada bagian atas

• Akun Kas : Diisi akun Bank atau kas yang akan di keluarkan
• Penerima : Diisi kepada yang di tuju atas pembayaran kas keluar
• Memo : Diisi keterangan transaksi
• Cek No : Diisi proyek yang berkaitan dengan transaksi
• Tanggal : Diisi tanggal transaksi
• Sebesar : Menampilkan nilai total transaksi
• Proyek : Diisi proyek yang berkaitan dengan transaksi
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• Departemen : Diisi departemen yang berkaitan dengan transaksi
Pada bagian isian transaksi

• Kode : Diisi kode akun dengan cara double klik
• Departemen : Diisi departemen rincian dengan cara double klik
• Nilai : Diisi nilai transaksi
• Job : Diisi kode proyek rincian dengan cara double klik
• Catatan Rinci : Catatan rincian bisa di isi dengan cara klik kanan pada baris transaksi

Pada bagian bawah
• Tambah Baris : Untuk menambah baris transaksi
• Hapus Baris : Untuk Manghapus baris transaksi
• Lampiran File : Untuk mengupload file yang berkaitan dengan transaksi.
• Cetak : Jika di cekmark maka saat klik tombol rekam akan masuk ke halaman 

    cetak
• Batal : Untuk membatalkan transaksi
• Rekam : Untuk merekam transaksi

       Daftar Transaksi Kas Keluar

Keterangan :
• Baru : Untuk membuat transaksi baru
• Hapus : Untuk menghapus transaksi 
• Perincian : Untuk membuka rincian transaksi (edit transaksi)
• Cetak : Untuk mencetak transaksi
• Filter : Untuk opsi menampilkan daftar transaksi dengan pilihan variasi periode.
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Laporan Transaksi Kas Keluar

D.4.2 Transaksi Kas Masuk
Transaksi kas masuk diperuntukan untuk mencatat semua jenis penerimaan Bank dan Kas, Penerimaan kas 
dalam hal ini meliputi penerimaan operasional , transaksi kas masuk di arahkan hanya mencatat transaksi yg
berhubungan dengan :

• Transaksi penerimaan operasioanl
• Untuk transaksi penerimaan piutang usaha/dagang melalui modul penjualan.

Untuk memulai transaksi kas masuk, klik modul Kas Bank>kemudian klik transaksi Kas masuk, seperti 
gambar dibawah ini :
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kemudian akan tampil form transaksi kas masuk disertai dengan contoh sebagai berikut :

Keterangan :
Pada bagian atas

• Akun Kas : Diisi akun Bank atau kas yang akan di terima
• Dari : Diisi dari sumber kas masuk 
• Memo : Diisi keterangan transaksi
• Cek No : Diisi proyek yang berkaitan dengan transaksi
• Tanggal : Diisi tanggal transaksi
• Sebesar : Menampilkan nilai total transaksi
• Proyek : Diisi proyek yang berkaitan dengan transaksi
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• Departemen : Diisi departemen yang berkaitan dengan transaksi
Pada bagian isian transaksi

• Kode : Diisi kode akun dengan cara double klik
• Departemen : Diisi departemen rincian dengan cara double klik
• Nilai : Diisi nilai transaksi
• Job : Diisi kode proyek rincian dengan cara double klik
• Catatan Rinci : Catatan rincian bisa di isi dengan cara klik kanan pada baris transaksi

Pada bagian bawah
• Tambah Baris : Untuk menambah baris transaksi
• Hapus Baris : Untuk Manghapus baris transaksi
• Lampiran File : Untuk mengupload file yang berkaitan dengan transaksi.
• Cetak : Jika di cekmark maka saat klik tombol rekam akan masuk ke halaman               

  cetak
• Batal : Untuk membatalkan transaksi
• Rekam : Untuk merekam transaksi

    Daftar Transaksi Kas Masuk

Keterangan :
• Baru : Untuk membuat transaksi baru
• Hapus : Untuk menghapus transaksi 
• Perincian : Untuk membuka rincian transaksi (edit transaksi)
• Cetak : Untuk mencetak transaksi
• Filter : Untuk opsi menampilkan daftar transaksi dengan pilihan variasi periode.
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   Laporan Transaksi Kas masuk

D.4.3 Transakasi Transfer Kas
Transaksi Transfer Kas diperuntukan untuk mencatat transaksi transfer dana antar Bank dan Kas, transaksi 
transfer kas antara lain:

• Transfer dari Bank ke Bank lain
• Transfer dari Bank ke Kas
• Transfer dari Kas ke Bank atau transfer dari kas ke kas lain

Untuk memulai transaksi transfer kas, klik modul Kas Bank>kemudian klik transaksi transfer kas, seperti 
gambar dibawah ini :
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kemudian akan tampil form transaksi transfer kas disertai dengan contoh sebagai berikut :

Keterangan :
• Dari : Sumber Bank atau Kas yg akan di keluarkan
• Ke : Tujuan Bank atau Kas yang akan menerima
• Tanggal : Tanggal transaksi transfer kas atau Bank
• Ref : Nomor transaksi transfer kas
• Departemen : Diisi Departemen atas transaksi transfer kas
• Keterangan : Diisi dengan keterangan transaksi
• Nilai : Diisi nilai atas transfer Kas dan Bank
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Daftar Transaksi Transfer Kas
Transaksi transfer kas daftarnya ada pada daftar transaksi jurnal umum. Klik modul buku besar>klik daftar 
transaksi jurnal umum. Seperti gambar dibawah ini :

Keterangan :
• Baru : Untuk membuat transaksi baru melalui modul kas/bank>Transfer kas
• Hapus : Untuk menghapus transaksi 
• Perincian : Untuk membuka rincian transaksi (edit transaksi)
• Cetak : Untuk mencetak transaksi
• Filter : Untuk opsi menampilkan daftar transaksi dengan pilihan variasi periode.
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D.4.4 Rekonsiliasi Bank
Rekonsiliasi Bank di zahir online di gunakan sebagai alat bantu untuk mengkontrol dan mencocokan antara
saldo rekening koran dengan saldo akun bank di aplikasi zahir online. Pencatatan antara pihak Bank dan
internal perusahaan memungkinkan adanya perbedaan, oleh karena itu perlu adanya rekonsiliasi bank. 

Untuk memulai  rekonsiliasi  bank,  klik  modul  Kas  Bank>kemudian  klik  rekonsiliasi  bank,  seperti  gambar
dibawah ini :

kemudian akan tampil form saldo bank yang akan di rekonsiliasi sebagai berikut :
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Keterangan :
• Kode Rekening (Akun) : Diisi kode akun bank yang akan di rekonsiliasi
• Tanggal Rekening Koran : Diisi tanggal rekening koran
• Saldo Rekening Koran : Diisi saldo rekening koran yg bersumber dari laporan Bank

Kemudian klik OK, kemudian akan tampilan form rincian transaksi bank sebagai berikut :
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Langkah untuk merekonsiliasi bank :
Beri tanda cekmark setiap baris transaksi yang sesuai dengan laporan rekening bank pada bagian
kolom “X”, sehingga bisa diketahui nilai perbedaaannya. Lihat contoh di bawah ini :

pada umumnya nilai perbedaan yg ada pada tampilan “perbedaan” menunjukan bahwa saldo bank dengan
saldo rekening koran belum sama,kemungkinan penyebabnya adalah transaksi  administrasi  bank belum
diinput di  zahir online seperti  biaya pajak bank, administransi  bank, biaya bunga dan lain2 maka harus
dilakukan penyesuaian dengan cara klik tombol penyesuaian. Seperti contoh di bawah ini :
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Keterangan :
• Kode Akun : Diisi kode akun atas akun penyesuaiannya misalnya biaya   

             administrasi bank
• Tanggal : Diisi tanggal sesuai terjadi transaksi atas biaya administrasi bank
• Referensi : Diisi nomor transaksinya
• Keterangan : Diisi keterangan atas transaksi 
• Masuk (Debit) : Diisi nilai untuk penyesuaian atas penerimaan bunga
• Keluar (kredit) : Diisi nilai untuk penyesuaian atas pembayaran biaya administrasi bank

Catatan :
• Penyesuaian bisa dilakukan lebih dari satu kali sesuai dengan jumlah transaksi nya
• Dalam transaksi penyesuaian tidak boleh mengisi ke ke dua kolom nilai masuk dan keluar, harus

salah satu.

Jika nilai perbedaan sudah NOL, maka lakukan rekonsiliasi dengan klik tombol rekonsiliasi.

D.4.5 Giro Masuk
Transaksi giro masuk bisa bersumber dari transaksi :

• Penerimaan Piutang Usaha
• Penerimaan operasional

Untuk  mencatat  transaksi  Penerimaan  Piutang  usaha  dengan  giro,  klik  modul  penjualan>Pembayaran
Piutang Usaha. seperti gambar dibawah ini :
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Perhatian : Opsi Giro pada tanda kotak biru harus di cekmark, kemudian rekam. Tampilan berikutnya adalah
mengisi nomor giro dan tanggal jatuh tempo seperti gambar dibawah ini :

kemudian klik “OK”. Transaksi pembayaran Piutang Usaha dengan opsi giro belum membentuk jurnal dan
mengurangi  piutang  usaha.  Pembentukan  jurnal  dan  pengurangan  piutangnya  akan  terbentuk  dan
berkurang setelah giro tersebut di cairkan di daftar giro masuk. 

    Daftar Transaksi Giro Masuk
Untuk masuk ke daftar Giro Masuk, klik modul Kas dan Bank>klik Giro Masuk Seperti gambar dibawah ini :
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Keterangan :
• Giro Cair : Klik giro cair untuk mencairkan giro masuk
• Perincian : Klik Perincian untuk membuka perincian (edit tanggal jatuh tempo)
• Filter : Klik filter untuk menampilkan variasi daftar giro berdasarkan periode
• Batal/Tolak : Klik Batal/Tolak untuk menon aktifkan giro
• Jurnal Voucher : Klik Jurnal voucher untuk menampilkan jurnal yang terbentuk

Catatan :
• Giro Masuk dari pembayaran piutang usaha jika sudah di cairkan, maka jurnal nya sudah terbentuk

di daftar transaksi pembayaran piutang usaha.
• Giro Masuk dari transaksi kas masuk jika sudah di cairkan, maka jurnal nya ada di daftar transaksi

jurnal umum
• Jika transaksi kas masuk dg opsi giro akan di hapus atau di edit, sementara gironya sudah di cairkan, 

maka hapus terlebih dahulu jurnal pencairan gironya di daftar transaksi jurnal umum

D.4.6 Giro Keluar
Transaksi giro keluar bisa bersumber dari transaksi :

• Pembayaran Hutang Usaha
• Pembayaran Operasional

Untuk  mencatat  transaksi  pembayaran  hutang  usaha  dengan  giro,  klik  modul  pembelian>pembayaran
hutang usaha. seperti gambar dibawah ini :

Perhatian : Opsi Giro pada tanda kotak biru harus di cekmark, kemudian rekam. Tampilan berikutnya adalah
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mengisi nomor giro dan tanggal jatuh tempo seperti gambar dibawah ini :

kemudian  klik  “OK”.  Transaksi  pembayaran  hutang  dengan  opsi  giro  belum  membentuk  jurnal  dan
mengurangi hutang usaha. Pembentukan jurnal dan pengurangan hutangnya akan terbentuk dan berkurang
setelah giro tersebut di cairkan di daftar giro keluar. 

Daftar Transaksi Giro Keluar
Untuk masuk ke daftar giro mundur, klik modul Kas dan Bank>klik Giro keluar. Seperti gambar dibawah ini :
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Keterangan :
• Giro Cair : Klik giro cair untuk mencairkan giro mundur
• Perincian : Klik Perincian untuk membuka perincian (edit tanggal jatuh tempo)
• Filter : Klik filter untuk menampilkan variasi daftar giro berdasarkan periode
• Batal/Tolak : Klik Batal/Tolak untuk menon aktifkan giro
• Jurnal Voucher : Klik Jurnal voucher untuk menampilkan jurnal yang terbentuk

Catatan :
• Giro keluar dari pembayaran hutang usaha jika sudah di cairkan, maka jurnal nya sudah terbentuk di

daftar transaksi pembayaran hutang usaha.
• Giro keluar dari transaksi kas keluar jika sudah di cairkan, maka jurnal nya ada di daftar transaksi

jurnal umum
• Jika transaksi kas keluar dg opsi giro akan di hapus atau di edit, sementara gironya sudah di cairkan,

maka hapus terlebih dahulu jurnal pencairan gironya di daftar transaksi jurnal umum

E. Review Laporan Zahir Online
    E.1. Laporan Keuangan

• Arus Kas Rangkuman : Menampilkan laporan arus kas dengan total dari subklasifikasi 
                                     akun

• Arus Kas Rincian : Menampilkan laporan arus kas dengan rincian akun rekening
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• Laba Rugi Standar : Menampilkan laporan laba rugi standar
• Laba Rugi  Angg Vs Real :  Menampilkan  laporan  laba  rugi  antara  anggaran  akun  dan

realisasi
• Laba Rugi  Years to Date : Menampilkan laporan laba rugi berjalan dan periode aktif
• Laba Rugi 12 Bulan : Menampilkan laporan laba rugi dengan penyajian 12 bulan
• Neraca Standar : Menampilkan laporan neraca standar
• Neraca 12 Bulan : Menampilkan laporan neraca dengan penyajian 12 bulan
• Neraca Angg Vs Real : Menampilkan laporan neraca antara anggaran akun dan realisasi
• Neraca Saldo : Menampilkan laporan neraca saldo

E.2 Laporan Buku Besar

• Buku Besar Mutasi : Menampilkan laporan buku besar dengan saldo mutasi
• Buku Besar Standar : Menampilkan laporan buku besar tanpa saldo mutasi
• Daftar Rekening : Menampilkan daftar rekening perkiraan
• Jurnal Semua Transaksi : Menampilkan jurnal semua transaksi 
• Jurnal Umum : Menampilkan jurnal dari transaksi jurnal umum
• Jejak Audit Rangkuman : Menampilkan rangkuman transaksi yang di edit dan 

  hapus
• Jejak Audit Rincian : Menampilkan rincian transaksi yang di edit dan hapus
• Jejak Audit Semua Transaksi : Menampilkan semua transaksi yang di edit dan hapus
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E.3. Laporan Kas Bank

• Jurnal Kas Keluar : Menampilkan laporan jurnal kas keluar
• Jurnal Kas Masuk : Menampilkan laporan jurnal kas masuk
• Giro Keluar Hari Jatuh Tempo : Menampilkan laporan giro keluar dengan jatuh tempo
• Giro Keluar : Menampilkan laporan giro keluar
• Giro Masuk Hari Jatuh Tempo : Menampilkan laporan giro masuk dengan jatuh tempo
• Giro Masuk : Menampilkan laporan giro masuk
• Rekonsiliasi Bank : Menampilkan laporan rekonsiliasi bank
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E.4  Laporan Penjualan

• Penawaran Harga Rangkuman : Menampilkan laporan penawaran harga rangkuman
• Penawaran Harga Sederhana : Menampilkan laporan penawaran harga sederhana
• Penawaran Harga Rincian : Menampilkan laporan penawaran harga rincian
• Pesanan Penjualan Rangkuman : Menampilkan laporan pesanan rangkuman
• Pesanan Penjualan Sederhana : Menampilkan laporan pesanan sederhana
• Pesanan Penjualan Rincian : Menampilkan laporan pesanan rincian
• Penjualan Rangkuman : Menampilkan laporan penjualan rangkuman
• Penjualan Sederhana : Menampilkan laporan penjualan sederhana
• Penjualan Rincian : Menampilkan laporan penjualan rincian
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E.5  Laporan Piutang Usaha

• Piutang Usaha : Menampilkan laporan piutang per pelanggan secara rinci
• Mutasi Piutang : Menampilkan laporan mutasi piutang per pelanggan 
• Pembayaran Piutang : Menampilkan laporan transaksi pembayaran pelanggan
• Surat Tagihan : Menampilkan surat tagihan piutang per pelanggan
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E.6 Laporan Pembelian

• Permintaan Penawaran Rangkuman : Menampilkan laporan penawaran rangkuman
• Permintaan Penawaran Sederhana : Menampilkan laporan penawaran sederhana
• Permintaan Penawaran Rincian : Menampilkan laporan penawaran rincian
• Pesanan Pembelian Rangkuman : Menampilkan laporan pesanan rangkuman
• Pesanan Pembelian Sederhana : Menampilkan laporan pesanan sederhana
• Pesanan Pembelian Rincian : Menampilkan laporan pesanan rincian
• Pembelian Rangkuman : Menampilkan laporan pembelian rangkuman
• Pembelian Sederhana : Menampilkan laporan pembelian sederhana
• Pembelian Rincian : Menampilkan laporan pembelian rincian
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E.7  Laporan Hutang Usaha

• Kartu Hutang : Menampilkan laporan kartu hutang per pemasok
• Mutasi Hutang : Menampilkan laporan mutasi hutang per pemasok
• Pembayaran Hutang : Menampilkan laporan transaksi pembayaran hutang usaha
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E.8  Laporan Data Produk

• Laporan Daftar Produk : Menampilkan daftar produk

E.9 Laporan Data Alamat

• Daftar Karyawan : Menampilkan laporan daftar karyawan
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• Daftar Pelanggan : Menampilkan laporan daftar  pelanggan
• Daftar Pemasok : Menampilkan laporan daftar pemasok
• Daftar Rekanan : Menampilkan laporan daftar rekanan

E.10 Laporan Departemen

• Aktivitas Departemen Rangkuman : Menampilkan laporan aktivitas transaksi per  departemen
• Aktifitas Departemen Rincian : Menampilkan laporan aktivitas transaksi per   departemen
• Daftar Departemen : Menampilkan daftar departemen
• Laba Rugi Departemen Rangkuman :Menampilkan laporan laba rugi departemen  rangkuman
• Laba Rugi Departemen Rincian : Menampilkan laporan laba rugi departemen   rincian
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E.11  Laporan Proyek

• partemen Rangkuman : Menampilkan laporan aktivitas transaksi per departemen
• Aktifitas Departemen Rincian : Menampilkan laporan aktivitas per departemen
• Daftar Departemen : Menampilkan daftar departemen
• Laba Rugi Departemen Rangkuman : Menampilkan laporan laba rugi departemen rangkuman
• Laba Rugi Departemen Rincian : Menampilkan laporan laba rugi departemen rincian
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F. Membuat User Password dan Batasan Wewenang

F.1 Membuat User/Password Baru
Untuk membuat user/password baru, klik menu konfigurasi>klik password, seperti gambar dibawah ini :

kemudian akan tampil daftar password di bawah ini :
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klik tombol baru untuk mambuat user/password baru.

Kemudian isikan di kotak isian :
1. Email : Isikan email user baru
2. Password : Isikan password untuk user baru
3. Cek Pass : Isikan password sekali lagi sebagai konfirmasi
4. Email Induk : Merupakan email administrator (jangan dihapus)
5. Pass Induk : Isikan password administrator 

kemudian klik tombol lanjutkan untuk menentukan akses apa saja yang akan di kasih wewenang untuk user 
baru tersebut :
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Opsi chekmark artinya user dikasih wewenang, opsi unchek artinya tidak dikasih wewenang. Klik lanjutkan 
untuk ke halaman akses wewenang lainnya dan sesuaikan dengan kebutuhan apa saja kewenangan untuk 
user baru tersebut.

Klik proses untuk memproses pembuatan user/password baru.
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F.2 Mengganti User/Password 
Untuk mengganti user/password baru, klik menu konfigurasi>klik password, seperti gambar dibawah ini :

kemudian akan tampil daftar password di bawah ini :

klik tombol ganti password untuk mengganti password.
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Kemudian isikan di kotak isian :
1. Email : Isikan email user yang lama
2. Password : Isikan password user yang lama

kemudian klik tombol masuk untuk mengganti password baru :
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Kemudian isikan di kotak isian :
1. Email : Isikan email user yang baru
2. Password : Isikan password user yang baru
3. Konfirmasi : Isikan password user yang baru sekali lagi sebagai konfirmasi.

F.3  Modifikasi Akses User/Password 
Untuk memodifikasi user/password , klik menu konfigurasi>klik password, seperti gambar dibawah ini :

kemudian akan tampil daftar password di bawah ini :
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klik tombol modifikasi password untuk memodifikasi akses wewenang.

Kemudian isikan di kotak isian :
1. Email : Isikan email user administrator
2. Password : Isikan password user administrator
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kemudian klik tombol masuk untuk melanjutkan :

kemudian modifikasi kewenangan sesuai yang dibutuhkan user hingga selesai.

F.4 Menghapus User/Password 
Untuk menghapus user/password , klik menu konfigurasi>klik password, seperti gambar dibawah ini :

kemudian akan tampil daftar password di bawah ini :
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klik tombol hapus password untuk menghapus password.

Kemudian isikan di kotak isian :
1. Email : Isikan email user administrator
2. Password : Isikan password user administrator
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kemudian klik tombol masuk untuk proses penghapusan user/password

G. Tutup Buku Akhir Bulan dan Tahun

 G.1 Tutup Buku Akhir Bulan
Tutup buku akhir bulan berfungsi untuk menutup saldo tiap bulannya, dengan tujuan  :

• Saldo semua akun pada bulan yang ditutup akan berpindah menjadi saldo awal pada bulan 
berikutnya.

• Tutup buku akhir bulan akan menghasilkan laporan neraca yg saldonya akumulasi dari bulan 
sebelumnya

• Tutup buku akhir bulan akan menjaga transaksi pada bulan yang sudah ditutup tidak bisa input, edit 
dan di hapus.

Untuk melakukan tutup buku klik menu konfigurasi>kemudian klik tutup buku>klik tutup buku akhir bulan, 
seperti gambar dibawah ini:

kemudian akan menginformasikan periode apa yang akan ditutup
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kemudian klik tombol “Ya”.

Opsi “Hitung ulang saldo akun” tetap tercekmark. Kemudian klik rekam
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Tutup buku selesai di proses, kemudian klik “ok”.

G.2 Tutup Buku Akhir Tahun
Tutup buku akhir tahun berfungsi untuk menutup saldo pada akhir tahun, dengan tujuan  :

2. Saldo akhir tahun akan menjadi saldo awal pada tahun berikutnya.
3. Saldo laba tahun berjalan pada tahun lalu akan berpindah ke laba di tahan pada tahun berikutnya

Untuk melakukan tutup buku klik menu konfigurasi>kemudian klik tutup buku>klik tutup buku akhir tahun, 
seperti gambar dibawah ini:
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kemudian akan menginformasikan periode apa yang akan ditutup

kemudian klik tombol “Ya” untuk proses selanjutnya.
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Tutup buku akhir tahun selesai, klik “Ok”.

H. Membuka kembali Periode yang Sudah di Tutup Bulan/Tahun

Periode yang sudah ditutup yaitu tutup buku bulan atau tutup tahun masih bisa di buka kembali dengan
tujuan  untuk  mengkoreksi  transaksi  atau  menambah  transaksi  yang  belum  diinput.  Untuk  memulai
membuka  periode  yang  sudah  di  tutup,  klik  menu  konfigurasi>klik  data  perusahaan,  seperti  gambar
dibawah ini :
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kemudian klik tombol “Lanjut” untuk proses selanjutnya.

Pada tampilan diatas bulan dan tahun di rubah sesuai yang di tentukan, kemudian klik “lanjutkan”.
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Klik tombol “rekam”

Muncul konfirmasi ulang bahwa bulan/tahun yang sudah ditutup akan dibuka kembali. Klik “Ya”.


