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BAGAN ALUR AKUNTANSI TERKOMPUTERISASI
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INTI SARI ALUR PENGGUNAAN ZAHIR ACCOUNTING 6

Laporan di Zahir Accounting 6 sudah langsung otomatis terbentuk tanpa melalui tutup buku akhir bulan.  
Jika pengguna memerlukan informasi final laporan yang sudah termasuk penyusutan dan revaluasi mata 
uang asing, tutup buku akhir bulan harus dilakukan.
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Membuat Data Baru

Mengisi Data Master di modul Data-data, atau
Impor Data Master dari File > Impor

Tahap III

Sesuaikan Fasilitas
Yang Akan Digunakan
di Setup Program

Tahap I

Tahap IV
Isi atau Impor Saldo Awal ( jika ada):
Akun, Piutang Usaha, Utang Usaha, Persediaan
di Setting > Saldo Awal atau Plugin

Tahap V
Input Transaksi

Jurnal Umum Pembelian Penjualan Kas & Bank Persediaan

Tinjau Daftar Transaksi,
Buku Besar, Laporan, Reminder, dan Grafik Analisis Bisnis

Tahap VI

Tutup Buku Akhir Bulan/ Tahun

Tahap II

Instalasi dan Registrasi



PERSIAPAN MEMULAI
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MEMBUAT DATA BARU

Sebelum Anda memulai penggunaan Zahir Accounting 6, Anda harus memiliki data yang akan dijadikan  
sebagai database pengerjaan pembukuan keuangan Anda di software ini mulai pencatatan, pengeposan 
(posting), hingga menghasilkan laporan keuangan. Sekali Anda membuat data baru, data tersebut akan 
menjadi data tetap yang akan terus Anda gunakan selanjutnya.

Pembuatan  data  keuangan  baru  diawali  dengan  mengeklik  pilihan  Membuat  Data  Baru  yang 
ditunjukkan dengan warna latar biru pada tampilan awal Zahir Accounting 6. Selanjutnya Anda akan 
melalui beberapa tahap mudah sebagai berikut:

 

Gambar 1. Menu Utama

 

Tahap I: Informasi Perusahaan

Tahapan ini menampilkan formulir pengisian informasi perusahaan sebagai identitas pengguna software 
ini sekaligus berfungsi sebagai identitas yang terkait dengan komponen faktur dan laporan. Tahapan ini 
tidak mengharuskan pengguna untuk mengisi formulir secara lengkap atau setidaknya pengguna 
mengisi bagian yang memang nyata adanya/ diperlukan. Anda dimungkinkan untuk menangguhkan 
pengisian lengkap setelah Anda mengisi nama perusahaan kemudian klik Lanjutkan. Bagian ini dapat 
diisi dengan cara pengetikan atau penempelan (paste) teks.

 

© 2014 PT Zahir Internasional 8



Gambar 2. Informasi Perusahaan

 Bagian ini wajib diisi       Bagian ini tidak wajib diisi/ dapat ditangguhkan

 

1. Nama Perusahaan 
Isi dengan nama perusahaan Anda atau nama personal yang dapat mengidentifikasikan usaha 
Anda. Kotak teks ini harus diisi meskipun Anda akan menangguhkan dalam melengkapi tahap I 
ini.

2. Alamat Perusahaan 
Isi dengan alamat perusahaan Anda atau alamat personal yang dapat mengidentifikasikan lokasi 
usaha Anda.

3. Kota
Pilih nama kota lokasi usaha Anda. Jika nama kota yang Anda maksud tidak tercantum, silakan 
ketik manual.

4. Negara
Pilih nama negara lokasi usaha Anda. Jika nama negara yang Anda maksud tidak tercantum, 
silakan ketik manual.

5. Kode Pos
Isi kode pos lokasi usaha Anda.

6. Tel./ Faks.
Isi dengan nomor telepon dan faks perusahaan atau personal.

7. Email
Isi dengan alamat email perusahaan atau alamat email personal

8. Website
Isi dengan alamat situs web perusahaan atau personal.

Klik tombol  untuk melanjutkan ke Tahap II: Periode Akuntansi atau klik 

tombol  untuk membatalkan pembuatan data baru.
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Tahap II: Periode Akuntansi

Tahapan ini digunakan untuk menetapkan periode akuntansi sebagai kurun waktu pencatatan dan 
penyusunan laporan keuangan. Periode akuntansi dapat diatur sesuai dengan takwim satu tahun penuh 
atau sebagian. Pengisian periode akuntansi harus ditetapkan dengan benar sebab informasi di tahapan 
ini tidak dapat diubah/ direvisi setelah pengguna memutuskan untuk mengeklik tombol Proses. 

Contoh:

• Takwim satu tahun penuh dimulai dari Januari s/d Desember 2014 sehingga periode awal 
akuntansi berada di bulan Januari dan periode akhir berada di bulan Desember atau Juli 2014 s/d 
Agustus 2014 sehingga periode awal akuntansi berada di bulan Juli 2014 dan periode akhir 
berada di bulan Agustus 2014 berlaku seterusnya.

• Takwim sebagian tahun dimulai dari Juli s/d Desember 2014. Penetapan ini berlaku jika suatu 
usaha berdiri tidak dari awal tahun dan pengguna tetap ingin menetapkan periode akhir 
akuntansi berada pada bulan Desember.

Berikut ini bagian yang harus Anda isi dengan benar:

Gambar 3. Periode Akuntansi dan COA

 Bagian ini wajib diisi

 

1. Bulan
Pilih bulan yang akan dijadikan sebagai periode awal akuntansi. Jika Anda memilih Januari, 
berarti saldo awal Neraca berasal dari bulan Desember tahun sebelumnya (jika ada).

2. Tahun
Tetapkan tahun awal akuntansi yang menjadi tahun awal pembukuan Anda di software ini.

3. Tutup Buku Akhir Tahun
Pilihlah bulan yang menunjukkan periode akhir akuntansi

4. Buat Chart of Account Standar
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Tandakan pilihan ini agar sistem software membuat daftar akun baku/ default. Pembuatan daftar 
akun baku ini berdasarkan bidang usaha yang akan Anda pilih pada beberapa tahapan 
berikutnya. Anda tidak diharuskan menandakan pilihan ini sehingga Anda harus membuat atau 
mengimpor daftar akun ke software ini sesuai dengan daftar akun yang Anda siapkan sendiri 
dalam bentuk Excel Table atau dari data Zahir sebelumnya. Ketahuilah lebih lanjut cara impor 
data akun di sini.

5. Lokasi dan Nama File
Sistem software Zahir akan membuat nama file dan lokasi penyimpanan secara otomatis di drive 
C dan folder Data Zahir. Meskipun demikian, Anda tetap dimungkinkan untuk menetapkan 
sendiri lokasi dan nama file sesuai dengan kehendak Anda. Sewaktu-waktu dalam keadaan data 
tidak dibuka, Anda dapat juga mengubah nama file (rename) dan lokasi penyimpanan.

Klik tombol  untuk menuju ke Tahap III: Departemen dan Kode Akun atau klik 

tombol  untuk melengkapi atau mengubah informasi di tahapan sebelumnya atau klik 

tombol  untuk membatalkan pembuatan data baru.

 

Tahap III: Departemen, Kode Akun, dan Kode Prefiks

Tahapan ini menampilkan pengaturan departemen, struktur akun, dan kode prefiks. 

Departemen  digunakan  sebagai  pembeda  divisi  atau  struktur  organisasi  atau  juga  pembeda  antara 
kantor  pusat  dan  kantor  cabang.  Pembedaan  ini  akan  memudahkan  setiap  entitas  usaha  dalam 
mencatat dan mengelola transaksi dari setiap departemen yang dimaksud, menghubungkannya, dan 
memantau laporan keuangan setiap departemen.

Struktur Akun digunakan untuk menentukan model/ format kode akun di daftar akun yang di dalamnya 
meliputi urutan digit kepala yang menunjukkan urutan klasifikasi dan subklasifikasi akun, digit tengah  
yang menunjukkan urutan kode departemen, dan digit belakang yang menunjukkan urutan akun.

Kode Prefiks adalah kode awalan dalam nomor referensi transaksi atau nomor faktur. Ia digunakan untuk 
menyeragamkan nomor referensi setiap jenis transaksi sebagai penanda departemen/ divisi penginput 
transaksi.

Tahapan ini  hanya ada di edisi  Zahir  Enterprise.  Jika Anda tidak memerlukan pembeda departemen, 
Anda dapat mengabaikan tahapan ini dengan mengeklik tombol Lanjutkan.
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Gambar 4. Departemen dan Kode Akun

 Bagian ini dapat diabaikan dengan mengeklik langsung tombol Lanjutkan

 

1. Nomor Departemen
Isilah dengan kode unik departemen sesuai dengan pembeda struktur organisasi Anda misalnya 
kantor cabang dan kantor pusat.

Contoh:
Kantor cabang pusat berkode departemen 0
Kantor cabang Jakarta berkode departemen 10
Kantor cabang Bandung berkode departemen 20
dst.

2. Nama Departemen
Isi dengan nama pembeda struktur organisasi Anda misalnya Kantor cabang pusat, Kantor 
cabang Jakarta, dst sesuai dengan kode departemennya.

3. Kode Prefiks
Isi dengan kode prefiks transaksi setiap departemen yang terkait. Misalnya Kantor pusat memiliki 
prefiks PST, Kantor cabang Jakarta memiliki prefiks JKT sehingga nomor referensi transaksi yang 
tampil menjadi PST-0000001 untuk di kantor pusat dan JKT-0000001 untuk di kantor cabang 
Jakarta. Pengisian kode prefiks ini dilakukan pada setiap pembuatan data baru yakitu data baru 
kantor pusat, data baru kantor cabang, dst.

4. Format Akun
Isilah format akun ini sesuai dengan sistem yang berlaku di perusahaan Anda.
Classfication/ digit kepala menunjukkan jumlah digit untuk klasifikasi dan subklasifikasi akun
Department/ digit tengah menunjukkan jumlah digit untuk kode departemen
Sequence/ digit belakang menunjukkan jumlah digit urutan akun. Semakin banyak digit 
sequence ini, semakin banyak pula jumlah akun yang dapat dibuat untuk setiap klasifikasi/ 
subklasifikasi.
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Format akun ini mendukung jumlah digit maksimum 9 digit gabungan.
 

Klik tombol  untuk menuju ke Tahap IV: Konfirmasi Akhir atau klik tombol  

untuk melengkapi  atau mengubah informasi di  tahapan sebelumnya atau klik  tombol  
untuk membatalkan pembuatan data baru.

 

Tahap IV: Konfirmasi Akhir

Gambar 5. Konfirmasi Akhir

 

Tahapan  ini  menampilkan  identitas  perusahaan,  periode  akuntansi,  dan  lokasi  dan  nama  file 
penyimpanan. Pastikan semua informasi yang ditampilkan di halaman ini benar. Jika ada bagian yang 
salah, silakan klik tombol Kembali untuk beralih ke halaman tahapan-tahapan sebelumnya lalu perbaiki.  
Jika  informasi  yang dimaksud sudah dipastikan benar,  silakan klik  tombol  Proses  untuk menyimpan 
informasi  yang  dimaksud.

Perhatikan! Setelah Anda mengeklik tombol , Anda tidak akan bisa lagi merevisi informasi 
periode akuntansi dan kode prefiks.

 

Tahap V: Jenis Usaha

Tahapan  ini  menampilkan  halaman  yang  memungkinkan  pengguna  untuk  memilih  jenis  bidang 
usahanya.  Dengan  memilih  jenis  usaha,  sistem  akan  menentukan daftar  rekening  yang  berdasarkan 
dengan bidang usaha yang dipilih sehingga pengguna tidak perlu membuat data akun satu per satu  
atau mengimpornya dari media lain. Jika pengguna memerlukan akun baru atau ingin mengubahsuai 
nama akun, pengguna dapat melakukannya di modul Data-data > Data Rekening setelah pembuatan 
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data baru ini selesai dilakukan.

Gambar 6. Pemilihan Jenis Usaha

 Bagian ini wajib diisi       Bagian ini tidak tidak wajib diisi/ dapat ditangguhkan

 

1. Bidang Usaha
Pilihlah bidang usaha Anda dengan cara mengklik tombol urai (dropdown). Pemilihan bidang 
usaha akan membuat daftar akun sesuai dengan bidang usaha yang dipilih. Jika bidang usaha di 
daftar jenis usaha ini tidak tersedia, Anda harus memilih bidang usaha yang mendekatinya. 
Selanjutnya Anda dapat menyesuaikan nama akun di modul Data-data > Data Rekening setelah 
pembuatan data baru ini selesai dilakukan.

2. Keterangan
Menunjukkan keterangan singkat atas bidang usaha yang dipilih.

Silakan klik tombol Lihat Daftar Rekening untuk menampilkan semua daftar akun yang dibuat secara 
otomatis oleh sistem. Jika sudah, klik tombol Selesai.
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Gambar 7. Struktur Rekening Bidang Usaha Perdagangan Umum

 

Klik tombol  untuk melanjutkan ke jendela konfirmasi dan ke Tahap VI: Setup Data Mata 

Uang Fungsional. Anda disarankan tidak mengeklik tombol  agar sistem dapat menyimpan 

permintaan bidang usaha yang Anda pilih. Jika Anda mengeklik tombol , sistem secara 
otomatis akan membuat daftar akun dari bidang usaha yang diprioritaskan oleh sistem.

 

Tahap VI: Setup Data Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional merupakan mata uang yang berfungsi esensi sebagai mata uang dasar untuk 
keperluan transaksi. Biasanya mata uang fungsional ini berupa mata uang dalam negeri. Tahapan ini 
harus ditetapkan dengan benar dan tak dapat diubah setelah proses pembuatan data baru ini selesai.
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Gambar 8. Setup Mata Uang Fungsional/ Dasar

 Bagian ini wajib diisi

 

1. Kode Mata Uang
Pilihlah kode mata uang yang menjadi mata uang dasar pembukuan Anda dengan cara 
menguraikan (drop down). Jika mata uang yang Anda pilih tidak tersedia, Anda dapat mengetik 
manual kode mata uang yang berlaku. Mata uang dasar biasanya berupa mata uang yang berlaku 
di dalam negeri.

2. Nama Mata Uang
Setelah Anda memilih kode mata uang, sistem akan otomatis memunculkan nama mata uang 
terkait. Jika kode mata uang Anda ketik manual, Anda harus mengetik manual juga nama mata 
uang yang terkait dengan kodenya.

3. Simbol
Simbol yang mengidentifikasikan kode mata uang yang dipilih akan tampil otomatis. Jika Anda 
mengetik manual kode mata uang, Anda harus mengetik manual juga simbol mata uang yang 
terkait dengan kode dan namanya.

 

Klik  untuk melanjutkan ke Tahap VII: Mata Uang Asing. Anda tidak disarankan untuk 

mengeklik tombol  agar sistem dapat menyimpan permintaan data mata uang dasar yang 

Anda pilih dan melanjutkan ke tahap mata uang asing. Jika Anda mengeklik tombol , 
sistem secara otomatis akan membuat data mata uang dasar Rupiah dan mata uang asing Dollar US.

 

Tahap VII: Mata Uang Asing
Tahapan ini akan tampil jika pengguna memiliki fasilitas MultiCurrency. Di tahapan ini pengguna dapat 
menetapkan satu mata uang asing saja yang paling sering digunakan dan mata uang asing lainnya dapat 
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ditetapkan kemudian atau setelah proses pembuatan data baru ini selesai. Pembuatan/ penambahan 
mata uang asing lainnya dapat dilakukan di modul Data-data > Data Mata Uang > klik Tambah.

Gambar 9. Setup Mata Uang Asing

 Bagian ini tidak wajib diisi/ dapat ditangguhkan

 

1. Kode Mata Uang
Pilihlah kode mata uang yang menjadi mata uang asing pembukuan Anda dengan cara 
menguraikan (drop down). Jika mata uang yang Anda pilih tidak tersedia, Anda dapat mengetik 
manual kode mata uang yang berlaku.

2. Nama Mata Uang
Setelah Anda memilih kode mata uang, sistem akan otomatis memunculkan nama mata uang 
terkait. Jika kode mata uang Anda ketik manual, Anda harus mengetik manual juga nama mata 
uang yang terkait dengan kodenya.

3. Simbol
Simbol yang mengidentifikasikan kode mata uang yang dipilih akan tampil otomatis. Jika Anda 
mengetik manual kode mata uang, Anda harus mengetik manual juga simbol mata uang yang 
terkait dengan kode dan namanya.

4. Kurs Tukar
Isilah nilai tukar yang berlaku saat Anda membuat data baru ini. Nilai kurs ini akan menjadi acuan 
bagi nilai saldo awal akun yang bermata uang asing. Anda dapat menyesuaikan nilai tukar ini 
untuk selanjutnya di modul Data-data > Data Mata Uang setelah proses pembuatan data baru ini 
selesai.

 

Klik  untuk memproses pembuatan data baru ini secara penuh. Anda tidak disarankan 

untuk mengeklik tombol  agar sistem dapat menyimpan permintaan data mata uang 
dasar dan asing yang Anda pilih dan mengakhiri proses pembuatan data baru ini. Jika Anda mengeklik 
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tombol , sistem secara otomatis akan membuat data mata uang dasar Rupiah dan mata 
uang asing Dollar US dan langsung mengakhir proses pembuatan data baru ini.

Setelah proses pembuatan data baru selesai, sistem akan menyimpan semua data yang Anda masukkan. 
Selanjutnya sistem akan memunculkan konfirmasi agar Anda membuat password.

 

Gambar 9. Konfirmasi Pembuatan Password

 

Klik tombol OK kemudian Anda sudah dapat melanjutkan ke pengisian data master, saldo awal, dan 
pencatatan transaksi.
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Gambar 10. Tampilan Dashboard setelah berhasil membuat data keuangan baru

Setelah ini Anda sudah bisa membuat data master.
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BUKA DATA SECARA LOKAL

Anda dapat membuka data keuangan berekstensi .GDB secara lokal. Ini artinya bahwa data keuangan 
disimpan di satu komputer yang sama ketika Anda ingin membukanya di Zahir Accounting 6.

 

Tahap I: Klik menu Buka Data dengan warna latar hijau

Gambar 1. Menu Utama klik Buka Data
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Tahap II: Muncul jendela Buka Database

Gambar 2. Buka Data dan Pilih Database Lokal

 Bagian ini wajib diisi       Bagian ini dapat diabaikan

1. Database Lokal
Tandakan pilihan Database Lokal yang berarti lokasi file data keuangan Anda sebelumnya 
disimpan di komputer yang sedang Anda gunakan untuk membuka data.

2. Server Name
Merupakan nama server atau alamat IP (Internet Protocol) di mana file data keuangan di simpan. 
Jika Anda menandakan pilihan Database Lokal, kotak teks Server Name ini terblokade dengan isi 
Local Host.

3. Protocol
Yaitu protokol yang digunakan untuk berkomunikasi dengan server. Protokol yang selalu 
digunakan secara umum yakni TCP/ IP sehingga Anda tidak perlu mengubahnya. Jika Anda 
memilih Database Lokal, Protocol ini terblokade alias tidak dapat diubah.

4. Lokasi dan Nama File di Server

Klik tombol ini  untuk membuka jendela Pilih Arsip Keuangan. Carilah lokasi penyimpanan file 
data keuangan beserta nama file yang dimaksud. File data keuangan ini memiliki format atau 
ekstensi .GDB. Secara default sistem Zahir menyimpan file di C:\Data Zahir. Selanjutnya klik Open.
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Gambar 3. Pilih Arsip Keuangan

5. Membuka File Backup
Tombol ini digunakan jika Anda hendak membuka file backup. Abaikan tombol ini jika Anda 
hendak membuka file data keuangan. Ketahui lebih lanjut cara membuka file backup di sini.

Klik  untuk membuka data keuangan atau klik  untuk membatalkan proses 
pembukaan data secara lokal dan kembali ke menu utama Zahir Accounting 6.

Gambar 4. Klik OK untuk Proses Buka Data
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BUKA DATA SECARA MAPPING (SERVER)

Anda dapat membuka data keuangan berekstensi .GDB secara mapping. Ini artinya bahwa data 
keuangan disimpan di komputer yang berbeda ketika Anda ingin membukanya di Zahir Accounting 6. 
Cara ini mengharuskan setiap komputer disambungkan dengan jaringan area lokal (Local Area Network/ 
LAN) baik menggunakan kabel maupun tanpa kabel/ nirkabel (Wireless LAN/ WLAN).

 

Tahap I: Klik menu Buka Data dengan warna latar hijau

Gambar 1. Menu Utama klik Buka Data
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Tahap II: Muncul jendela Buka Database

Gambar 2. Buka Database

 Bagian ini wajib diisi       Bagian ini dapat diabaikan

 

Gambar 3. Pilih Arsip Keuangan di Server
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Gambar 4. Ubah nama server

 

Gambar 5. Ubah menjadi drive penyimpanan file

 

1. Database Berada di Server
Tandakan pilihan Database Berada di Server yang berarti lokasi file data keuangan Anda 
sebelumnya disimpan di komputer lain atau server yang terjaring dalam satu LAN.

2. Server Name
Merupakan nama server atau alamat IP (Internet Protocol) di mana file data keuangan di simpan. 
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Masukkan nama server yang merupakan nama komputer penyimpan data keuangan atau alamat 
IP penyimpan data keuangan. IP Address dapat dilihat di Network and Sharing Centre pada 
Control Panel Windows Anda misalnya 192.168.x.xxx.

3. Protocol
Yaitu protokol yang digunakan untuk berkomunikasi dengan server. Protokol yang selalu 
digunakan secara umum yakni TCP/ IP sehingga Anda tidak perlu mengubahnya.

4. Lokasi dan Nama File di Server
Klik tombol ini untuk membuka jendela Pilih Arsip Keuangan. Carilah lokasi penyimpanan file 
data keuangan beserta nama file yang dimaksud di server via jaringan. File data keuangan ini 
memiliki format atau ekstensi .GDB. Secara default sistem Zahir menyimpan file di C:\Data Zahir. 
Selanjutnya klik Open.

Jika Anda memindai lokasi dan nama file via jaringan, lokasi yang akan tampil 
menjadi \\NAMASERVER\Data Zahir\NAMAFILE.GDB. Ubahlah \\NAMASERVER menjadi drive 
penyimpanan data keuangan.

Anda dapat juga mengetik secara manual lokasi dan nama file sama persis dengan direktori yang 

ada di server tanpa mengeklik tombol dropdown ini .

5. Membuka File Backup
Tombol ini digunakan jika Anda hendak membuka file backup. Abaikan tombol ini jika Anda 
hendak membuka file data keuangan. Ketahui lebih lanjut cara membuka file backup di sini.

Tahap III: Proses dengan Klik OK

Gambar 6. Klik OK

Klik  untuk membuka data keuangan atau klik  untuk membatalkan proses 
pembukaan data secara lokal dan kembali ke manu utama Zahir Accounting 6.

Untuk mengetahui cara membuka data secara lokal, silakan klik di sini.
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BACKUP DATA KEUANGAN

Penyalinan (backup) data keuangan sangat disarankan setelah adanya tindakan perubahan atas data 
keuangan yang dimaksud misalnya pencatatan transaksi, penambahan data master, dan sebagainya agar 
Anda dapat memiliki cadangan data yang bisa digunakan lagi jika sewaktu-waktu data keuangan rusak 
atau hilang (terhapus). Backup data sebaiknya dilakukan secara berkala minimum sekali dalam sehari  
setelah  pekerjaan  selesai.  Pembukaan  lagi  data  backup  dapat  dilakukan  dengan  cara  memulihkan 
(restore) file backup dengan ekstensi GBK menjadi file data keuangan yang berekstensi GDB. Dengan 
demikian, Anda tidak perlu membuat data baru karena cukup merestorenya.

Berikut ini tahapan membackup data keuangan.

Tahap I: Buka jendela backup data
Jendela backup data dapat dilakukan dari toolbar menu File > Backup Data. Data keuangan harus dalam 
keadaan terbuka agar toolbar dapat diakses.

Gambar 1. Buka Menu Backup Data
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Tahap II: Tentukan lokasi dan nama file backup
File backup Zahir Accounting 6 berekstensi .GBK. Adapun kotak teks yang perlu Anda isi sebagai berikut:

Gambar 2. Isi Field Backup Data

  Bagian ini wajib diisi       Bagian ini dapat diabaikan

 

1. Lokasi Penyimpanan
Klik tombol ini untuk membuka jendela lokasi penyimpanan. Buatlah folder khusus di drive misalnya 
Backup Data Zahir untuk memudahkan Anda menemukan tempat penyimpanan file backup. Selanjutnya 
ketik nama file (file name) sesuai dengan kehendak Anda seperti nama perusahan lalu hilangkan tanda 
bintang di .GBK namun kami menyarankan untuk menamakan juga berdasarkan tanggal dan jam backup 
misalnya Zahir Backup 21112013 0900.GBK. Pastikan bagian save as type yaitu Interbase File (*.GDB). 
Selanjutnya klik Save.
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Gambar 3. Menentukan Lokasi Penyimpanan Data Backup

2. Nama File Arsip
Kotak teks ini akan terisi secara otomatis jika di lokasi penyimpanan Anda sudah menetapkan nama file 
backup berekstensi .GBK. Jika Anda belum menetapkan nama file yang dimaksud sebelumnya, Anda 
harus mengetik nama file backup Anda dengan menghilangkan tanda bintang.

Gambar 4. Nama File Backup Terisi
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3. Jalan di Latar Belakang
Tandakan pilihan/ opsi ini jika Anda mau jendela proses backup tidak tampak setelah Anda klik 
Lanjutkan. Abaikan opsi ini jika Anda ingin melihat proses berjalannya backup.

4. Backup Otomatis
Ini adalah fitur baru Zahir Accounting 6 yang memungkinkan pengguna dapat menjadwalkan sendiri 
bilamana sistem ini membackup data keuangan secara otomatis palimg cepat frekuensi setiap semenit 
dan paling lambat frekuensi tidak dibatasi. Jika Anda memilih fitur ini, ada beberapa hal yang harus Anda 
ketahui sebagai berikut:

• Anda tidak perlu lagi menamakan tanggal dan jam di Nama File Arsip melainkan dengan nama 
lain misalnya nama perusahaan Anda saja.

• Setiap backup otomatis sistem akan menamakan juga secara otomatis berdasarkan tanggal dan 
jam dengan format yyyymmdd hhmm.

• Setiap backup otomatis tidak ada notifikasi atau tidak ada muncul jendela proses backup.
• File backup otomatis langsung disimpan di direktori yang Anda tetapkan sebelumnya.

Klik tombol  untuk langsung memproses backup data atau klik tombol  
untuk membatalkan tindakan backup dan menutup jendela backup.
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MEMBUKA FILE BACKUP

Pembukaan file backup menjadi solusi bagi kasus seperti:

1. Ingin memantau saldo akun di laporan keuangan sebelum suatu tindakan transaksi pada masa 
tertentu dicatat.

2. Diharuskan membuka lagi pembukuan yang baru saja telanjur tutup buku akhir tahun sebelum 
ada tindakan baru setelahnya.

3. Telah terjadi kerusakan data keuangan GDB atau terhapusnya file GDB dan tidak memungkinkan 
untuk diperbaiki (repaired)

Jika sebelumnya Anda telah membackup data keuangan berekstensi .GDB menjadi berekstensi .GBK, kini 
Anda bisa mengembalikan/ memulihkan (restore) file GBK yang dimaksud ke GDB lagi sesuai dengan 
masa terakhir bilamana Anda membackup.

Tahap I: Pilih Menu Membuka File Backup
Menu ini terdapat di tampilan awal Zahir Accounting 6. Anda dapat juga membuka file backup dengan 
memilih menu membuka file backup dari toolbar File jika data GDB sedang dibuka.

Gambar 1. Menu Utama klik Membuka File Backup
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Tahap II: Temukan Lokasi Backup dan Buat GDB

Di jendela ini Anda harus mencari file backup yang akan direstore menjadi GDB. Adapun penjelasan atas 
kotak teks yang ada seperti berikut ini.

Gambar 2. Mengambil data yang akan direstore

 Bagian ini wajib diisi 

 

Gambar 3. Pilih data GBK yang akan direstore
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1. Nama File Arsip di File Backup Yang Akan Direstore
Ini adalah bagian di mana Anda harus mencari nama file backup yang Anda inginkan untuk 

direstore. File backup berekstensi GBK. Klik tombol ini  untuk membuka jendela Pilih Arsip 
Keuangan. Pilih drive dan foldernya lalu klik nama file yang Anda inginkan hingga nama file yang 
Anda pilih muncul di kotak teks File Name. Abaikan Files of Type kemudian klik Open.

2. Lokasi Baru (Directory)
Lokasi baru di sini adalah lokasi untuk menyimpan file hasil restore yang berekstensi GDB. Klik 
tombol ini untuk membuka jendela Save As. Pilihlah direktori yang Anda kehendaki misalnya 
di C:/Data Zahir. Kemudian ketiklah nama file hasil restore yang dikehendaki dengan 
menghilangkan tanda bintang misalnya PT XYZ.GDB di kotak teks File Name. Abaikan Save As 
Type kemudian klik Save.

3. Nama File Arsip Baru
Kotak teks ini akan terisi secara otomatis manakala Anda telah menetapkan nama file GDB 
sebelumnya (seperti cara pada butir 2). Jika belum, Anda harus mengetik nama file yang 
dimaksud diiringi dengan ekstensi .GDB di kotak teks ini.

4. Database Lokal atau Database Berada di Server
Jika Anda menandakan Database Lokal, berarti data backup .GBK harus berada di satu komputer 
yang sama saat Anda akan membuka file backup dan file GDB hasil restore juga harus berada di 
komputer yang sama dengan penyimpanan file GBK.

Jika Anda menandakan Database Berada di Server, perlakuan database lokal bisa diterapkan atau 
berarti juga Anda dimungkinkan untuk merestore file backup GBK yang berada di komputer lain 
(server) menjadi GDB di komputer lain (server) di mana file GBK itu disimpan.

Contoh Database Berada di Server:
File backup 21112013 0900.GBK berada di komputer A.
Anda merestore file tersebut di komputer B.
Anda harus mengetik direktori nama file arsip yang akan direstore sama persis dengan yang 
terdapat di komputer A kemudian simpan lokasi hasil restore sama persis dengan yang terdapat 
di komputer A lalu ketik nama file GDBnya.
File GDB yang merupakan hasil restore akan terbentuk di komputer A.

5. Server Name
Terkait dengan restore file backup yang berada di server, Anda harus memasukkan IP Address 
atau nama komputer di kotak teks ini di mana file GBK itu disimpan. Pilih Protokol TCP/ IP (lazim 
digunakan).
Jika database lokal, abaikan kotak teks ini.

Klik tombol  untuk memproses restore backup ini atau klik  untuk 
membatalkan tindakan restore file backup.

File data GDB yang terbentuk adalah data keuangan yang dibackup sesuai dengan data backup GDB 
yang direstore.
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PEMBUATAN PASSWORD

Fasilitas password digunakan sebagai pengaman database dari  penggunaan yang tidak bertanggung 
jawab. Satu database dapat dibuat banyak password sesuai dengan keperluan atau jumlah pengguna 
yang akan mengakses data yang sama (penggunaan bersama dalam satu masa harus memilliki lisensi 
Zahir  sesuai  dengan jumlah penggunanya).  Dengan fasilitas  password,  sistem akan merekam segala 
tindakan  pengeditan  atau  penghapusan  suatu  transaksi  dan  menampilkannya  dalam  Laporan  Jejak 
Audit yang berada di modul Laporan > Laporan Keuangan > Buku Besar > Jejak Audit.

Berikut ini tahapan untuk membuat password.

Tahap I: Backup Database
Pastikan data sedang dibuka oleh satu pengguna kemudian backup database Anda. Untuk mengetahui 
cara membackup data, klik di sini.

Tahap II: Buka Fasilitas Password
Dalam keadaan data dibuka, klik File > Password. Akan ada jendela konfirmasi backup data lalu klik 
tombol OK untuk melanjutkan.

Gambar 1. Menu Password
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Gambar 2. Informasi Awal

 

Tahap III: Muncul Jendela Password Manager
Di jendela ini Anda dapat membuat baru, ganti password, modifikasi, dan hapus password. Klik 

tombol  untuk membuat password baru.

Gambar 3. Password Manager
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Tahap IV: Membuat username dan password
Jika ini kali pertamanya Anda membuat password, Anda harus mengisi username dan password induk 
terlebih dahulu. Karakter untuk username dan password @ maksimum 25 karakter dan minimum 1 
karakter dan case sensitive kemudian klik Lanjutkan.

Gambar 4. Membuat Password Utama

 Bagian ini wajib diisi di awal

 

Tahap V: Beri/ Hilangkan Tanda pada Fasilitas
Beri atau hilangkan tanda pada fasilitas masing-masing. Jika Anda menghilangkan tanda pada fasilitas 
tertentu, ini berarti fasilitas yang dimaksud tidak akan tampil di program Zahir.

Sebagai contoh fasilitas Konfigurasi Program tidak ditandakan, hal ini memberi dampak bahwa fasilitas 
setup program, alat bantu, membuat data baru, dan impor data master tidak dapat ditampilkan.
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Gambar 5. Contoh Kewenangan Mengakses Data

 Bagian ini dapat diabaikan atau ditangguhkan

Di  halaman  "Gudang  dan  Departemen  Yang  Boleh  Digunakan",  Anda  dimungkinkan  untuk  memilih  
gudang dan departemen yang tidak akan ditampilkan di program Zahir.  Dengan memasukkan nama 
gudang dan departemen yang dimaksud ke fasilitas ini, pengguna tidak akan dapat melihat gudang dan 
departemen yang dimaksud sesuai dengan batasan yang diberikan pada username bersangkutan.

Gambar 6. Contoh Kewenangan Akses Gudang dan Departemen

 Bagian ini dapat diabaikan atau ditangguhkan
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Tahap VI: Proses

Jika semua fasilitas telah dibatasi sesuai dengan wewenangnya, klik  terus 

hingga . Anda disarankan untuk merestart program Zahir dengan cara keluar dan masuk 
lagi agar sistem password dapat bekerja.

Gambar 7. Proses

 Bagian ini dapat diabaikan atau ditangguhkan
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Tahap 7: Password Sudah Jadi

Gambar 8. Password Sudah Jadi
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PENGISIAN DATA MASTER
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INPUT DATA NAMA DAN ALAMAT

Fasilitas ini memungkinkan Anda untuk mengisi identitas atau profil subyek yang terkait dengan usaha 
Anda yang terdiri dari pelanggan, pemasok, pegawai, dan lainnya. Beberapa identitas akan terhubung 
dengan fasilitas lainnya di software ini. Adapun tahap pengisian dan keterkaitannya dapat diuraikan 
sebagai berikut:

Tahap I: Klik menu Data Nama dan Alamat di menu utama

Klik tombol  untuk menambah data nama alamat baru

Gambar 1. Menu Utama klik Data Nama Alamat
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Tahap II: Isikan formulir informasi Umum
Halaman ini menampilkan field-field yang dapat diisi pengguna sebagai berikut:

Gambar 2. Informasi Umum

 Bagian ini wajib diisi di awal       Bagian ini dapat diabaikan atau ditangguhkan

Gambar 3. Data Golongan
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1. Tipe
Pilihlah lebih awal tipe nama alamat. Tipe yang tersedia yaitu Customer, Vendor, Employee, dan 
Others. Nama yang memiliki setiap tipe tersebut akan tampil di daftar nama alamat setiap 
transaksi terkait. Contoh: PT XYZ bertipe Customer hanya akan tampil di modul Penjualan dan Kas 
& Bank.

2. ID
Merupakan kode unik tiap nama alamat. Anda harus mengisi field ini dengan angka, huruf, tanda 
baca, atau kombinasi ketiganya.

3. Mata Uang
Tetapkan mata uang standar untuk subyek ini agar sistem dapat mengotomatiskan mata uang ini 
setiap adanya kegiatan transaksi. Anda tidak dapat mengubah mata uang yang telah ditetapkan 
di awal jika subyek ini telah digunakan dalam transaksi. Jika pilihan mata uang yang Anda 
inginkan tidak ada, Anda harus membuat terlebih dahulu mata uang baru di modul Data-data > 
Data Mata Uang (klik selengkapnya di sini).

4. Perusahaan/ Nama
Isikan nama perusahaan/ nama untuk mengidentifikasikan subyek sesuai dengan tipe yang telah 
Anda pilih sebelumnya yaitu Customer, Vendor, Employee, atau Others. Perusahaan/ Nama ini 
akan tampil di daftar nama alamat setiap transaksi sesuai dengan tipenya.

5. Jenis
Field ini akan tampil jika Anda memilih tipe Customer, Vendor, atau Others.

6. Klasifikasi
Klik tombol ini untuk memilih atau membuat baru klasifikasi. Klasifikasi digunakan untuk 
memudahkan Anda mengelompokkan data subyek sesuai dengan keperluan berdasarkan 
tebaran geografis, jenis kelamin, strata sosial, dll. Klasifikasi ini dapat juga menyeragamkan Term 
of Payment bagi tipe Customer dan Vendor yang digunakan dalam transaksi penjualan atau 
pembelian secara kredit.

7. Golongan
Klik tombol ini untuk memillih atau membuat golongan baru. Field ini hanya tampil jika Anda 
memilih tipe Customer atau Employee. Anda dimungkinkan menggunakan fasilitas ini sebagai 
tambahan fasilitas klasifikasi secara spesifik untuk:

• Membedakan Customer berdasarkan jenis usaha atau level usaha seperti level grosir atau 
eceran. Di sini Anda dapat menentukan diskon baku. Dengan golongan ini Anda dapat 
juga menentukan harga jual bertingkat tertentu secara otomatis jika Anda memiliki 
fasilitas multiprice.

• Membedakan  Employee  berdasarkan  level  kerja.  Di  sini  Anda  dapat  menentukan 
persentase komisi pegawai berdasarkan golongan yang dibuat.

8. Kontak Person
Isi dengan nama penanggung jawab terkait dengan Vendor, Customer, atau Others yang bisa 
Anda hubungi. Nama yang diisi ini nantikan akan tampil di faktur/ invoice.

9. NPWP
Isi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Vendor, Customer, Employee, atau Others. NPWP ini akan 
tampil di setiap pencetakan Faktur Pajak yang bisa dicetak dan diserahkan kepada Customer 
setelah menginput penjualan.

10. Jabatan
Isi dengan jabatan yang dijabat oleh Kontak Person. Jabatan ini akan tampil di faktur/ invoice 
misalnya Faktur Penjualan.
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11. Batas Kredit
Isi dengan batas terbesar nominal penjualan/ pembelian kredit yang diperkenankan bagi 
Customer atau kepada Vendor. Dengan demikian, sistem akan menolak posting transaksi terkait 
jika terjadi penginputan nominal transaksi penjualan/ pembelian kredit melebihi batas kreditnya. 
Atur lebih lanjut penolakan posting atau sekadar pengingat oleh sistem dari menu Setting > 
Setup Program > Setelan Transaksi > Transaksi Penjualan > Beri centang di opsi "Penjualan yang 
melebihi batas kredit tidak bisa diposting sama sekali" agar sistem betul-betul menolak posting 
atau hilangkan centang di opsi tersebut agar sistem hanya menampilkan peringatan untuk 
melanjutkan posting atau membatalkan posting.

12. Telepon 1, Telepon 2, Fax, HP, Email, Website
Isikan sesuai dengan fieldnya masing-masing yang terkait dengan nomor telepon, faksimili, 
nomor ponsel, alamat email, dan website perusahaan. Field yang diisi ini akan tampil di faktur/ 
invoice.

13. Term of Payment
Field ini hanya tampil jika Anda memilih tipe Customer atau Vendor sebagai aturan pembayaran 
piutang usaha atau utang usaha. Isi termin pembayaran ini tergantung dari ada atau tiadanya 
ketetapan ketika transaksi penjualan atau pembelian terjadi.

Hari Discount: Mengidentifikasi rentang jumlah hari yang termasuk masa diskon dalam bentuk 
persentase.
Hari Jatuh Tempo: Mengidentifikasi rentang jumlah hari pembayaran secara normal.
Discount Awal: Persentase diskon yang diperoleh jika membayar selama hari diskon.
Denda Keterlambatan: Persentase denda yang dikenakan jika pembayaran dilakukan setelah hari 
jatuh tempo.

Jika Term of Payment ini diisi, sistem akan mengacu secara baku pada termin ini untuk Customer 
atau Vendor yang dipilih. Meskipun demikian, Anda tetap bisa menetapkan termin yang berbeda 
dari termin baku ini secara sementara langsung di field Term of Payment di formulir penginputan 
transaksi Penjualan atau Pembelian.

Anda diperkenankan juga mengubah Term of Payment ini di data Customer atau Vendor terkait 
meskipun data itu sudah digunakan di transaksi Penjualan atau Pembelian yang sudah diposting. 
Termin pembayaran di transaksi yang sudah diposting ataupun belum tidak akan berubah.

14. Komisi Penjualan dari Tabel
Opsi ini hanya tampil jika Anda memilih tipe Employee. Jika Anda menandakan opsi ini, berarti 
persentase komisi akan mengacu pada fasilitas Multikomisi Penjualan berupa Tabel Komisi 
Penjualan yang terdapat di modul Data-data. Jika Anda tidak menandakan opsi tersebut, sistem 
akan menampikan field baru Komisi Penjualan yang dapat Anda isi hanya dalam bentuk 
persentase atau isi persentase komisi penjualan dari data golongan.

Tahap III: Isikan formulir informasi Alamat & Catatan
Tab atau halaman ini menampilkan formulir alamat dan catatan yang dapat Anda isi berdasarkan data 
Customer, Vendor, Employee, atau Others termasuk foto Kontak Person.
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Gambar 4. Alamat dan Catatan

 Bagian ini dapat diabaikan atau ditangguhkan pengisiannya

Tahap IV: Proses Rekam

Jika data sudah diisi dengan benar, klik tombol  agar sistem menyimpan data tersebut.

 

Tahap V: Data ini akan tampil di Daftar Nama Alamat
Anda dapat melihat di daftar nama alamat atau di modul Laporan Lainnya. Di laporan di bawah ini 
tampak adanya "General" yang berarti bahwa PT Customer ini masuk ke klasifikasi General.
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Gambar 5. Tampilan Laporan Daftar Pelanggan
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INPUT DATA REKENING

Rekening atau akun menjadi unsur sistematis yang digunakan untuk membuat suatu jurnal hingga 
menghasilkan laporan keuangan. Rekening harus berisikan nominal angka.

Tahap I: Buka Data Rekening

Klik tombol  untuk menambah data rekening baru

Gambar 1. Menu Utama klik Data Rekening

 

© 2014 PT Zahir Internasional 47



Tahap II: Isi field dalam data rekening

Gambar 2. Tambah Akun Baru

  Bagian ini wajib diisi

1. Klasifikasi
Field ini telah berisi subklasifikasi akun standar yang harus Anda pilih. Jika Anda memerlukan 
penambahan subklasifikasi, silakan buat baru dari menu Setting > Klasifikasi Akun.

2. Alias
Tombol ini memungkinkan Anda untuk menampilkan nama alias akun dalam bahasa lain yaitu 
bahasa Inggris jika Anda memiliki fasilitas Akun Alias Name. Akun yang dimaksud yakni akun 
standar Zahir. Jika Anda telah membuat akun baru misalnya dalam bahasa Indonesia dan ingin 
menampilkan nama aliasnya, Anda harus menambah nama alias untuk akun yang dimaksud di 
daftar rekening > klik tombol alias > akun yang baru Anda buat akan menampilkan nama akun 
pertama (belum berubah) > kemudian klik edit akun terkait > ubah nama pertama menjadi nama 
alias yang diinginkan > klik rekam.

3. Kode
Field ini akan terisi otomatis selepas Anda memilih klasifikasi namun Anda tetap dapat mengubah 
kode ini berdasarkan urutan akun yang diinginkan. Di field ini Anda hanya diperkenankan 
mengubah digit akun yang mengidentifikasi urutan akun. Adapun fungsi kode ini dibagi ke 
dalam 3 bagian sebagai berikut:

Contoh: 1100-00-001 Kas

Keterangan:
• 1 (angka/ digit pertama dari kiri) adalah digit permanen level 1 yang mengidentifikasi 

klasifikasi akun Harta. Anda tidak dapat mengubah kode ini. 
• 1100 adalah jumlah digit level 3. Jangan mengubah kode ini di field kode karena ini kode 

baku yang mengidentifikasi klasifikasi dan subklasifikasi akun. Anda dapat mengubah digit 
level 3 sesuai dengan klasifikasi dan subklasifikasi yang benar dari menu Setting > 
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Klasifikasi Akun > Lanjutkan > Lanjutkan > pilih Level 1 lalu ubah kode di Level 3 tanpa 
mengubah angka pertama.

• 00 adalah jumlah digit departemen
• 001 adalah jumlah digit urutan akun. Di field kode, Anda dapat menghubah digit ini sesuai 

dengan urutan akun yang diinginkan

4. Nama
Isi dengan nama akun. Pembuatan nama baru akun adalah nama utama atau nama standar akun 
Anda. Jika Anda memiliki fasilitas Akun Alias Name, Anda dapat membuat nama alias akun yang 
dimaksud seperti alur yang dijelaskan pada butir ke-2 di atas.

5. Kas/ Bank
Beri centang opsi ini jika akun berklasifikasi Kas/ Bank (Akun dengan kode kepala 1). Jika Anda 
mencentang opsi ini, Anda akan menemukan icon centang merah pada daftar rekening yang 
menandakan bahwa 

• Akun yang dicentang ini akan muncul di daftar akun pada transaksi modul Kas & Bank 
yaitu Transfer Kas, Kas Masuk, Kas Keluar, dan Rekonsiliasi Bank.

• Akun yang dicentang ini digunakan sebagai akun utama yang terlibat dalam Laporan Arus 
Kas.

6. Tidak Aktif
Jika opsi ini dicentang karena akun tidak akan digunakan lagi, akun yang dimaksud akan 
disembunyikan oleh sistem dari daftar rekening. Anda tetap dapat memunculkan dan 
menggunakan lagi akun itu dengan cara mengedit akun yang terdekat dengannya lalu gunakan 
tombol navigasi yang terdapat di sudut kiri bawah untuk mencari akun yang disembunyikan. Jika 
sudah ditemukan, hilangkan centang di opsi ini lalu rekam. 

7. Mata Uang
Anda harus menentukan mata uang yang digunakan untuk akun ini agar setiap transaksi, buku 
besar, dan laporan mengacu pada mata uang yang dimaksud. Jika Anda tidak memiliki fasilitas 
Multicurrency, pilihan field Mata Uang tidak tampil.

8. Departemen
Klik tombol ini untuk memilih kode departemen yang telah dibuat di data departemen agar 
sistem dapat menggolongkan akun berdasarkan departemennya saat Anda memilih kode 
departemen di laporan keuangan. Field ini akan tampil jika Anda memiliki fasilitas Departemen.

Tahap III: Proses Rekam

Klik tombol  untuk menyimpan data akun yang baru saja Anda buat dengan tetap 

menampilkan jendela pembuatan data akun baru. Klik  untuk membatalkan pembuatan 

akun baru. Klik  untuk menyimpan data akun yang baru saja Anda buat kemudian sistem 
akan menutup jendela ini.

 

Tahap IV: Lihat Daftar Rekening di Laporan
Akun-akun standar atau akun-akun yang telah Anda buat/edit akan tampil di modul Laporan > Laporan 
Keuangan > Buku Besar > Daftar Rekening. Di Daftar ini tampak adanya kolom Nama Alias Rekening. Jika 
Anda memiliki modul Alias Name, istilah akun dalam bahasa Inggris ini muncul secara otomatis. Pastikan 
jika Anda menambah baru akun atau mengeditnya, Anda harus mengubah istilah aliasnya.
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Gambar 3. Tampilan Daftar Rekening
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INPUT DATA MATA UANG

Data mata uang digunakan sebagai acuan nominal bagi saldo akun, harga, transaksi, hingga nilai laporan 
keuangan. Jika Anda memiliki fasilitas Multicurrency, Anda dimungkinkan untuk membuat data mata 
uang lebih daripada satu yang dibagi menjadi Data Mata Uang Dasar dan Data Mata Uang Asing. Data 
mata uang dasar dan asing sudah dibuat sebelumnya ketika Anda membuat data baru. Adapun tahapan 
membuat data mata uang tambahan sebagai berikut:

Tahap I: Buka menu Data Mata Uang

Klik tombol  untuk menambah data mata uang fungsional

Gambar 1. Menu Utama klik Data Mata Uang
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Tahap II: Isi informasi yang ada di halaman mata uang

Gambar 2. Input Informasi Mata Uang

 Bagian ini wajib diisi di awal

1. Kode Mata Uang
Klik tombol ini untuk membuka daftar mata uang. Pilih mata uang dasar/ asing lalu pilih OK.
Jika mata uang yang Anda cari tidak ada, klik Batal kemudian ketik secara manual 3 huruf kode 
internasional mata uang di field Kode Mata Uang.

2. Nama Mata Uang
Jika Anda telah memilih kode mata uang, field ini akan terisi secara otomatis namun Anda tetap 
bisa mengubah nama ini.

3. Simbol
Jika Anda telah memilih kode mata uang, field ini akan terisi secara otomatis namun Anda tetap 
bisa mengubah simbol ini.

4. Kurs Tukar
Field ini harus diisi dengan nominal dan tidak boleh bernilai 0. Isilah dengan nilai tukar (kurs) 
yang berlaku.

5. Per Tanggal
Ini mengidentifikasi tanggal kurs yang berlaku.

6. Set Nilai Kurs
Selain Anda dapat mengisi nilai tukar di field Kurs Tukar, Anda dapat juga mengisinya dengan 
mengeklik tombol ini.

Selanjutnya klik tab Akun Penting untuk mengisi akun-akun penting.
Perhatikan! Kurs Tukar, Per Tanggal, dan Set Nilai Kurs tidak akan tampil ketika Anda mengedit data mata 
uang dasar.
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Gambar 3. Input Nilai Tukar

 Bagian ini wajib diisi di awal
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Tahap III: Akun Penting
Pada tahapan ini Anda selanjutnya harus mengisi akun-akun yang terlibat dengan mata uang ini. Akun 
penting ini nantinya akan digunakan dalam transaksi-transaksi yang berjurnal otomatis seperti penjualan 
dan pembelian baik tunai maupun kredit. Klik tombol setiap field akun untuk mencari akun yang tersedia 
sesuai dengan mata uangnya. Jika akun tidak ada, Anda harus membuat akun baru yang terkait sesuai 
dengan mata uangnya.

Gambar 4. Input Akun Penting

 Bagian ini wajib diisi di awal

1. Piutang Usaha
Anda harus klik tombol ini agar jendela Daftar Rekening muncul untuk memilih/ membuat baru 
akun Piutang Usaha sesuai dengan mata uang yang Anda buat. Akun ini akan digunakan untuk 
transaksi penjualan secara kredit, transaksi pembayaran piutang usaha, retur penjualan kredit 
dengan memilih field credit/debit memo, dan transaksi penghapusan piutang usaha. Perhatikan! 
Anda tidak diperkenankan untuk menggunakan akun Piutang Usaha untuk pencatatan jurnal 
manual.

2. Hutang Usaha
Anda harus klik tombol ini agar jendela Daftar Rekening muncul untuk memilih/ membuat baru 
akun Hutang Usaha sesuai dengan mata uang yang Anda buat. Akun ini akan digunakan untuk 
transaksi pembelian secara kredit, transaksi pembayaran hutang usaha, retur pembelian kredit 
dengan memilih field credit/debit memo, dan transaksi penghapusan hutang usaha. Perhatikan! 
Anda tidak diperkenankan untuk menggunakan akun Hutang Usaha untuk pencatatan jurnal 
manual.

3. Pembayaran Bank
Anda harus klik tombol ini agar jendela Daftar Rekening muncul untuk memilih/ membuat baru 
akun Bank sesuai dengan mata uang yang Anda buat. Akun ini akan digunakan untuk semua 
transaksi yang terkait dengan pembayaran dengan menggunakan bank.
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4. Pembayaran Tunai
Anda harus klik tombol ini agar jendela Daftar Rekening muncul untuk memilih/ membuat baru 
akun Kas sesuai dengan mata uang yang Anda buat. Akun ini akan digunakan untuk semua 
transaksi yang terkait dengan pembayaran dengan menggunakan uang tunai (kas).

5. Uang Muka Pembelian
Anda harus klik tombol ini agar jendela Daftar Rekening muncul untuk memilih/ membuat baru 
akun Uang Muka Pembelian sesuai dengan mata uang yang Anda buat. Akun ini akan digunakan 
untuk transaksi pembelian secara kredit dengan memilih metode pembayaran uang muka (down 
payment) dan semua transaksi yang terkait dengan beban dibayar di muka (akun berklasifikasi 
Harta).

6. Uang Muka Penjualan
Anda harus klik tombol ini agar jendela Daftar Rekening muncul untuk memilih/ membuat baru 
akun Uang Muka Penjualan sesuai dengan mata uang yang Anda buat. Akun ini akan digunakan 
untuk transaksi penjualan secara kredit dengan memilih metode pembayaran uang muka (down 
payment) dan semua transaksi yang terkait dengan pendapatan dibayar di muka (akun 
berklasifikasi Kewajiban).

Tahap IV: Proses

Selanjutnya klik tombol  untuk menyimpan data mata uang baru. Klik  untuk 

menyimpan data mata uang dengan tetap memunculkan jendela mata uang. Klik  untuk 
membatalkan proses penyimpanan data mata uang baru dan menutup jendela ini.

Tahap V: Lihat Daftar
Data mata uang yang telah dibuat akan masuk ke Daftar Mata Uang

Gambar 5. Daftar Mata Uang
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INPUT DATA PROYEK

Fasilitas proyek menjadi salah satu fitur unggulan Zahir Accounting. Dengan fasilitas ini setiap transaksi 
jurnal yang membentuk pendapatan dan biaya dapat dialokasikan berdasarkan suatu proyek masing-
masing sehingga pengguna dapat dengan mudah menganalisis kinerja perusahaannya dalam bentuk 
laporan laba rugi proyek atau analisis lainnya.

Fasilitas ini sangat diperlukan bagi jenis usaha kontraktor yang memerlukan transaksi dengan bagian-
bagian pengerjaan terpisah berupa proyek. Tidak hanya untuk usaha yang memiliki proyek, tetapi juga 
fasilitas ini sangat tepat digunakan untuk jenis usaha lain seperti sekolah yang dapat memanfaatkan 
fasilitas ini untuk mencatat keuangan berdasarkan kegiatan-kegiatan sekolah, jenis usaha manufaktur 
yang dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk memproduksi barang berdasarkan pesanan-pesanan, dan 
jenis usaha lainnya.

Untuk menggunakannya, Anda harus mengisi terlebih dahulu data proyek dengan tahapan mudah 
sebagai berikut:

Tahap I: Buka Menu Data Proyek
Di modul Data-data klik Data Proyek dan klik tombol tambah untuk membuat baru atau menambah data 
proyek.

Gambar 1. Menu Utama klik Data Proyek
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Tahap II: Isikan field-field utama

Gambar 2. Informasi data proyek dan deskripsi

 Bagian ini wajib diisi di awal       Bagian ini dapat ditangguhkan

Jendela Data Proyek menampilkan field utama yang harus diisi sebagai berikut:

1. Nomor (No.)
Isi dengan nomor atau kode proyek yang berlaku saat proyek akan berlangsung. Nomor ini akan 
digunakan untuk memilih proyek terkait ketika input transaksi. Tidak ada persyaratan khusus 
dalam penomoran ini baik menggunakan angka, tanda baca, huruf, atau kombinasi antaranya.

2. Nama Proyek
Isi dengan nama yang terkait dengan proyek yang akan berlangsung. Nama proyek ini nantinya 
akan tampil dalam laporan proyek.

3. Pemesan
Isi dengan nama pemesan yang terkait dengan proyek Anda. Klik tombol ini untuk memilih 
pemesan dalam Daftar Pelanggan. Jika tiada, Anda harus membuat baru dengan mengeklik 
tombol Baru di Daftar Pelanggan dengan nama pemesan terkait dan harus bertipe Customer. Klik 
di sini untuk cara selengkapnya membuat data nama alamat.

4. Manajer Proyek
Isi dengan nama manajer proyek yaitu orang yang bertanggung jawab memimpin 
keberlangsungan proyek. Klik tombol ini untuk memilih manajer proyek dalam Daftar Nama 
Karyawab. Jika tiada, Anda harus membuat baru dengan mengeklik tombol Baru di Daftar Nama 
Karyawan dengan nama manajer terkait dan harus bertipe Employee. Klik di sini untuk cara 
selengkapnya membuat data nama alamat.

5. Jenis Proyek
Beri tanda pada opsi Job Order yang memberi arti bahwa proyek ini terjadi atas pesanan. Anda 
juga dapat menandakan opsi Tidak Aktif manakala proyek yang dimaksud telah selesai 100% 
sehingga proyek ini tidak tampil di daftar proyek tetapi tampil di daftar proyek yang tidak aktif. 
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Sewaktu-waktu Anda dapat menampilkannya lagi dari daftar proyek yang tidak aktif dengan cara 
mengeklik edit lalu hilangkan tanda di opsi Tidak Aktif.

6. No. Job Order
Isi dengan dengan nomor pesanan. Biasanya nomor ini sama dengan nomor transaksi invoicing 
yang terjadi. Kosongkan field ini manakala Anda tidak menggunakan Job Order.

7. Tgl Order
Klik tombol ini untuk menampilkan kalender agar Anda dapat memilih tanggal pemesanan. Field 
ini dapat juga difungsikan sebagai tanggal dimulainya proyek. Ini hanya sekadar catatan dan akan 
tampil di laporan proyek.

8. Tgl Delivery
Klik tombol ini untuk menampilkan kalender agar Anda dapat memilih tanggal pengiriman. Field 
ini dapat juga difungsikan sebagai tanggal berakhirnya proyek. Ini hanya sekadar catatan dan 
akan tampil di laporan proyek.

9. Status
Klik tombol ini untuk memilih status pengerjaan proyek yang terdiri dari 4 status yaitu Not 
Started, In Progress, Finished, dan Pending. Status ini hanyalah sekadar catatan yang dapat tampil 
di laporan proyek.

10. Kontak
Ketiklah dengan nama personel yang dibebankan tanggung jawab atas keberlangsungan 
proyek. 

11. Menggunakan Fase
Jika Anda menandakan opsi ini, Anda dapat menentukan anggaran biaya dan pendapatan proyek 
ini untuk setiap fase pengerjaan. Dengan demikian Anda dapat mencatat transaksi dengan 
mengarahkannya ke setiap fase proyek terkait sehingga sistem akan menghasilkan laporan 
proyek yang terdiri dari anggaran biaya dan pendapatan beserta realisasinya untuk setiap fase 
pengerjaan yang dimaksud.

12. % Selesai
Tetapkan persentase penyelesaian proyek ini dengan mengetik angka atau menggunakan 
tombol navigasi atas dan bawah untuk memilih angka yang diperlukan. Ini hanya sebagai catatan 
yang akan tampil di laporan proyek.

13. Lengkap

Klik tombol  untuk memberi catatan khusus seperti di bawah ini.

• Deskripsi. Isilah keterangan yang relevan dengan proyek ini.
• Estimasi Biaya. Isilah nominal anggaran biaya dan pendapatan untuk proyek ini. Jika Anda 

menandatak opsi "Menggunakan Fase", sistem akan menampilkan bagian ini ke estimasi 
yang lebih spesifik untuk setiap fase pengerjaan proyek.

• Job Costing. Bagian ini akan terisi otomatis dengan realisasi biaya dan pendapatan dari 
semua transaksi yang melibatkan proyek ini. Dengan demikian Anda dapat melihat job 
costing untuk proyek ini.
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Gambar 3. Informasi estimasi biaya

 Bagian ini wajib diisi di awal

 

Gambar 4. Informasi job costing

 

Tahap III: Proses Penyimpanan
Jika Anda telah mengisi data proyek ini dengan benar, klik Baru untuk menyimpannya dan mengisi 
dengan data proyek yang lain atau klik Rekam untuk menyimpannya dan kembali ke modul Data-data.
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Tahap IV: Lihat Daftar dan Laporan

Data proyek yang telah tersimpan dapat Anda lihat di Daftar Proyek dengan mengeklik menu Data 
Proyek dan klik tombol Daftar

Gambar 5. Daftar Proyek
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Anda dapat juga melihat data proyek ini secara perinci dari modul Laporan > Laporan Proyek > Daftar 
Proyek.

Gambar 6. Daftar Proyek di Laporan Proyek
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INPUT DATA DEPARTEMEN

Fasilitas Departemen digunakan untuk membedakan entitas usaha seperti kantor pusat dan cabang atau 
membedakan  divisi  usaha  seperti  bagian  akuntansi,  bagian  gudang,  bagian  procurement,  bagian 
invoicing,  dan lain-lain.  Dengan fasilitas ini  Anda dapat dengan mudah membedakan transaksi  yang 
dilakukan oleh setiap departemen hingga terlihatlah laporan keuangan setiap departemen.

Untuk menggunakan fasilitas ini Anda harus mengisi data departemen dengan tahapan sebagai berikut.

Tahap I: Buka Data Departemen

Di modul Data-data klik menu Data Departemen kemudian klik tombol  untuk membuat baru atau 
menambah data departemen baru.

Gambar 1. Menu Utama Klik Data Departemen

Perhatikan! Anda tidak diperkenankan mengubah kode dan nama departemen yang secara baku telah 
dibuat oleh sistem di daftar departemen. Kode dan nama departemen yang dimaksud yaitu kode 0 
dengan nama Head Quarter.
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Tahap II: Isi formulir data departemen

Gambar 2. Input Data Departemen

 Bagian ini wajib diisi di awal       Bagian ini dapat ditangguhkan

 

Gambar 3. Pilih Departemen Induk
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Secara mudah Anda dapat mengisi setiap field sebagai berikut.

1. Nomor
Isi dengan kode departemen di perusahaan Anda. Isilah dengan angka saja. Jika kode di 
perusahaan Anda maksimum hanya 1 digit, isilah dengan angka 1, 2, 3, 4, dst hingga 9. Jika kode 
yang berlaku maksimun 2 digit, berarti Anda harus mengisinya dimulai dengan 10, 11, 12, dst. Hal 
ini untuk menghindari adanya pengodean yang serupa jika 1 dan 10 akan dibaca oleh sistem 
sebagai 1.

2. Nama Departemen
Isi dengan nama departemen terkait misalnya Accounting, Purchasing, Logistic, dll. Atau Kantor 
Pusat dan Kantor Cabang.

3. Subdepartemen dari
Pilih departemen induk dari departemen yang sedang dibuat ini (kode departemen di atasnya). 

Gunakan tombol pencarian ini  untuk mencari departemen induknya, misalnya Head Quarter.

4. Penanggung Jawab
Pilih nama personel yang dibebankan tanggung jawab atas departemen ini sesuai dengan 
peraturan di perusahaan Anda misalnya Manajer Keuangan untuk departemen Keuangan. Klik 

tombol ini  untuk memilihnya. Jika tiada, klik Baru untuk membuat data karyawan baru 
dengan tipe Employee.

5. Bidang
Isi dengan nama bidang atas departemen ini.

6. Keterangan
Isi dengan keterangan yang relevan dengan bidang ini.

Tahap III: Proses untuk Menyimpan

Setelah Anda mengisi data ini dengan benar, klik  untuk menyimpan data departemen dan 

membuat baru departemen lain atau klik  untuk menyimpannya dan kembali ke modul 
Data-data.
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Tahap IV: Lihat Daftar dan Laporan
Anda dapat membuka daftar departemen dari menu Data departemen atau membuka daftar 
departemen dari modul Laporan > Laporan Lainnya > Daftar Departemen.

Gambar 4. Daftar Departemen
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Gambar 5. Daftar Departemen dari Modul Laporan
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INPUT DATA PRODUK

Data Produk digunakan untuk mencatat persediaan barang dagang dan digunakan dalam mencatat 
transaksi yang berkaitan dengan barang dagang. Anda harus membuat data produk beserta metodenya 
dengan tahapan seperti di bawah ini.

Tahap I: Buka Data Produk
Di modul Data-data klik menu Data Produk dan klik tombol tambah untuk membuat baru atau 
menambah data persediaan barang.

Gambar 1. Menu Utama klik Data Produk
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Tahap II: Isi formulir informasi stok
Isilah field yang berhubungan dengan informasi dasar stok. Jika Anda memiliki fasiitas kelompok data, 
dengan ini Anda harus membuat terlebih dahulu kelompok barang yang ditunjukkan pada butir ke- 3.

Gambar 2. Halaman Informasi Stok

 Bagian ini wajib diisi di awal       Bagian ini dapat diabaikan atau ditangguhkan pengisiannya

1. Kode Barang
Isilah dengan mengetik kode unik untuk setiap jenis barang. Anda dapat juga mengisi field ini 
menggunakan pemindai barcode (barcode scanner) yang tercantum di setiap jenis barang 
sehingga sistem langsung memunculkan kode barang terkait secara otomatis.

2. Deskripsi
Isilah dengan mengetik nama barang yang dimaksud.

3. Kelompok Barang
Jika Anda memiliki fasiitas kelompok data, dengan ini Anda harus membuat terlebih dahulu 
kelompok barang untuk mengelompokkan satu berbagai jenis barang ke satu kelompok. 
Misalnya kelompok barang mentah terdiri dari tepung terigu, gula, mentega, tepung cokelat dsb, 
kelompok barang jadi terdiri dari roti cokelat, roti tawar, dsb. Dengan demikian, setiap Anda 
membuat satu jenis barang dan memilih kelompoknya, sistem langsung menyeragamkan 
informasi metode HPP dan akun penting terkait begitu juga memudahkan Anda membedakan 
barang-barang yang Anda kelompokkan. Anda dapat juga membuat kelompok barang dari 
modul Data-data > Data Lainnya > Kelompok Produk. Jika Anda tidak memiliki fasilitas ini dan 
memang tidak memerlukannya, abaikan petunjuk ini.

4. Satuan Dasar
Klik tombol ini untuk menguraikan satuan yang tersedia dan pilih salah satu satuan yang ada agar 
sistem dapat membuat acuan utama bagi barang masuk dan keluar selalu menggunakan satuan 
ini dalam transaksi, misalnya kilogram, gram, liter, dsb. Jika satuan pengukuran tidak tersedia di 
pilihan ini, Anda harus membuatnya terlebih dahulu dari modul Data-data > Satuan Pengukuran 
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(lihat selengkapnya di sini).

5. Satuan Laporan
Klik tombol ini untuk menguraikan satuan yang tersedia dan pilih salah satu satuan yang ada agar 
sistem dapat membuat acuan lain bagi barang masuk dan keluar selalu menggunakan satuan ini 
untuk ditampilkan di laporan-laporan terkait (laporan barang) saja, bukan di transaksi. Jika satuan 
pengukuran tidak tersedia di pilihan ini, Anda harus membuatnya terlebih dahulu dari modul 
Data-data > Satuan Pengukuran (lihat selengkapnya di sini). Pastikan satuan laporan ini bukanlah 
satuan/ unit dasar di Daftar Satuan Pengukuran namun harus memiliki keterkaitan dengan satuan 
dasar sebagai satuan konversinya.

6. Pakai No. Serial
Tandakan opsi ini jika satu jenis barang ini menggunakan nomor serial. Dengan demikian setiap 
Anda hendak mencatat barang baru di saldo awal persediaan atau transaksi, sistem akan 
meminta Anda untuk mengisi nomor serial masuk atau keluar. Contoh konkret penggunaan 
nomor serial salah satunya nomor IMEI pada perangkat keras barang elektronik.

7. Pakai Lot
Tandakan opsi ini jika satu jenis barang menggunakan nomor lot. Ini berfungsi sebagai nomor 
batch sekaligus tanggal kedaluwarsa setiap barang. Dengan demikian, sistem akan meminta 
Anda untuk mengisi nomor lot atas barang masuk dan keluar. Contoh konkret penggunaan 
nomor lot salah satunya pada produk-produk farmasi (obat).

8. Konsinyasi
Tandakan opsi ini jika barang ini berstatus sebagai barang titipan dari consignor sehingga barang 
ini akan tersedia di daftar barang konsinyasi agar Anda dapat menginput transaksi penerimaan 
barang konsinyasi dari Modul Persediaan > Penerimaan Barang Konsinyasi atau Retur Barang 
Konsinyasi.

9. Tidak Aktif
Tandakan opsi ini jika barang ini sudah tidak digunakan lagi dan bersaldo nol sehingga sistem 
akan menyembunyikan barang ini dari daftar barang. Jika sewaktu-waktu Anda hendak 
memunculkannya lagi, silakan buka modul Data-data > klik menu Data Produk > klik Daftar 
Barang > Klik Filter > Klik Lengkap > Ubah status menjadi Tidak Aktif > Rekam. Selanjutnya akan 
muncul Daftar Barang yang tidak aktif. Cari barang yang akan diaktifkan lagi lalu klik edit lalu 
hilangkan tanda di opsi Tidak Aktif lalu Rekam. Selanjutnya barang yang dimaksud muncul lagi di 
Daftar Barang dan siap untuk Anda gunakan lagi.

10. Produk Musiman
Tandakan opsi ini jika Anda ingin memproyeksikan penjualan barang yang dipengaruhi atau tidak 
dipengaruhi musim. Pengaturan lebih lanjut Produk Musiman ini dapat dilakukan di modul 
Persediaan > Manajemen Persediaan > Proyeksi Penjualan.

11. Kode Alias
Isilah kode lain untuk jenis barang yang sama. Dengan demikian Anda dapat memilih barang 
yang dimaksud di daftar barang dengan mencari berdasarkan kode alias ketika input transaksi.

12. Nama Alias
Isilah nama barang lain untuk jenis barang yang sama. Dengan demikian Anda dapat memilih 
barang yang dimaksud di daftar barang dengan mencari berdasarkan nama alias ketika input 
transaksi. Nama alias ini digunakan biasanya untuk memberi nama yang berbeda-beda untuk 
barang yang sama berdasarkan regionalnya.

13. Dalam Stok
Berisi keterangan jumlah stok yang tercatat di sistem. Anda tidak dapat mengetik langsung field 
ini melainkan dengan adanya saldo awal atau transaksi yang terjadi.
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14. Telah Dipesan ke Supplier
Berisi jumlah barang yang telah dipesan kepada supplier. Jumlah pesanan tersebut tidak dapat 
diketik manual melainkan ia mengacu pada purchase order untuk produk tersebut.

15. Telah Dipesan Pelanggan
Berisi jumlah barang yang telah dipesan oleh pelanggan. Jumlah pesanan tersebut tidak dapat 
diketik manual melainkan ia mengacu pada sales order untuk produk tersebut.

16. Stok Minimal
Jumlah batas minimun barang yang diperkenankan. Jika setiap input transaksi yang dapat 
mengurangi barang terkait mengakibatkan jumlah mendekati minimum, sistem akan memberi 
notifikasi di modul Laporan > Reminder, dan harus dilakukan pesanan pembelian lagi. Anda harus 
mengatur lebih lanjut penggunaan fasilitas Auto-Purchase Order dari modul Persediaan > 
Manajemen Persediaan.

17. Minimal Pemesanan
Jumlah barang minumum untuk melakukan pesanan pembelian (PO).

18. Proyeksi Penjualan
Isilah dengan jumlah barang yang diproyeksikan dijual. Anda harus mengatur proyeksi penjualan 
dari modul Persediaan > Manajemen Persediaan.

19. Harga Beli Satuan dan Pjk
Berisi keterangan harga beli terakhir setiap satuan barang. Ia akan muncul otomatis jika telah 
adanya saldo awal persediaan atau transaksi pembelian. Pjk adalah field pajak yang bisa Anda isi 
dengan akun beli atas barang yang dimaksud sehingga setiap Anda menginput transaksi 
pembelian atau pesanan pembelian, sistem secara otomatis mengenakan pajak atas barang 
tersebut. Jika barang yang dimaksud tidak dikenakan pajak, pilih no VAT (tanda titik) atau jangan 
memilih apapun di field Pjk ini.

20. Harga Jual Satuan dan PJk
Isilah field ini dengan harga jual konstan untuk setiap satuan barang ini sehingga sistem akan 
memunculkan harga jual yang dimaksud setiap Anda menginput transaksi penjualan atau 
pesanan penjualan. Anda dapat mengabaikan field ini atau dapat juga menghapus isi field ini 
sewaktu-waktu. Pjk adalah field pajak yang bisa Anda isi dengan akun jual atas barang yang 
dimaksud sehingga setiap Anda menginput transaksi penjualan atau pesanan penjualan, sistem 
secara otomatis mengenakan pajak atas barang tersebut. Jika barang yang dimaksud tidak 
dikenakan pajak, pilih no VAT (tanda titik) atau jangan memilih apapun di field Pjk ini.

21. Harga Pokok Satuan
Berisi harga pokok setiap satuan barang berdasarkan metode harga pokok yang dipilih yaitu FIFO, 
LIFO, atau Average. Field ini akan terisi secara otomatis setelah adanya saldo awal persediaan atau 
adanya transaksi yang melibatkan barang ini.

22. Gudang Utama
Klik tombol ini untuk memilih gudang utama sebagai acuan baku penyimpan barang ini, misalnya 
gudang Head Quarter. 

23. Supplier Utama
Klik tombol ini untuk memilih pemasok utama yang dijadikan sebagai pemasok utama sehingga 
sistem akan menampilkan pemasok ini secara otomatis setiap Anda menginput Pembelian. Anda 
dimungkinkan untuk mengubah pemasok ini saat transaksi pembelian berlangsung atau 
mengubahnya dari data produk ini.

24. Waktu Pengiriman (Hari)
Isi dengan batas maksimum masa pengiriman barang dengan acuan dari tanggal pengiriman di 
penginputan transaksi.
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25. Departemen
Klik tombol ini untuk memilih departemen yang memiliki keterkaitan dengan barang ini, misalnya 
departemen yang menginput pembelian barang, penjualan barang, dsb. Di sini Anda dapat 
memfilter departemen di laporan barang terkait sehingga jika Anda memilih departemen yang 
dimaksud, laporan hanya akan menampilkan barang yang terkait dengan departemen yang 
dipilih.

Tahap III: Isi formulir kode akun dan HPP
Di formulir ini Anda harus mengisi semua informasi yang terkait dengan kaidah dan akun penting.

Gambar 3. Halaman Kode Akun dan HPP

 Bagian ini wajib diisi di awal

 

1. Sifat
Tetapkan sifat di awal pembuatan data barang. Anda dapat menetapkan satu atau lebih sifat 
barang sesuai dengan keperluan atas barang yang dimaksud. Anda tidak dapat mengubah sifat 
barang ini jika barang sudah dipakai dalam saldo awal persediaan dan/ atau transaksi dan masih 
terdapat saldo akhir.

• Disimpan. Barang hanya disimpan di dalam gudang, tidak dapat digunakan untuk 
transaksi pembelian dan penjualan, dan dapat digunakan untuk mencatat saldo awal 
persediaan, pemindahan barang (perakitan), dan transfer barang antargudang. Sifat 
barang yang disimpan ini biasanya digunakan juga untuk barang mentah (menggunakan 
sifat dibeli juga) yang tidak dijual melainkan diolah dalam produksi.

• Dibeli. Barang hanya dapat dibeli tanpa disimpan dan dijual. Sifat ini diterapkan untuk 
pembelian inventaris kantor seperti kendaraan operasional, gedung, meja, dsb yang 
termasuk kelompok Harta Tetap Berwujud.

• Dijual. Barang hanya untuk dijual tanpa adanya proses pembelian ataupun penyimpanan. 
Sifat barang ini biasanya digunakan untuk transaksi jasa program paket-paket sehingga 
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pengguna dapat memantau pendapatannya langsung berdasarkan paket yang 
diibaratkan sebagai barang ini.

2. Kode Akun
Sistem akan memunculkan field akun sesuai dengan sifat barang yang dipilih. Anda harus 
menetapkan dengan benar akun-akun terkait karena Anda tidak akan dapat mengubah akun-
akun barang ini jika barang sudah dipakai dalam saldo awal persediaan dan/ atau transaksi dan 
masih terdapat saldo akhir.

• Disimpan. Sistem akan menampilkan field Persediaan yang dapat diisi dengan akun 
Persediaan dan field Pengiriman yang dapat diisi dengan akun Persediaan dalam Perjalanan.

• Dibeli. Sistem akan menampilkan field Biaya yang dapat diisi dengan akun Biaya. Anda dapat 
juga mengisinya dengan akun Harta Tetap untuk penerapan pembelian Harta Tetap Berwujud.

• Dijual. Sistem akan menampilkan field Penjualan yang dapat diisi dengan akun Penjualan/ 
Pendapatan dan field Retur Penjualan yang dapat diisi dengan akun yang sama dengan 
Penjualan.

3. Harga Pokok
Anda harus menetapkan di awal metode harga pokok untuk setiap jenis barang ini. Anda tidak 
akan bisa mengubah metode ini jika barang sudah digunakan dalam saldo awal persediaan 
dan/atau transaksi.

• FIFO, yakni harga pokok dihitung berdasarkan barang yang kali pertama masuklah yang 
dikeluarkan terlebih dahulu.

• LIFO, yakni harga pokok dihitung berdasarkan barang yang kali terakhir masuklah yang 
dikeluarkan terlebih dahulu.

• Average, yakni harga pokok dihitung berdasarkan nilai rata-rata.

 

Tahap IV: Isi formulir Info Lain

Gambar 4. Halaman Info Lain

 Bagian ini dapat diabaikan atau ditangguhkan pengisiannya
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Masukkan informasi dimensi produk secara perinci jika diperlukan. Informasi dimensi ini juga dapat 
dijadikan acuan perhitungan metode konversi satuan produk pada menu Data-data > Data Satuan 
Pengukuran (jika Anda memiliki fasilitas multisatuan).

Masukkan keterangan produk jika diperlukan, seperti spesifikasi produk dan informasi lainnya yang 
dibutuhkan. Pengisian informasi keterangan produk akan bermanfaat jika Anda menggunakan Zahir 
Point of Sale sehingga pada display produk akan terdapat keterangan lengkap atas produk yang dijual. 
Ini berguna sebagai media informasi bagi pihak yang membutuhkan, seperti pelanggan atau salesman.

 

Tahap V: Gambar
Bagian untuk meng-upload gambar dengan format JPG, BMP, dan PNG. Gunakan resolusi 200 x 200 px.

Gambar 5. Halaman Gambar

 Bagian ini dapat diabaikan atau ditangguhkan pengisiannya kecuali jika menggunakan Zahir POS
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Tahap VI: Daftar Barang
Setelah Anda merekam data barang yang Anda buat, sistem akan menyimpannya di Daftar Barang dan 
Laporan Barang.

Gambar 6. Daftar Barang
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Gambar 7. Laporan Daftar Barang
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INPUT DATA SATUAN PENGUKURAN

Satuan Pengukuran digunakan untuk menetapkan satuan atas suatu barang/ jasa dalam transaksi. Jika 
Anda memiliki fasilitas multisatuan, Anda dimungkinkan untuk membuat data satuan pengukuran dan 
konversinya ke satuan pengukuran dasar sehingga Anda tidak perlu lagi menghitung manual nilai satuan 
dasarnya sebagai konversi. Untuk membuat data satuan pengukuran berikut ini tahapan yang harus 
dilalui.

Tahap I: Buka Data Satuan Pengukuran
Klik menu Satuan Pengukuran di modul Data-data lalu klik tombol Tambah untuk membuat baru atau 
menambah satuan pengukuran.

Gambar 1. Menu Utama klik Satuan Pengukuran
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Tahap II: Masukkan informasi data satuan

Gambar 2. Informasi Data Satuan

 Bagian ini wajib diisi di awal       Bagian ini dapat diabaikan atau ditangguhkan pengisiannya

Anda harus mengisi field-field di bawah ini:

1. Kode Satuan
Isilah kode satuan yang berlaku secara umum, misalnya g, l, kg, pcs, dsb

2. Unit Dasar
Tandakan opsi ini jika data satuan yang Anda buat ini adalah satuan dasar. Satuan dasar adalah 
satuan terkecil dan tidak dapat memiliki turunan/ konversi satuan yang lebih kecil lagi. Satuan 
dasar dapat memiliki satuan yang lebih besar jika Anda membuatnya dan jika Anda memiliki 
fasilitas multisatuan.

3. Nama Satuan
Buatlah nama satuan yang relevan dengan kode satuannya, misalnya gram untuk g, kilogram 
untuk kg, dsb.

4. Keterangan
Isi dengan keterangan tambahan atas satuan ini.
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Tahap III: Masukkan konversi satuan

Gambar 3. Membuat Konversi Satuan

 Bagian ini wajib diisi di awal

Gambar 4. Satuan dan konversi Satuan Yang Sudah Dibuat

Jika Anda memiliki fasilitas multisatuan, Anda dapat memasukkan konversi satuan. Konversi satuan 
hanya dapat dilakukan bagi satuan yang bukan unit dasar (jangan menandakan opsi Unit Dasar pada 
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halaman Data Satuan). Klik tombol Baru untuk membuat baru konversi satuannya.

1. Jika satuan yang ingin dibuat yaitu Lusin, berarti di samping 1 Lusin isikan angka 12 lalu di 
sampingnya lagi pilih satuan dasarnya misalnya pcs, artinya 1 Lusin = 12 pcs.

2. Tidak tergantung dimensi
Jika Anda menandakan opsi ini, satuan dan konversinya tidak terganting dari volume barang 
yang ditetapkan di info lain Data Produk.

3. Dikali Dimensi
Jika Anda menandakan opsi ini, satuan dan konversinya akan dikali dengan volume barang yang 
ditetapkan di info lain Data Produk.

4. Dibagi Dimensi
Jika Anda menandakan opsi ini, satuan dan konversinya akan dibagi dengan volume barang yang 
ditetapkan di info lain Data Produk.

Tahap IV: Rekam Data

Jika semua informasi telah ditetapkan, klik  lalu klik  untuk menyimpan data 

dan mengisi baru lagi atau klik  untuk menyimpan data dan kembali ke modul Data-data.

 

Tahap V: Lihat Daftar Satuan
Klik menu Satuan Pengukuran lalu klik Daftar untuk menampilkan Daftar Satuan Pengukuran.

Gambar 5. Daftar Satuan Pengukuran
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INPUT DATA PAJAK

Data pajak diperlukan untuk menyertakan pajak ke dalam transaksi barang/ jasa yang akan dikenakan 
pajak. Di Zahir Accounting Anda dapat membuat lebih daripada satu data pajak sesuai dengan 
keperluan. Adapun tahap membuat data pajak dapat diuraikan sebagai berikut.

Tahap I: Buka Data Pajak

Klik menu Data Pajak di modul Data-data lalu klik tombol 

Gambar 1. Menu Utama klik Data Pajak
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Tahap II: Isi field informasi pajak berkenaan

Gambar 2. Input Data Pajak

 Bagian ini wajib diisi di awal       Bagian ini dapat diabaikan atau ditangguhkan

Isilah setiap field yang berkaitan dengan data pajak yang akan dibuat.

1. Kode
Isilah dengan kode atau singkatan atas pajak yang Anda buat misalnya PPN, PPh 21, dsb.

2. Pajak
Isilah dengan nama pajak yang sesuai dengan kodenya, misalnya Pajak Pertambahan Nlai untuk 
kode PPN.

3. Persentase
Masukkan tarif progresif atas pajak yang Anda buat, misalnya PPN memiliki tarif 10%. Pastikan 
Anda menetapkan tarif yang benar untuk pajak ini karena ia akan memengaruhi nilai transaksi 
yang dikenakan pajak ini. Jika Anda salah menetapkan persentase tarif pajak, Anda dapat 
merevisinya di daftar pajak di menu Data Pajak dan Anda harus merevisi juga transaksi yang ikut 
salah dengan cara menghapus pilihan pajaknya lalu masukkan lagi.

4. Mengurangi HPP
Jika pajak yang dimaksud menambah nilai transaksi (nilai DPP), jangan tandakan opsi ini.

5. Akun Beli
Klik tombol ini untuk memilih akun yang sesuai dengan pajak yang dibuat. Contohnya akun pajak 
yang digunakan dalam transaksi pembelian yaitu akun Pajak Dibayar di Muka untuk PPN.

6. Akun Jual
Klik tombol ini untuk memilih akun yang sesuai dengan pajak yang dibuat. Contohnya akun pajak 
yang digunakan dalam transaksi penjualan yaitu akun Utang Pajak untuk PPN.

7. Keterangan
Isi keterangan tambahan yang relevan dengan data pajak ini. Keterangan ini tidak harus diisi.
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Jika data sudah diisi dengan benar, klik  untuk menyimpan data dan membuat yang baru 

lagi atau klik  untuk menyimpan data dan kembali ke modul Data-data.

Tahap III: Muncul di Daftar Pajak
Data pajak yang sudah Anda rekam akan tampil di Daftar Pajak di modul Data-data dan juga muncul di 
daftar pajak setiap transaksi.

Gambar 3. Daftar Pajak
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INPUT DATA GUDANG

Data Gudang dipergunakan untuk mengontol jumlah dan harga pokok data persediaan barang di setiap 
gudang jika Anda memiliki fasilitas multiwarehouse. Dengan adanya data gudang ini Anda dapat 
memindahkan/ mentransfer barang antargudang. Gudang dapat didefinisikan secara denotatif atau 
dapat juga dianalogikan sebagai lokasi penyimpanan barang misalnya penyimpanan di Pusat atau 
Cabang.

Adapun tahapan membuat data gudang dapat diuraikan sebagai berikut:

Tahap I: Buka Data Gudang

Klik menu Data Gudang dari modul Data-data lalu klik tombol  untuk membuat baru atau 
menambah Data Gudang.

Gambar 1. Menu Utama klik Data Gudang
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Tahap II: Isikan field informasi data gudang
Isikan field yang mengidentifikasi data gudang Anda.

Gambar 2. Input Data Gudang

 Bagian ini wajib diisi di awal       Bagian ini dapat diabaikan atau ditangguhkan

1. Kode Gudang
Isikan dengan kode yang mengidentifikasi gudang Anda. Kode ini akan tampil dalam transaksi 
dan laporan.

2. Berupa Container
Centang opsi ini jika gudang berupa peti kemas.

3. Nama Gudang
Isikan dengan nama gudang yang relevan dengan kodenya.

4. Alamat, Kota, Kode Pos, dan Negara
Isikan dengan alamat lengkap lokasi gudang berada. Anda tidak diharuskan mengisi field ini.

5. Keterangan
Isikan dengan keterangan tambahan yang relevan dengan gudang ini. Anda tidak diharuskan 
mengisi field ini.

6. Gudang Standar (Default)
Tandakan opsi ini jika gudang yang Anda buat menjadi gudang default di mana setiap transaksi 
yang melibatkan barang akan disimpan dan dikeluarkan ke dan dari gudang ini.

7. Tidak Aktif
Tandakan opsi ini jika gudang tidak akan digunakan lagi sehingga di Daftar Gudang, ia akan 
memiliki status Tidak Aktif. Untuk mengaktifkannya lagi Anda cukup mengeditnya lalu hilangkan 
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tanda Tidak Aktif dan Rekam.

Jika sudah dibuat dengan benar, klik  untuk menyimpan data dan membuat baru lagi yang 

lainnya atau klik  untuk menyimpan data dan kembali ke modul Data-data.

Tahap III: Buka Daftar Gudang
Setelah Anda merekam data gudang, Anda dapat melihat hasilnya di Daftar Gudang yang dapat Anda 
buka di menu Data Gudang dan klik Daftar.

Gambar 3. Daftar Gudang
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INPUT DATA HARTA TETAP

Data Harta Tetap memungkinkan Anda menginventarisasi peralatan kantor termasuk semua Harta Tetap 
Berwujud dan Tidak Berwujud serta mengelolanya. Sistem secara otomatis membuat jurnal penyusutan 
(depresiasi atau amortisasi) setiap kali Anda menutup buku akhir bulan dan memilih opsi buat jurnal 
depresiasi jika harta tetap yang dimaksud sudah masuk dalam masa untuk disusutkan.

Berikut ini tahapan yang harus Anda lalui untuk membuat data harta tetap

Tahap I: Buka Data Harta Tetap
Klik menu Data Harta Tetap di modul Data-data kemudian klik tombol Tambah untuk membuat baru atau 
menambah data.

Gambar 1. Menu Utama klik Menu Data Harta Tetap
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Tahap II: Isikan field data Harta Tetap
Isikan field informasi harta tetap yang akan Anda buat. Anda disarankan untuk membuat Kelompok 
Harta Tetap terlebih dahulu. Kelompok ini dapat dibuat pada saat membuat Data Harta Tetap dengan 
mengeklik menu Kelompok atau dari modul Data-Data > Data Lainnya > Kelompok Harta Tetap.

Gambar 2. Input Data Harta Tetap

 Bagian ini wajib diisi di awal       Bagian ini dapat diabaikan atau ditangguhkan
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Gambar 3. Membuat Kelompok Harta Tetap

 Bagian ini wajib diisi di awal       Bagian ini dapat diabaikan atau ditangguhkan

Gambar 4. Kelompok Aktiva
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1.Nama
Isikan dengan nama harta tetap yang lebih spesifik misalnya mobil Toyota, laptop Acer, dsb.

2.No.#
Isilah dengan nomor urut harta tetap sesuai dengan keperluan Anda. Field ini hanya sekadar 
catatan dan tidak wajib diisi.

3.Kelompok
Di formulir pengisian harta tetap terdapat field kelompok yang harus Anda klik untuk 
menampilkan daftar kelompok harta tetap. Buat kelompok baru sebagai acuan penyeragaman 
berbagai jenis harta tetap ke dalam satu kelompok yang sama misalnya komputer masuk ke 
kelompok Peralatan. Anda dapat juga membuat kelompok ini dari modul Data-data > Data 
Lainnya > Kelompok Harta Tetap.

Perhatikan! Karena kelompok ini menjadi acuan bagi informasi yang terdapat pada harta tetap itu 
sendiri, pastikan informasi metode penyusutan, informasi umur ekonomis, informasi kapan 
disusutkan, dan informasi akun harus sama antara harta tetap dan kelompoknya. Perbedaan yang 
terjadi akibat pengguna yang mengubah informasi di kelompoknya akan berdampak pada 
perbedaan nilai di Laporan Harta Tetap.

•Kelompok
Isilah dengan nama kelompok harta tetap Anda misalnya Kendaraan, Peralatan, Gedung, 
dsb

•Metode Penyusutan
Klik tombol ini untuk menguraikan metode yang tersedia secara umum. Pilihlah salah satu 
metode yang hendak Anda gunakan, misalnya metode penyusutan Garis Lurus. Dengan 
memilih metode ini, berarti harta tetap yang masuk kelompok ini akan menggunakan 
penyusutan berdasarkan metode Garus Lurus. 

•Tabel Penyusutan
Field ini akan aktif jika Anda memilih metode penyusutan "Dari Tabel Penyusutan". Metode 
ini berbeda dengan metode penyusutan garis lurus, saldo menurun, dan jumlah angka 
tahun. Penyusutan dari tabel penyusutan menggunakan rumus MACRS dengan periode 
tertentu dan setiap tahunnya menggunakan faktor pengali. Untuk melihat tabel 
penyusutan ini silakan klik modul Data-data > Data Lainnya > Tabel Penyusutan. Sistem 
sudah membuat tabel secara umum namun Anda tetap dapat mengubahnya jika ada yang 
perlu ditambah atau dikurangi.

•Umur Ekonomis
Umur ekonomis yang diistilahkan juga sebagai masa manfaat adalah taksiran umur suatu 
harta tetap yang ditinjau dari hasil atau keuntungan yang dapat dipertanggungjawabkan 
secara ekonomis. Masukkan angka umur ekonomis dalam hitungan tahun misalnya 5 
tahun, 8 tahun, dsb.

•Tanggal perolehan di atas tanggal 15 akan dibebankan pada bulan berikutnya
Jika Anda menandakan opsi ini, berarti semua harta tetap yang masuk kelompok ini dan 
dibeli di atas tanggal 15 akan disusutkan pada bulan selanjutnya.

•Keterangan
Ketiklah informasi tambahan yang relevan dengan kelompok ini. Bagian ini tidak harus 
diisi.

•Kode Akun
Klik tombol setiap field untuk menetapkan akun yang tepat yang akan digunakan oleh 
sistem dalam membuat jurnal penyusutan. Pilih akun-akun yang sesuai dengan 
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kelompoknya. Jika kelompok yang Anda buat adalah Kendaraan, berarti:

•Asset (Harta) diisi dengan akun Kendaraan (klasifikasi akun harta)
•Akumulasi Depresiasi diisi dengan akun Akumulasi Penyusutan Kendaraan 
(klasifikasi akun harta)
•Depresiasi diisi dengan akun Beban Penyusutan Kendaraan (klasifikasi akun 
beban)

•Selanjutnya klik Baru untuk menyimpan data dan menginput lagi kelompok baru atau klik 
Rekam untuk menyimpan data dan menampilkan daftar kelompok harta tetap. Klik OK 
untuk kembali ke formulir pengisian data harta tetap.

4.Tanggal Beli
Klik kalender untuk memilih tanggal, bulan, dan tahun pembelian harta tetap. Tanggal beli ini 
mengacu pada tanggal invoice pembelian atau tanggal ketika harta tetap Anda peroleh.

5.Harga Beli
Isilah dengan harga pembelian harta tetap sesuai dengan yang tercantum di faktur pembelian 
dan tidak termasuk nilai lain seperti pajak, diskon final, dan biaya. Nominal yang diisi tanpa 
pemisah ribuan.

6.Nilai Residu
Isilah dengan nilai sisa yang Anda taksir sendiri. Nilai residu ialah taksiran nilai atau potensi arus 
kas masuk manakala harta tetap yang dimaksud dijual ketika ada kerusakan atau penghentian 
(retirement) atau disposal. Jika Anda menggunakan metode penyusutan Garis Lurus, Anda tidak 
perlu mengisi field ini atau isikan dengan angka 0 (nol). 

7.Umur Ekonomis
Umur ekonomis yang diistilahkan juga sebagai masa manfaat adalah taksiran umur suatu harta 
tetap yang ditinjau dari hasil atau keuntungan yang dapat dipertanggungjawabkan secara 
ekonomis. Field ini akan terisi secara otomatis mengikuti yang telah ditetapkan di dalam 
Kelompok Harta Tetap.

8.Lokasi
Isilah tempat pembelian harta tetap ini. Anda tidak diharuskan mengisi field ini karena hanya 
sekadar catatan dan tidak ada pengaruh terhadap penghitungan apapun di sistem.

9.Departemen
Klik tombol ini untuk memilih departemen yang bertanggung jawab dalam pengelolaan harta 
tetap ini. Dengan memilih departemen yang dituju, Anda akan bisa melihat laporan harta tetap 
berdasarkan departemennya.

10.Akumulasi Beban
Field ini akan terisi secara otomatis jika telah terjadi penyusutan. Nilai yang tampil yaitu nilai 
jumlah beban penyusutan secara akumulatif dari semua bulan yang telah disusutkan. Field ini 
juga akan terisi otomatis setelah klik Rekam atau klik Hitung jika tanggal beli harta tetap terjadi 
sebelum periode awal akuntansi di sistem ini.

11.Beban per Tahun Ini
Field ini akan terisi otomatis jika telah terjadi penyusutan yang masuk ke periode akuntansi.

12.Terhitung Tanggal
Proses penyusutan akan dimulai sejak tanggal beli atau sejak harta tetap digunakan.

13.Nilai Buku
Field ini akan terisi secara otomatis yang menampilkan nilai perolehan setelah terjadi penyusutan. 
Nilai buku disebut juga sebagai biaya perolehan (historical cost) yang dikurangi dengan sejumlah 
penyusutan yang telah dibebankan yang muncul selama umur penggunaan harta tetap 
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bersangkutan.

14.Beban per Bulan
Field ini akan terisi secara otomatis setelah terjadinya penyusutan sejak kali pertamanya dan akan 
sama setiap bulannya atau sama dalam setahun tergantung dari metode penyusutan yang dipilih.

15.Lengkap
Klik tombol ini untuk menetapkan metode penyusutan dan akun-akun terkait. Jika Anda telah 
membuat kelompok harta tetap, field-field ini akan terisi secara otomatis dan jangan 
mengubahnya kecuali jika Anda juga akan mengubahnya di kolompok bersangkutan ketika harta 
tetap yang lain belum mengacu ke kelompok tersebut.

Di bagian Lengkap ini Anda juga dapat menetapkan Tanggal Pensiun sebagai tanda bahwa harta 
tetap tidak disusutkan lagi karena telah ada penjualan, disposal, dll.

16.Hitung
Tombol ini akan muncul jika tanggal beli harta tetap sebelum periode awal akuntansi di sistem 
dan telah terdeteksi adanya penyusutan sebelum periode akuntansi. Anda harus mengeklik 
tombol Hitung ini agar sistem menghitungnya atau langsung klik Rekam.

17.Revisi
Tombol ini akan muncul jika Anda akan mengedit harta tetap. Jika dalam suatu hal Anda salah 
menetapkan tanggal terhitung atau tanggal beli atau lainnya, silakan klik tombol Revisi ini. 
Tindakan ini boleh dilakukan jika harta tetap yang dimaksud belum sekalipun disusutkan oleh 
sistem.

Tahap III: Penyelesaian dan Lihat Daftar dan Laporan
Setelah Anda menyelesaikan mengisi segala informasi di data harta tetap ini, Anda dapat mengeklik Baru 
untuk menyimpan data dan membuat harta tetap lainnya atau klik Rekam untuk menyimpan data dan 
kembali ke modul Data-data.

Gambar 5. Daftar Harta Tetap
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Harta tetap yang telah dibuat akan tampil di Daftar Harta Tetap di menu Data Harta Tetap dan juga di 
modul Laporan > Laporan Lainnya > Harta Tetap.

Gambar 6. Laporan Daftar Harta Tetap
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PENGATURAN SISTEM
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SETUP KLASIFIKASI AKUN

Klasifikasi akun memudahkan pengguna dalam menentukan akun-akun Neraca dan Laba Rugi. Secara 
sistem klasifikasi akun dapat mengurutkan setiap akun dengan penanda kepala akun. Adapun untuk 
menetapkan klasifikasi akun Anda dapat melalui tahap sebagai berikut:

Tahap I: Buka Menu Klasifikasi Akun
Dalam keadaan data keuangan dibuka klik Setting > Klasifikasi Akun

Gambar 1. Menu Klasifikasi Akun
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Tahap II: Memahami Hierarki Akun

Gambar 2. Desain Hierarki Akun

Sistem membuat hierarki akun menjadi 3 level dan nama akun yaitu

• Level 1 menandakan klasifikasi akun
Level ini adalah hierarki teratas yang memiliki 9 klasifikasi akun meliputi Harta, Kewajiban, Modal, 
Pendapatan, Biaya atas Pendapatan, Pengeluaran Operasional, Pengeluaran Nonoperasional, 
Pendapatan Lain, dan Pengeluaran Lain.

• Level 2 menandakan hierarki tengah
Ada kalanya perusahaan memerlukan kelompok atas suatu subklasifikasi akun, misalnya saja 
subklasifikasi Kas masuk kelompok Harta Lancar, subklasifikasi Hutang Usaha masuk kelompok 
Hutang Lancar, dsb. 

• Level 3 menandakan subklasifikasi akun
Subklasifikasi akun misalnya Kas, Piutang, Persediaan, Investasi Jangka Panjang, dsb masuk 
klasifikasi Harta.

• Urutan Akun yaitu nama akun yang dibuat

Tahap III: Menyesuaikan Hierarki Level 1
Jumlah klasifikasi tidak dapat ditambah ataupun dikurangi, namun Anda dapat mengubah istilah 
klasifikasinya jika ada istilah yang memang berlaku secara umum tanpa mengubah fungsi setiap 
klasifikasinya. Contoh Anda hendak mengubah klasifikasi berkepala 1 yaitu Harta menjadi istilah Aset. 
Silakan klik kolom nama klasifikasi untuk mengubah nama klasifikasi. Anda harus mengubah nama 
aliasnya yaitu nama dalam bahasa Inggris dengan mengeklik tombol Alias. Klik Lanjutkan untuk 
menyimpan data dan beralih ke Level 3.
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Gambar 3. Hierarki Level 1

 Bagian ini dapat diabaikan atau ditangguhkan

Tahap IV: Menyesuaikan Hierarki Level 3

Di tahapan ini Anda dapat menambah level 3 yang merupakan subklasifikasi dari level 1. Anda dapat 
mengubah kode klasifikasi namun tidak diperkenankan mengubah digit pertama kode subklasifikasi.

Pada kolom Cash Flow Type Anda harus menetapkan aktivitas arus kas untuk setiap subklasifikasi akun 
ini agar sistem dapat dengan benar menghasilkan Laporan Arus Kas sesuai dengan aktivitasnya masing-
masing. Contoh aktivitas operasi (operating activities) dipilih untuk subklasifikasi akun yang berkaitan 
dengan Laba/ Rugi seperti Pendapatan, Beban, dll.

Jika Anda mengubah nama subklasifikasi, Anda harus mengubah nama alias atas subklasifikasi yang 
diubah dengan mengeklik tombol Alias.

Jika semua subklasifikasi telah disesuaikan dengan benar atau tidak ada yang diubah, klik Lanjutkan 
untuk beralih ke hierarki level 2.
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Gambar 4. Hierarki Level 3

 Bagian ini dapat diubah di awal       Bagian ini dapat diabaikan atau ditangguhkan
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Tahap V: Menyesuaikan Hierarki Level 2
Level 2 berfungsi sebagai kelompok atas suatu subklasifikasi agar pengguna dapat dengan mudah 
melihat total atas akun-akun yang masuk ke kelompoknya misalnya Harta Lancar, Hutang Lancar, dsb. 
Anda tidak wajib mengisi level 2. Klik Lanjutkan untuk beralih ke Item Laporan Tambahan.

Gambar 5. Hierarki Level 2

 Bagian ini dapat diabaikan atau ditangguhkan

Tahap VI: Item Laporan Tambahan
Di halaman ini Anda dimungkinkan untuk mengubah istilah Laba Operasi dan Laba Bersih yang terdapat 
di Laporan Laba Rugi. Jika langkah ini sudah diubah dengan benar atau tidak ada perubahan apapun, 
klik Lanjutkan.
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Gambar 6. Item Laporan Tambahan

 Bagian ini dapat diabaikan atau ditangguhkan

 

Tahap VII: Konfirmasi Akhir
Halaman ini menandakan bahwa tahap setting klasifikasi akun telah selesai. Klik tombol Selesai untuk 
menutup jendela ini.

Gambar 7. Konfirmasi Akhir
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Tahap VIII: Melihat Contoh Laporan Neraca Yang Menggunakan Level 2
Klik modul Laporan > Laporan Keuangan > Neraca Standar

Gambar 8. Contoh Laporan Neraca
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SETUP AKUN PENTING

Akun Penting yang dalam istilah asingnya yaitu Controlled Account adalah akun yang digunakan dan 
dikendalikan oleh sistem untuk membuat jurnal suatu transaksi secara otomatis. Oleh karena itu, Anda 
tidak perlu membuat jurnal manual menggunakan akun ini dan bahkan Anda tidak diperkenankan untuk 
menggunakannya secara manual sebab akan mengakibatkan adanya perbedaan nilai antara buku besar 
pembantu atau laporan khusus dengan buku besarnya sendiri.

Berikut ini beberapa akun penting yang harus Anda tetapkan dan implikasinya terhadap fasilitas lain:

Tahap I: Buka Setup Akun Penting
Dalam keadaan data sedang dibuka klik menu Setting > Akun Penting.

Gambar 1. Menu Setup Akun Penting

Klik Lanjutkan di jendela konfirmasi di bawah ini. Anda diingatkan bahwa Anda harus memeriksa atau 
menetapkan di awal akun penting ini sebelum memulai transaksi.
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Gambar 2. Konfirmasi Awal

 

Tahap II: Tetapkan setiap field berdasarkan akun yang sesuai

Ongkos Kirim Pembelian
Pilihlah dengan akun Biaya atas Pengiriman Barang dengan subklasifikasi Biaya. Akun ini akan digunakan 
di field Biaya-biaya Lain penginputan Pembelian.

Gambar 3. Ongkos Kirim Pembelian
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Ongkis Kirim Penjualan
Pilihlah dengan akun Pendapatan atas Pengantara dengan subklasifikasi Pendapatan. Akun ini akan 
digunakan di field Biaya-biaya Lain penginputan Penjualan.

Gambar 4. Ongkos Kirim Penjualan

 

Potongan Pembelian
Pilihlah dengan akun Potongan Pembelian dengan subklasifikasi Biaya. Akun ini akan digunakan di field 
Diskon Final penginputan Pembelian.

Gambar 5. Potongan Pembelian
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Potongan Penjualan
Pilihlah dengan akun Potongan Penjualan dengan subklasifikasi Pendapatan. Akun ini akan digunakan di 
field Diskon Final penginputan Penjualan.

Gambar 6. Potongan Penjualan

 

Denda Keterlambatan (Beli)
Pilihlah dengan akun Biaya Denda Keterlambatan dengan subklasifikasi Biaya. Akun ini akan digunakan 
di field Denda penginputan Pembayaran Hutang Usaha.

Gambar 7. Denda Keterlambatan (Beli)
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Denda Keterlambatan (Jual)
Pilihlah dengan akun Pendapatan Denda Keterlambatan dengan subklasifikasi Pendapatan. Akun ini 
akan digunakan di field Denda penginputan Pembayaran Piutang Usaha.

Gambar 8. Denda Keterlambatan (Jual)

 

Laba Tahun Berjalan
Pilihlah dengan akun Laba Tahun Berjalan dengan subklasifikasi Modal. Akun ini akan digunakan ketika 
Anda menutup buku akhir bulan.

Gambar 9. Laba Tahun Berjalan
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Laba Ditahan
Pilihlah dengan akun Laba Ditahan dengan subklasifikasi Modal. Akun ini akan digunakan ketika Anda 
menutup buku akhir tahun. Akun ini akan tampak dalam jurnal Tutup Buku Akhir Tahun yang akan 
terbentuk oleh sistem di Daftar Transaksi Jurnal.

Gambar 10. Laba Ditahan
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Pengimbang Neraca
Pilihlah dengan akun Historical Balancing dengan subklasifikasi Modal. Akun ini akan digunakan sebagai 

akun penyeimbang sementara jika terdapat ketidakseimbangan di saldo awal akun. Anda harus 
memastikan bahwa nilai akun ini harus nol sebagai tanda bahwa sisi aktiva dan pasiva Neraca Anda telah 

benar (seimbang).

Gambar 11. Pengimbang Neraca
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Komisi Penjualan
Pilihlah dengan akun Komisi Penjualan dengan subklasifikasi Biaya. Akun ini akan digunakan jika Anda 
telah menetapkan rumus komisi penjualan di data karyawan atau di Tabel Komisi Penjualan yang 
terdapat di modul Data-data > Data Lainnya.

Gambar 12. Komisi Penjualan
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Hutang Komisi Penjualan
Pilihlah dengan akun Hutang Komisi Penjualan dengan subklasifikasi Hutang. Akun ini akan digunakan 
jika Anda telah menetapkan rumus komisi penjualan di data karyawan atau di Tabel Komisi Penjualan 
yang terdapat di modul Data-data > Data Lainnya.

Gambar 13. Hutang Komisi Penjualan

 

Tahap III: Konfirmasi Akhir
Klik tombol Selesai jika semua field telah benar terisi/ diisi

Gambar 13. Konfirmasi Akhir
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INPUT SALDO AWAL AKUN

Fasilitas saldo awal akun berfungsi untuk menyimpan saldo awal yang berasal dari akhir bulan sebelum 
periode awal akuntansi yang ditetapkan di sistem. Dengan demikian Anda dapat menginput transaksi 
menggunakan akun yang telah terisi saldo awalnya. Setiap pengisian saldo awal akun akan berimplikasi 
terhadap saldo yang tampil di laporan Neraca.

Untuk mengisi saldo awal akun ada beberapa tahapan yang harus Anda lalui sebagai berikut:

Tahap I: Buka Menu Saldo Awal Akun
Dalam keadaan data dibuka klik menu Setting > Saldo Awal > Saldo Awal Akun.

Gambar 1. Menu Saldo Awal Akun
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Tahap II: Isi saldo awal setiap akun
Isilah nilai di kolom saldo awal untuk akun yang memiliki saldo akhir dari periode sebelumnya. Hal yang 
harus Anda perhatikan dalam pengisian saldo awal akun ini sebagai berikut:

Gambar 2. Pengisian Saldo Awal Akun

1. Bedakan akun-akun yang masuk klasifikasi Aktiva dan Pasiva. Yang termasuk akun Aktiva yaitu semua akun 
klasifikasi Harta dan yang termasuk akun Pasiva yaitu semua akun klasifikasi Kewajiban dan Modal. Kedua posisi 
ini harus seimbang. Ketidakseimbangan ditandai dengan munculnya nilai akun Historical Balancing. Jika 
negatif, berarti posisi aktiva kurang dan perlu ditambah. Jika positif, berarti posisi pasiva kurang dan perlu 
ditambah.

Perhatikan! Akun historical balancing harus bernilai nol dan kalimat "Nilai Sebesar Rp ... akan dialokasikan pada 
akun sementara" juga harus bernilai nol.

2. Bedakan akun bermata uang dasar dan bermata uang asing. Akun yang bermata uang asing harus diisi dengan 
nilai mata uang sebenarnya dengan nilai kurs mengacu pada akhir periode sebelumnya. Setiap mata uang 
asing harus memiliki keseragaman nilai kurs masing-masing. Contoh semua akun bermata uang USD harus 
mengacu pada kurs Rp 12.000 dan semua akun bermata uang SGD harus mengacu pada kurs Rp 9.000. Jika 
periode awal akuntansi dimulai Januari 2013, berarti kurs berasal dari 31 Desember 2012. Tekan Enter atau F3 
pada keyboard dengan posisi kursor berada di kolom Saldo Awal mata uang asing untuk menampilkan jendela 
penginputan kurs.

3. Akun-akun yang memiliki perincian atau invoice harus memiliki nilai saldo awal yang sama ketika perinciannya 
diinput di saldo awal terkait. Contoh saldo awal akun Piutang Usaha sebesar Rp 20.000.000 harus sama nilai 
saldo awalnya dengan ketika mengisi saldo awal Piutang Usaha perincian. Begitu juga dengan akun Hutang 
Usaha dan Persediaan.

4. Setiap penginputan saldo awal akun harus bernilai positif kecuali saldo awal akumulasi penyusutan.
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Tahap III: Rekam
Jika saldo awal akun sudah diisi dengan benar, selanjutnya klik Rekam untuk menyimpan data ini. 
Langkah selanjutnya dengan mengisi saldo awal hutang usaha, saldo awal piutang usaha, dan saldo awal 
persediaan. Pengisian Saldo Awal Akun ini akan berdampak pada munculnya nilai di Laporan Neraca.

Gambar 3. Laporan Neraca Januari 2014
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INPUT SALDO AWAL PIUTANG USAHA

Saldo  awal  Piutang  Usaha  merupakan  salah  satu  saldo  awal  yang  termasuk  penting  dan  harus 
dimasukkan  jika  memang  perusahaan  Anda  memiliki  saldo  akhir  tersebut  dari  periode  akuntansi 
sebelumnya.  Saldo  Piutang Usaha muncul  karena adanya transaksi  penjualan yang dilakukan secara  
kredit  dan ini  menjadi  bagian dari  jurnal  khusus.  Oleh karena itulah saldo awal Piutang Usaha akan 
tampil di Buku Besar Pembantu Piutang Usaha yang dikenal sebagai Kartu Piutang Usaha. Total saldo 
awal Piutang Usaha ini harus sama dengan nilai di saldo awal akun Piutang Usaha. Jika Anda memiliki 
saldo atas Piutang Lain-lain berarti piutang yang dimaksud bukan bagian dari Piutang Usaha dan Anda 
harus  memasukkannya sebagai  saldo awal  akun.  Berikut  ini  langkah untuk memasukkan saldo awal  
Piutang Usaha.

Tahap I: Buka Fasilitas Saldo Awal Piutang Usaha
Ketika data keuangan dalam keadaan terbuka klik menu Setting pada toolbar > Saldo Awal > Saldo Awal 
Piutang Usaha.

Gambar 1. Buka Menu Saldo Awal Piutang Usaha

 

Klik tombol  untuk mengisi saldo awal piutang usaha.
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Gambar 2. Daftar Isi Saldo Awal Piutang Usaha

 

Tahap II: Isi formulir saldo awal piutang usaha
Di formulir ini Anda harus mengisi data secara benar. Kesalahan input yang diketahui selepas transaksi 
pembayaran piutang usaha ini tidak dapat diedit kecuali jika Anda menghapus transaksi 
pembayarannya.

Gambar 3. Form Pengisian Saldo Awal Piutang Usaha

 Bagian ini wajib diisi di awal       Bagian ini dapat diabaikan. Jika ada, harus diisi di awal
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1. Nama Pelanggan
Klik tombol ini untuk memilih data pelanggan di daftar nama alamat. Jika Anda belum 
membuatnya, klik Baru untuk membuat baru pelanggan. Anda bisa juga membuat data 
pelanggan dan data nama alamat lain dari modul Data-data > Data Nama Alamat.

2. Tanggal
Klik tombol ini untuk memunculkan jendela kalender. Anda harus mengisi field ini dengan 
tanggal transaksi penjualan yang membentuk saldo piutang usaha ini. Tanggal ini akan menjadi 
tanggal faktur penjualan yang terjadi sebelum periode awal akuntansi di Zahir Accounting 
sehingga nantinya Anda dapat melacaknya untuk mencatat transaksi pembayaran Piutang Usaha.

3. No. Invoice
Isilah field ini dengan nomor faktur penjualan yang terjadi sesuai dengan tanggal transaksinya 
sehingga nantinya Anda dapat melacak nomor faktur tersebut untuk mencatat transaksi 
pembayaran Piutang Usaha.

4. No. Sales Order (SO)
Field ini tidak harus diisi jika penjualan yang terkait tidak melalui pesanan penjualan namun jika 
penjualan melalui SO, Anda wajib mengisinya agar sistem memunculkan nomor Sales Order 
terkait.

5. Mata Uang
Klik tombol ini untuk menampilkan daftar mata uang yang sudah Anda buat ketika pembuatan 
data keuangan baru atau dari modul Data-data > Data Mata Uang. Jika mata uang yang pilih 
tiada, Anda bisa membuat terlebih dahulu di modul yang dimaksud. Mata uang ini akan dijadikan 
oleh sistem sebagai acuan nilai piutang usaha yang bersangkutan sesuai dengan mata uangnya. 
Contoh nilai Piutang Usaha USD sebesar US$ 1000.

6. Nilai Piutang
Masukkan nilai piutang usaha sebenarnya berdasarkan mata uangnya (bukan dikalikan dengan 
kurs). Nilai Piutang Usaha ini adalah nilai piutang berdasarkan transaksi penjualan atau nilai yang 
telah dipotong dengan pembayaran piutang usaha yang telah terjadi sebelum periode awal 
akuntansi di Zahir Accounting.

7. Akun Piutang Usaha
Field ini diblokade oleh sistem sebab field ini akan terisi secara otomatis dengan akun yang sesuai 
dengan mata uang yang dipilih. Jika mata uang yang dipilih adalah Rupiah (IDR), akun penting 
yang muncul yaitu Piutang Usaha IDR. 

8. Term Pembayaran
Klik tombol ini jika penjualan yang membentuk piutang usaha menggunakan syarat termin 
pembayaran.

• Hari Discount
Isilah dengan rentang waktu pembayaran yang masih mendapat diskon. Jika pembayaran 
melebihi rentang waktu yang ditentukan ini, pembayaran tidak berhak memperoleh 
diskon.

• Hari Jatuh Tempo
Isilah dengan waktu jatuh tempo. Jika pembayaran mencapai tanggal jatuh tempo atau 
lebih, pembayaran akan dikenakan denda keterlambatan.

• Discount Awal
Isilah dengan persentase diskon yang akan dikenakan ketika pembayaran piutang usaha.

• Denda Keterlambatan
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Isilah dengan persentase denda yang akan dikenakan ketika pembayaran piutang usaha 
mencapai atau melebihi tanggal jatuh tempo

9. Klik  untuk merekam.

 

Tahap III: Lihat Daftar dan Laporan
Selanjutnya data yang telah Anda isi akan tampil di modul Penjualan > Daftar Piutang Usaha.

Gambar 4. Buka Menu Daftar Piutang Usaha
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Gambar 5. Daftar Piutang Usaha
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Anda dapat juga melihat daftar piutang usaha di modul Laporan > Laporan Penjualan dan Piutang > 
Piutang Usaha.

Gambar 6. Laporan Piutang Usaha
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INPUT SALDO AWAL UTANG USAHA

Saldo awal Utang Usaha merupakan salah satu saldo awal yang termasuk penting dan harus dimasukkan 
jika memang perusahaan Anda memiliki saldo akhir tersebut dari periode akuntansi sebelumnya. Saldo 
Utang Usaha muncul karena adanya transaksi pembelian yang dilakukan secara kredit dan ini menjadi 
bagian dari jurnal khusus. Oleh karena itulah saldo awal Utang Usaha akan tampil di Buku Besar 
Pembantu Utang Usaha yang dikenal sebagai Kartu Utang Usaha. Total saldo awal Utang Usaha ini harus 
sama dengan nilai di saldo awal akun Utang Usaha. Jika Anda memiliki saldo atas Utang Lain-lain berarti 
utang yang dimaksud bukan bagian dari Uutang Usaha dan Anda harus memasukkannya sebagai saldo 
awal akun. Berikut ini langkah untuk memasukkan saldo awal Utang Usaha.

Tahap I: Buka Fasilitas Saldo Awal Utang Usaha
Ketika data keuangan dalam keadaan terbuka klik menu Setting pada toolbar > Saldo Awal > Saldo Awal 
Hutang Usaha.

Gambar 1. Menu Saldo Awal Utang Usaha

 

Klik tombol  untuk membuka form pengisian saldo awal utang usaha.
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Gambar 2. Tabel Saldo Awal Utang Usaha

 

Tahap III: Isi formulir saldo awal utang usaha
Di formulir ini Anda harus mengisi data secara benar. Kesalahan input yang diketahui selepas transaksi 
pembayaran utang usaha ini tidak dapat diedit kecuali jika Anda menghapus transaksi pembayarannya.

Gambar 3. Form Pengisian Saldo Awal Utang Usaha

 Bagian ini wajib diisi di awal       Bagian ini dapat diabaikan. Jika ada, harus diisi di awal
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1. Nama Pelanggan
Klik tombol ini untuk memilih data pemasok di daftar nama alamat. Jika Anda belum 
membuatnya, klik Baru untuk membuat pemasok baru dengan tipe Vendor. Anda bisa juga 
membuat data pemasok dan data nama alamat lain dari modul Data-data > Data Nama Alamat.

2. Tanggal
Klik tombol ini untuk memunculkan jendela kalender. Anda harus mengisi field ini dengan 
tanggal transaksi pembelian yang membentuk saldo utang usaha ini. Tanggal ini akan menjadi 
tanggal faktur pembelian yang terjadi sebelum periode awal akuntansi di Zahir Accounting 
sehingga nantinya Anda dapat melacaknya untuk mencatat transaksi pembayaran Utang Usaha.

3. No. Invoice
Isilah field ini dengan nomor faktur pembelian yang terjadi sesuai dengan tanggal transaksinya 
sehingga nantinya Anda dapat melacak nomor faktur tersebut untuk mencatat transaksi 
pembayaran Utang Usaha.

4. No. Purchase Order (PO)
Field ini tidak harus diisi jika penjualan yang terkait tidak melalui pesanan pembelian namun jika 
penjualan melalui PO, Anda wajib mengisinya agar sistem memunculkan nomor Purchase Order 
terkait.

5. Mata Uang
Klik tombol ini untuk menampilkan daftar mata uang yang sudah Anda buat ketika pembuatan 
data keuangan baru atau dari modul Data-data > Data Mata Uang. Jika mata uang yang pilih 
tiada, Anda bisa membuat terlebih dahulu di modul yang dimaksud. Mata uang ini akan dijadikan 
oleh sistem sebagai acuan nilai utang usaha yang bersangkutan sesuai dengan mata uangnya. 
Contoh nilai Utang Usaha USD sebesar US$ 500.

6. Nilai Piutang
Masukkan nilai utang usaha sebenarnya berdasarkan mata uangnya (bukan dikalikan dengan 
kurs). Nilai Utang Usaha ini adalah nilai utang berdasarkan transaksi pembelian atau nilai yang 
telah dipotong dengan pembayaran utang usaha yang telah terjadi sebelum periode awal 
akuntansi di Zahir Accounting.

7. Akun Hutang Usaha
Field ini diblokade oleh sistem sebab field ini akan terisi secara otomatis dengan akun yang sesuai 
dengan mata uang yang dipilih. Jika mata uang yang dipilih adalah Rupiah (IDR), akun penting 
yang muncul yaitu Utang Usaha IDR. 

8. Term Pembayaran
Klik tombol ini jika penjualan yang membentuk utang usaha menggunakan syarat termin 
pembayaran.
• Hari Discount

Isilah dengan rentang waktu pembayaran yang masih mendapat diskon. Jika pembayaran 
melebihi rentang waktu yang ditentukan ini, pembayaran tidak berhak memperoleh diskon.

• Hari Jatuh Tempo
Isilah dengan waktu jatuh tempo. Jika pembayaran mencapai tanggal jatuh tempo atau lebih, 
pembayaran akan dikenakan denda keterlambatan.

• Discount Awal
Isilah dengan persentase diskon yang akan dikenakan ketika pembayaran utang usaha.

• Denda Keterlambatan
Isilah dengan persentase denda yang akan dikenakan ketika pembayaran utang usaha 
mencapai atau melebihi tanggal jatuh tempo
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9. Klik  untuk merekam.

 

Tahap III: Lihat Daftar dan Laporan

Selanjutnya data yang telah Anda isi akan tampil di modul Pembelian > Daftar Hutang Usaha

Gambar 6. Menu Daftar Utang Usaha

 

Gambar 7. Daftar Utang Usaha
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Juga di modul Laporan > Laporan Pembelian dan Hutang > Hutang Usaha.

Gambar 8. Laporan Utang Usaha
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INPUT SALDO AWAL PERSEDIAAN

Saldo awal Persediaan merupakan salah satu saldo awal yang termasuk penting dan harus dimasukkan 
jika memang perusahaan Anda memiliki saldo akhir tersebut dari periode akuntansi sebelumnya. Saldo 
Persediaan muncul karena adanya transaksi  yang berkaitan dengan persediaan yaitu pembelian atau 
penyesuaian atau penjualan dan ini menjadi bagian dari jurnal khusus. Oleh karena itulah saldo awal  
Persediaan akan tampil di Buku Besar Pembantu Persediaan yang dikenal sebagai Kartu Stok. Total saldo  
awal Persediaan ini harus sama dengan nilai di saldo awal akun Persediaan. Berikut ini langkah untuk 
memasukkan saldo awal Persediaan.

Tahap I: Buka Fasilitas Saldo Awal Persediaan
Ketika data keuangan dalam keadaan terbuka klik menu Setting pada toolbar > Saldo Awal > Saldo Awal 
Persediaan.

Gambar 1. Buka Menu Saldo Awal Persediaan

 

Klik tombol  untuk memunculkan formulir pengisian data saldo awal persediaan.
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Gambar 2. Daftar Isian Saldo Awal Persediaan

 

Tahap II: Isi formulir saldo awal persediaan
Di formulir ini Anda harus mengisi data secara benar. Kesalahan input yang diketahui selepas transaksi 
lanjutan atas persediaan ini tidak dapat diedit kecuali jika Anda mengunpos atau menghapus transaksi 
yang terkait. Klik Baru untuk memasukkan saldo awal.

Gambar 3. Form Pengisian Saldo Awal Persediaan

 Bagian ini wajib diisi di awal       Bagian ini dapat diabaikan atau ditangguhkan
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Gambar 4. Konfirmasi Pengisian Nomor Serial

 

Gambar 5. Pengisian Nomor Serial

 

1. Gudang
Klik tombol ini untuk memunculkan daftar gudang. Jika Anda memiliki fasilitas multiwarehouse, 
Anda wajib memilih gudang tempat penyimpanan persediaan ini. Jika di daftar belum ada, Anda 
harus membuat baru data gudang atau bisa di modul Data-data > Data Gudang. Jika Anda tidak 
memiliki fasilitas multiwarehouse, abaikan penjelasan ini.
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2. Kode Barang
Klik tombol ini untuk memunculkan daftar barang dan memilih barang yang akan diisi saldo 
awalnya. Jika di daftar belum ada, Anda harus membuat baru data barang atau bisa di modul 
Data-data > Data Barang.

3. Stock Awal
Isilah jumlah stok terakhir kali yang berasal dari saldo akhir persediaan periode sebelumnya.

4. Harga Pokok Satuan
Isilah field ini dengan nilai saldo akhir persediaan sesuai dengan mata uang fungsionalnya. Jika 
kali pertama Anda membuat data keuangan baru menggunakan mata uang dasar Rupiah, berarti 
saldo awal persediaan ini menggunakan nilai Rupiah. Nilai stok awal ini adalah nilai akhir 
berdasarkan metode harga pokok yang digunakan.

5. Nomor Seri
Tandakan opsi ini jika barang menggunakan nomor serial. Selanjutnya sistem akan memunculkan 
jendela nomor serial.

6. Nomor Lot
Tandakan opsi ini jika barang menggunakan nomor lot. Selanjutnya sistem akan memunculkan 
jendela nomor lot.

Klik  untuk merekam.

 

 

Tahap 3: Tabel Saldo Awal Persediaan Terisi

Total saldo awal Persediaan yang tampil harus memiliki nilai yang sama dengan nilai saldo awal akun 
persediaan yang terdapat di menu Setting > Saldo Awal > Saldo Awal Akun.

Gambar 6. Daftar Saldo Awal Persediaan Yang Sudah Diisi
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1. Alias
Klik tombol ini untuk menampilkan kode dan nama alias semua produk di saldo awal ini yang jika 
produk yang dimaksud telah ditetapkan kode dan nama aliasnya. Penetapkan kode dan nama 
alias ini dilakukan di data produk (harus memiliki fasilitas product alias name).

2. Gudang
Klik tombol ini untuk menampilkan hanya gudang yang Anda pilih.

3. Cari
Klik tombol ini untuk mencari berdasarkan kode barang, deskripsi barang, kode alias, atau nama 
alias.

4. Filter
Klik tombol ini untuk memfilter barang-barang yang akan ditampilkan berdasarkan deskripsi, 
kelompok, atau departemennya.

 

Tahap IV: Lihat Daftar dan Laporan
Selanjutnya data yang telah Anda isi akan tampil di modul Data-data atau modul Persediaan > Data 
Barang dan juga di modul Laporan Persediaan > Barang/ Persediaan > Daftar Barang, Mutasi, dan Kartu 
Stok.

Gambar 7. Daftar Barang Umum di Modul Laporan
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SETUP POINT OF SALE (POS)

Setup Point of Sale (POS) terdiri dari pengaturan (setup) kasir dan setup pembayaran. Setup kasir 
didiharuskan untuk memberikan kewenangan akses fasilitas di Zahir POS berdasarkan password yang 
telah dibuat. Setup pembayaran digunakan untuk menetapkan sistem pembayaran yang diberlakukan di 
Zahir POS seperti pembayaran tunai dan pembayaran secara kredit.

Untuk menggunakan fasilitas Setup Staf Kasir, tahapan yang harus Anda lalui sebagai berikut:

Setup Kasir

Tahap I: Buka Setup Staf Kasir
Dalam keadaan data keuangan di Zahir Accounting 6 sedang dibuka klik menu Setting > Setup Point of 
Sale > Setup Kasir

Gambar 1. Menu Setup Kasir
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Tahap II: Muncul Jendela User Name
Jendela ini menampilkan tabel pengguna Zahir POS yang telah dibuatkan data nama alamat dan 
passwordnya di Zahir Accounting 6. Adapun bagian yang terdapat dalam tabel ini yaitu:

Gambar 2. Setup Username Admin, Manajer, dan Kasir

 Bagian ini dapat diabaikan atau ditangguhkan namun harus diisi diawal jika menggunakan Zahir POS

 

1. User
Kolom ini menunjukkan username yang dibuat di fasilitas password Zahir Accounting 6. Pilihlah 
username yang akan menjadi calon pengguna Zahir POS 6 dengan mengeklik tombol Baru atau 
tombol Tambah selanjutnya klik baris di kolom ini.

2. Nama Karyawan
Kolom ini menunjukkan data pegawai yang telah dibuat di fasilitas Data Nama Alamat. Pilihlah 
nama karyawan yang akan dipasangkan dengan kolom user dengan mengeklik baris di kolom ini.

3. Manajer
Kolom ini untuk menetapkan hak manajer. Klik kolom ini berdasarkan baris usernya untuk 
memilih True yang artinya diberikan akses dan False yang artinya tidak diberikan akses.

4. Administrator
Kolom ini untuk menetapkan hak administrator. Klik kolom ini berdasarkan baris usernya untuk 
memilih True yang artinya diberikan akses dan False yang artinya tidak diberikan akses.

Kolom Manajer dan Administrator digunakan untuk menentukan hak akses kepada 3 status user 
berbeda yakni Manajer, Administrator, dan Kasir. Adapun pembagian status dapat diuraikan 
sebagai berikut.

• Administrator. Status ini dapat dibuat jika kolom Manajer dipilih True dan kolom 
Administrator dipilih True. Dengan demikian status Administrator ini memiliki hak penuh 
di Zahir POS untuk membuat data baru, setting POS, setting data, memberi diskon, 
membatalkan transaksi dan mengimpor-ekspor dari dan ke data back office atau server 
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(Zahir Accounting 6). Jika Manajer False dan Administrator True, hak yang diberikan sama 
dengan hak Administrator.

• Manajer. Status ini dapat dibuat jika kolom Manajer dipilih True dan kolom Administrator 
dipilih False. Dengan demikian status Manajer ini memiliki hak selain menginput transaksi, 
ia dapat juga mem-void transaksi (pembatalan transaksi) dan void item (pengeditan 
transaksi).

• Kasir. Status ini dapat dibuat jika kolom Manajer dipilih False dan kolom Administrator 
dipilih False. Dengan demikian status Kasir ini memiliki hak hanya untuk menginput 
transaksi penjualan, posting transaksi ke back office atau server (Zahir Accounting 6) dan 
hak mencetak rekap laporan pendapatan selama kasir tersebut bertugas.

Tahap III: Klik Rekam
Jika username sudah dibuat berdasarkan statusnya masing-masing, klik Rekam untuk memproses. 
Selanjutnya pengguna yang telah diberikan username dapat log in di Zahir POS 6.

 

Sebelum memulai transaksi di Zahir POS 6, Anda harus mengatur Sistem Pembayarannya dengan 
tahapan sebagai berikut:

Sistem Pembayaran

Tahap I: Buka Sistem Pembayaran
Dalam keadaan data keuangan di Zahir Accounting 6 sedang dibuka klik menu Setting > Setup Point of 
Sale > Sistem Pembayaran.

Gambar 3. Menu Sistem Pembayaran
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Tahap II: Muncul Jendela Sistem Pembayaran
Tabel Sistem Pembayaran ini telah diisi oleh sistem secara baku dengan dua sistem bayaran yakni Cash 
Payment untuk pembayaran tunai dan Credit Payment untuk pembayaran secara kredit. Sistem secara 
otomatis mengacu pada akun penting di data mata uang. Jika pembayaran tunai, ia mengacu pada akun 
Kas dan jika pembayaran cicilan, ia mengacu pada akun piutang usaha. Data mata uang yang digunakan 
adalah mata uang dasar.

Gambar 4. Daftar Sistem Pembayaran

Gambar 5. Pengisian Sistem Pembayaran

 Bagian ini wajib diisi di awal       Bagian ini dapat diabaikan atau ditangguhkan
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SETUP PROGRAM

Setup program merupakan fasilitas yang mengatur fasilitas lain untuk kelangsungan kinerja sistem ini. Di 
fasilitas ini Anda dapat menetapkan mana-mana fasilitas yang ingin atau tidak ingin Anda gunakan atau 
sekadar untuk tidak menampilkannya. Dengan demikian Anda dapat mengoptimalkan fungsi setiap 
fasilitas di sistem ini sesuai dengan yang Anda perlukan. Beberapa opsi pengaktifan fasilitas ini akan 
tersedia di Setup Program jika termasuk dalam paket pembelian software ini atau adanya penambahan 
fasilitas.

Untuk menggunakannya, berikut ini penjelasan setiap opsi atau tombol dan implikasinya terhadap 
fasilitas lain.

Bagian I: Buka Fasilitas Setup Program
Dalam keadaan data keuangan terbuka klik menu Setting di toolbar > Setup Program.

Gambar 1. Buka Menu Setup Program
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Bagian II: Setelan Umum
Halaman Setelan Umum ini menyediakan pengaturan sebagai berikut:

Gambar 2. Setelan Umum

 

1. Tampikan Reminder dan Kalender saat Membuka Data
Opsi ini sudah ditandakan secara otomatis sehingga fasilitas reminder dan kalender yang ada di 
modul Dashboard akan ditampilkan lebih utama secara otomatis. Jika Anda tidak 
menandakannya, fasilitas ini tidak akan ditampilkan sebagai prioritas namun Anda tetap dapat 
menampilkannya secara mandiri dengan mengeklik modul Dashboard.

2. Data Dibuka di Awal
Opsi ini sudah ditandakan secara baku oleh sistem agar ketika Anda kali pertama membuka 
sistem secara otomatis membukanya.

3. Tampilkan Grafik Bila Tersedia
Opsi ini sudah ditandakan secara baku oleh sistem sehingga sistem menampilkan bagan grafik 
pada setiap fasilitas yang memilikinya. Jika Anda menandakan opsi ini, bagan grafik tidak 
ditampilkan (disembunyikan. Beberapa fasilitas yang menampilkan grafik meliputi Data Alamat, 
Data Produk, Daftar Penjualan, Daftar Pembelian, dan sebagainya.

4. Menggunakan Sistem Pop-Up Menu
Tandakan opsi ini jika Anda ingin sistem menampilkan menu.

5. Tampilkan Icon Data pada Setiap Halaman
Opsi ini sudah ditandakan secara baku oleh sistem agar setiap modul yang dibuka menampilkan 
icon data master.

6. Lakukan Pengecekan Mutasi Transaksi dengan Buku Besar Pembantu
Jika Anda menandakan opsi ini, sistem secara otomatis memeriksa kesesuaian antara mutasi 
transaksi dan buku besar pembantu setiap kali Anda membuka data keuangan ini. Jika Anda tidak 
menandakannya, Anda dapat menjalankan proses ini sesuai dengan kehendak Anda dari menu 
File > Alat Bantu > Klik Cek Mutasi Transaksi.
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7. Pencarian Data Barang Menggunakan Mode Filter
Jika Anda menandakan opsi ini, Anda dapat langsung mengetik nama barang atau kode barang 
yang Anda kehendaki kemudian sistem langsung menemukan data barang yang Anda cari sejak 
karakter pertama Anda ketik. Jika Anda tidak menandakan opsi ini, Anda harus mengetik karakter 
data barang yang Anda kehendaki minimal 3 karakter kemudian klik tombol cari untuk 
menemukannya.

8. Jumlah Huruf Minimal untuk Keterangan Edit/ Hapus Transaksi
Anda dapat menetapkan sendiri jumlah huruf atau angka minimum yang diperlukan sebagai 
syarat alasan pengeditan atau penghapusan transaksi. Misalnya jika Anda menetapkan minimum 
5 karakter, berarti pengguna yang akan mengedit/ menghapus transaksi wajib mengetik kata-
kata alasan paling sedikit 5 karakter agar dapat diproses.

9. Nama File Buku Besar Default
Field ini sudah ditetapkan secara baku oleh sistem Zahir ke buku besar mata uang sebenarnya.

10. Pembulatan Digit pada Grafik
Tetapkan pembulatan nilai atau nominal yang ditampilkan pada bagan grafik. Misalnya jika Anda 
menetapkan nilai berdasarkan ribuan, sistem akan menampilkan nilai 1.000.000 menjadi 1.000 
yang artinya tetap bernilai sejuta.

11. Jeda saat Pencarian Data
Maksud dari bagian ini adalah lamanya sistem mencari suatu bagian data (misalnya data produk) 
yang hendak Anda buka dalam detik. Durasi tercepat yang dapat sistem proses sampai dengan 1 
detik namun durasi ini tergantung dari berapa banyaknya komponen data keuangan Anda 
sehingga akan memungkinkan lebih lama daripada 1 detik.

 

Bagian III: Desain Tampilan
Bagian ini menyajikan pilihan warna dasar area tertentu di Zahir Accounting 6 ini. Warna yang diaktifkan 
secara baku oleh sistem yaitu grey. Warna yang dapat Anda pilih terdiri dari 2 warna yaitu putih (white) 
dan kelabu (grey).

Gambar 3. Desain Tampilan
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Bagian IV: Setelan Regional
Bagian ini harus memiliki keselarasan pengaturan dengan sistem di luar Zahir Accounting 6 yaitu sistem 
Windows Anda sehingga perubahan apapun di bagian ini Anda harus mengubahnya pula di Control 
Panel Windows > Region and Language. Jika pengaturan di Zahir dan Windows berbeda, setelan regional 
ini tidak bekerja.

Gambar 4. Setelan Regional

 

1.Format Tanggal
• Pemisah Tanggal. Ketiklah pemisah tanggal yang Anda kehendaki sesuai dengan yang 

berlaku juga di sistem Windows seperti garis miring (strip) atau tanda hubung.
• Format Tanggal Ringkas. Pilihlah format ringkas tanggal yang berlaku juga di sistem 

Windows. Format ringkas biasanya hanya berupa angka dan pemisah misalnya 01-12-13.
• Format Tanggal Panjang. Pilihlah format lengkap tanggal yang berlaku juga di sistem 

Windows.
2.Format Mata Uang

• Pemisah Ribuan. Ketiklah berupa tanda pemisah nilai ribuan yang berlaku juga di sistem 
Windows yaitu tanda koma atau tanda titik misalnya 1000000 akan tampil menjadi 
1.000.000 jika Anda memilih tanda titik.

• Pemisah Desimal. Ketiklah berupa tanda pemisah nilai desimal yang berlaku juga di sistem 
Windows yaitu tanda koma atau tanda titik misalnya 1.000.000,00 jika Anda memilih tanda 
koma.

• Bilangan Desimal. Ketiklah berupa angka yang menandakan banyaknya bilangan desimal 
atau jumlah digit setelah desimal misalnya 1.000.000,00 jika Anda mengetik angka 2 atau 
1.000.000,00000 jika Anda mengetik angka 5 yang berarti bilangan desimal yang 
ditampilkan sebanyak 5 digit. Anda harus memastikan bahwa sistem Windows juga 
ditetapkan bilangan desimal yang sama dengan yang Anda tetapkan di sistem Zahir.
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Bagian V: Faktur dan Pajak
Bagian ini menyajikan field yang berpengaruh terhadap faktur pajak termasuk nomor serial pajak yang 
akan secara otomatis muncul di faktur pajak yang hendak dicetak.

Gambar 5. Faktur dan Pajak

 Bagian ini harus ditetapkan dari awal dan tidak diperkenankan untuk diubah

 

1.Faktur Pajak
• NPWP. Isilah dengan ID pajak Anda yaitu Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan yang 

mengatasnamakan data keuangan di Zahir ini (entitas usaha yang menyusun laporan 
keuangan di sistem Zahir ini).

• PKP. Isilah dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang mengatasnamakan data keuangan di 
Zahir ini (entitas usaha yang menyusun laporan keuangan di sistem Zahir ini).

• Tanggal PKP. Klik untuk menampilkan kalender untuk memasukkan tanggal pengukuhan 
entitas usaha Anda.

• No. Seri. Ketiklah nomor seri faktur pajak Anda kecuali beberapa digit urut terakhir yang 
akan diisi di bagian field No. Urut Terakhir. Misalkan nomor seri pajak urutan pertama yaitu 
1111.0111.10001.1001 dan Anda ingin membuat urutan sebanyak 3 digit maka ketiklah 
1111.0111.10001.10

• No. Urut Terakhir. Ketiklah digit(-digit) terakhir yang dijadikan dasar pengurutan nomor 
seri pajak. Jika Anda mengetik 3 digit terakhir, sistem akan memungkinkan mengurutkan 
nomor seri pajak maksimum 3 digit. Berdasarkan penjelasan di field No. Seri, contohnya 
ketik 001 sebagai urutan otomatis pertama dan selanjutnya sistem akan mengubah urutan 
menjadi 002, 003, dst setiap Anda membuka dan/atau mencetak faktur pajak. 

• Alamat PKP. Isilah dengan alamat lengkap PKP.
• Kota PKP. Isilah dengan kota PKP.

2.Penanda tangan
• Nama. Isilah dengan nama yang diberi wewenang untuk menandatangani faktur pajak.
• Jabatan. Isilah jabatan penandatangan faktur pajak.
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Bagian VI: Analisis Rasio
Bagian ini menampilkan field-field klasifikasi akun sebagai acuan sistem membuat rumus nisbah/ rasio 
keuangan di Dashboard. Sistem telah menetapkan secara benar dan baku setiap klasifikasi akun 
berdasarkan judul fieldnya namun Anda tetap dimungkinkan untuk mengubahnya.

Gambar 6. Analisis Rasio

 

Bagian VII: Data Rekening
Bagian ini memungkinkan Anda untuk menentukan format akun.

Gambar 7. Data Rekening
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1. Jumlah Digit Level 3
Tetapkan jumlah digit yang mengidentifikasikan subklasifikasi akun (level 3). Jika kode akun Kas 1100-00-010, 
berarti jumlah digit level 3-nya yakni 1100 ada 4 digit.

2. Jumlah Digit Akun
Tetapkan jumlah digit akun maksimum 9 digit misalnya kode akun Kas 1100-00-010.

3. Format Rekening
Tetapkan format akun dengan tanda hubung misalnya 0000-00-000. Format ini akan tampil di Daftar Rekening.

4. Tampilkan Selalu Nama Alias
Jika Anda menandakan opsi ini, nama akun yang tampil di setiap fasilitas termasuk laporan yaitu berbahasa 
aliasnya (misal Inggris).

5. Nilai Digit Awal Harus Sama Dengan Nilai Level 3-nya
Jika Anda menandakan opsi ini, Anda harus menggunakan digit awal sama dengan nilai level 3 pada data 
rekening.

 

Bagian VIII: Data Produk
Bagian ini menyajikan pengaturan yang berkaitan dengan data produk.

Gambar 8. Data Produk
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Gambar 8a. Modifikasi Penamaan Field

 

1. Menggunakan Grup Barang
Berilah tanda pada opsi ini agar Data Produk menampilkan field grup barang sebanyak 5 grup. 
Dengan demikian kelompok barang Anda akan menjadi lebih spesifik. Opsi ini akan tampil jika 
Anda memiliki fasilitas Grup Barang.

2. Download Seluruh Data saat Menampilkan List Barang
Tandakan opsi ini agar sistem memuat seluruh informasi data barang ketika Anda hendak 
membuka daftar barang.

3. Download Seluruh Data saat Membuat/ Mengedit Data Barang
Tandakan opsi ini agar sistem memuat seluruh informasi data ketika Anda hendak membuat atau 
mengedit data barang.

4. Pencarian Serial Number Menggunakan Barcode Reader
Tandakan opsi ini jika Anda ingin memasukkan barcode (kode bar) pada produk ke dalam nomor 
serial di sistem. Dengan demikian setiap Anda hendak menggunakan produk tersebut, segala 
pemindaian oleh barcode scanner akan mengacu pada nomor serial, bukan kode barang.

5. Daftar Serial Tersedia pada Form Pencarian Serial Ditampilkan Urut
Beri tanda pada opsi ini untuk mengurutkan nomor serial pada form pencarian nomor serial.

6. Download Seluruh Serial Saat Menampilkan Form Daftar Serial Number
Beri tanda pada opsi ini untuk memuat seluruh nomor serial pada saat menampilkan form daftar 
serial number.

7. Metode HPP Standar
Pilihlah metode harga pokok yang dijadikan metode baku persediaan barang dagang Anda. 
Metode yang tersedia yaitu FIFO, LIFO, dan Average. Pastikan Anda juga telah menetapkan salah 
satu metode di Data Produk.

8. Kostumisasi Nama Field
Klik tombol ini agar Anda dapat menamakan sendiri judul field-field yang ada pada Data Produk. 
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Misalnya judul Group 1 diubah menjadi Warna. Dengan demikian field Warna dapat Anda pilih 
dengan grup warna yang telah Anda buat.

 

Bagian IX: Nomor Referensi
Bagian ini menyajikan pengaturan akan nomor referensi otomatis dan tipe yang hendak Anda tampilkan.

Gambar 9. Nomor Referensi

 

1. Nomor Referensi Otomatis
Berilah tanda pada setiap jenis transaksi yang disediakan ini agar sistem memunculkan nomor 
referensi secara otomatis berurutan ketika Anda hendak menginput transaksi. Jika Anda tidak 
menandakannya, Anda dimungkinkan untuk menentukan nomor referensi secara manual. Nomor 
referensi adalah nomor transaksi terkait.

2. Set Nomot Referensi Jurnal
Klik tombol ini untuk menampilkan daftar Nomor Jurnal. Di daftar ini Anda dapat mengubah 
kode jurnal, keterangan jurnal, dan nomor jurnal. Kode jurnal yaitu tipe jurnal yang 
mengidentifikasi singkatan dari keterangan jurnal, misalnya GJ untuk General Journal. Nomor 
jurnal yang tampil adalah nomor urut terakhir yang akan tampil di formulir pencatatan transaksi. 
Jika nomot jurnal untuk GJ yaitu 2, itu artinya nomor urut referensi ketika Anda hendak mencatat 
Jurnal Umum berada di nomor 2. Anda disarankan tidak mengubah nomor jurnal jika tidak ada 
kepentingan khusus untuk mengubahnya.
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Bagian X: Transaksi pada Umumnya
Bagian ini menyajikan pengaturan fasilitas yang ingin Anda tampilkan pada semua transaksi yang terkait 
(transaksi secara umum).

Gambar 10. Transaksi pada Umumnya

 

Gambar 10a. Keterangan Jurnal
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1. Menggunakan Proyek
Tandakan ospi ini agar sistem menampilkan fasilitas ini berupa kolom Job di setiap baris item formulir 
penginputan transaksi, misalnya form input transaksi penjualan. Dengan demikian Anda dapat memilih job 
terkait dengan item barang/ jasa transaksi yang dimaksud. Opsi ini akan tampil jika Anda memilik modul 
Proyek.

2. Menggunakan Departemen
Tandakan opsi ini agar sistem menampilkan fasilitas ini berupa kolom Dept. di setiap baris item formulir 
penginputan transaksi, misalnya form input transaksi penjualan. Dengan demikian Anda dapat memilih Dept 
terkait dengan item barang/jasa di transaksi yang dimaksud. Opsi ini akan tampil jika Anda memilik modul 
Departemen.

3. Tampilkan Field Proyek dan Departemen pada Kepala Transaksi
Jika Anda menandakan opsi ini, sistem akan menampilkan field Proyek dan Departemen pada kepala transaksi 
yang maksudnya adalah untuk menetapkan proyek dan departemen untuk satu transaksi terkait, bukan per 
baris item barang/ jasa di transaksi itu.

4. Menggunakan Fraksi (Untuk transaksi yang Menggunakan Produk Barang)
Tandakan opsi ini jika Anda hendak menginput transaksi berupa barang. Dengan demikian, Anda dapat 
menentukan jumlah barang secara pecahan, misalnya 1 lusin 2 biji. Jika Anda tidak menandakan opsi ini, Anda 
hanya dapat menentukan jumlah barang untuk 1 satuan saja misalnya 1 lusin saja atau 2 biji saja.

5. Menggunakan Nomor dan Tanggal Dokumen (Nomor Bukti)
Opsi ini digunakan bagi Anda yang memerlukan nomor dokumen di luar dari nomor transaksi atau nomor 
faktur untuk setiap transaksi. Jika Anda menandakan opsi ini, sistem akan menampilkan field pencatatan nomor 
dokumen di transaksi terkait, misalnya penjualan.

6. Nilai Tukar Mata uang Sesuai dengan Nilai Kurs Harian (Bukan Kurs Terakhir)
Jika Anda menandakan opsi ini, sistem akan mengacu pada kurs harian dari tabel perincian kurs. Anda dapat 
juga menetapkan nilai tukar (kurs) langsung pada saat Anda menginput transaksi.

7. Nomor Referensi Transaksi Tidak Boleh Sama
Opsi ini sudah ditandakan secara baku oleh sistem agar setiap nomor referensi atau nomor faktur yang sudah 
digunakan tidak dapat digunakan lagi meskipun transaksi yang menggunakan nomor itu telah dihapus dan 
masuk ke jejak audit. Jika Anda tidak menandakan opsi ini, sistem tidak akan mengunci dan tidak memberi tahu 
jika ada pengguna yang menggunakan lagi nomor referensi di jenis transaksi yang sama.

8. Pesan Kesalahan untuk Transaksi Persediaan Direkam ke File
Tandakan opsi ini agar sistem dapat merekam pesan kesalahan yang terkait dengan transaksi persediaan ke 
dalam suatu file yang sewaktu-waktu dapat Anda jadikan referensi. File hasil rekaman ini dalam bentuk teks.

9. Akun penting boleh digunakan dalam transaksi (sangat tidak disarankan)
Jika Anda menandakan opsi ini, sistem tidak akan mengunci dan tidak memberi tahu jika ada pengguna yang 
menggunakan akun penting dalam transaksi manual, misalnya penggunaan akun persediaan, piutang usaha, 
utang usaha di jurnal umum. Akibatnya akan mengacaukan nilai saldo akun tersebut antara laporan keuangan, 
buku besar, dan buku besar pembantu.

10. Fitur Edit Transaksi
Tandakan opsi ini agar Anda dapat mengedit transaksi.

11. Menggunakan Modul Uang Muka
Tandakan opsi ini agar sistem dapat menampilkan jendela pencatatan uang muka jika suatu transaksi Anda 
menggunakan uang muka. Contoh transaksi penjualan kredit di field uang muka dapat Anda isi.

12. Set Keterangan Jurnal Standar
Klik tombol ini untuk membuka jendela Keterangan Jurnal yaitu keterangan setiap transaksi. Anda 
dimungkinkan mengubah keterangan ini sesuai dengan kehendak Anda, namun Anda sangat disarankan untuk 
tidak mengubah kode sistem %s yang merupakan kode otomatis ke nama vendor, customer, dan employee 
tergantung dari jenis transaksinya.

13. Aging Schedule
Fasilitas ini akan tampil jika Anda memiliki fasilitas Custome Aging Schedule. Dengan demikian Anda dapat 
menetapkan sendiri umur utang-piutang dan giro mundur. Jika Anda tidak memiliki fasilitas ini, umur piutang 

© 2014 PT Zahir Internasional 143



ditetapkan secara baku oleh sistem yang berlaku secara umum misalnya umur utang-piutang 0-30 hari, 30-60 
hari, 60-90 hari, dan >90 hari. Umur ini digunakan untuk memantau termin pembayaran dan jatuh temponya. 
Anda bisa melihatnya di Daftar Utang-Piutang dan Kalender.

 

Bagian XI: Transaksi Penjualan
Bagian ini menyajikan pengaturan komponen yang ditampilkan di modul Penjualan.

Gambar 11. Transaksi Penjualan

 

1. Transaksi Penjualan Otomatis Membuat Jurnal Penyesuaian Persediaan
Opsi ini sudah ditandai secara baku oleh sistem sehingga sistem membuat juga jurnal penghitungan HPP pada 
persediaan setiap kali Anda mencatat transaksi penjualan barang baik tunai maupun kredit. Jika Anda tidak 
menandakan opsi ini, Anda harus membuat jurnal penyesuaian tersendiri di modul Persediaan > Pemakaian/ 
Penyesuaian Persediaan Barang.

2. Lakukan pengecekan batas piutang, untuk penjualan kredit
Opsi ini sudah ditandai secara baku oleh sistem sehingga sistem memberi tahu (memberi notifikasi) bahwa 
penjualan secara kredit yang Anda catat untuk pelanggan yang ditentukan telah melebihi batas kredit piutang 
yang semula diatur di modul Data-data > Data Nama Alamat > Data Pelanggan. 

3. Penjualan yang melebihi batas kredit tidak bisa di posting sama sekali
Beri tanda opsi ini agar sistem betul-betul mengunci proses posting jika nilai penjualan secara kredit melebihi 
dari batas kredit pelanggan yang ditetapkan.

4. Lakukan pengecekan batas pituang, untuk transaksi sales order
Opsi ini sudah ditandai secara baku oleh sistem sehingga sistem memberi tahu (memberi notifikasi) bahwa 
pesanan penjualan secara kredit yang Anda catat untuk pelanggan yang ditentukan telah melebihi batas kredit 
piutang yang semula diatur di modul Data-data > Data Nama Alamat > Data Pelanggan.

5. Sales order yang melebihi batas kredit tidak bisa di posting sama sekali
Beri tanda opsi ini agar sistem betul-betul mengunci proses posting jika nilai pesanan penjualan secara kredit 
melebihi dari batas kredit pelanggan yang ditetapkan.

6. Jadikan multilevel discount sebagai multilevel price
Beri tanda pada opsi ini untuk mengaktifkan penghitungan harga jual yang sudah otomatis dipotong diskon. 
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Anda harus memiliki fasilitas multidiskon dan multiprice untuk mengatur opsi ini.

7. Buat jurnal komisi penjualan otomatis
Opsi ini sudah ditandai oleh sistem secara baku untuk penghitungan biaya komisi yang sudah otomatis pada 
saat transaksi penjualan dengan tabel komisi penjualan yang ada di modul Data-data.

8. Komisi penjualan dihitung dari total sales, termasuk biaya pengantaran dan pajak
Jika Anda menandakan opsi ini, sistem akan menghitung komisi penjualan dari total nilai penjualan yang telah 
dikenakan biaya pengantaran (jika ada) dan pajak (jika ada).

9. Beri peringatan bila user tidak mengisi nama salesman
Jika Anda menandai opsi ini, sistem akan memberi tahu bahwa Anda harus mengisi nama salesman di field 
salesman ketika Anda merekam transaksi penjualan.

10. Tampilkan pilihan sistem pembayaran
Jika Anda menandai opsi ini, sistem akan menampilkan jendela pilihan pembayaran setelah Anda 
menghilangkan tanda tunai di form input transaksi penjualan. Pilihan pembayaran yang dimaksud misalnya 
dengan kartu kredit maka sistem akan menampilkan kotak teks untuk memasukkan nomor kartu kredit.

11. Menggunakan modul sales order
Opsi ini sudah ditandai oleh sistem secara baku sehingga sistem menampilkan menu Sales Order (Pesanan 
Penjualan) di modul Penjualan. Sales Order harus diinput sebelum terjadinya Invoicing dan Delivery.

12. Harga jual di bawah harga pokok tidak diperbolehkan
Jika Anda menandai opsi ini, sistem akan menampilkan pemberitahuan bahwa harga jual berada di bawah 
harga pokok. Anda harus merevisi harga jual yang dimaksud di form penginputan penjualan Anda agar Anda 
dapat merekam ataupun merekam draft transaksi yang dimaksud.

13. Note transaksi uang muka penjualan sama dengan note penjualannya
Beri tanda pada opsi ini untuk mengaktifkan keterangan pada uang muka penjualan agar sama dengan 
keterangan transaksi penjualannya.

14. Multifraksi dan multisatuan mengambil acuan harga dari multiprice
Jika Anda menandai opsi ini, fasilitas multifraksi dan multisatuan akan mengacu pada harga bertingkat 
(multiprice) yang sudah ditetapkan di data produk (tab harga jual). Jika Anda tidak menandainya, sistem akan 
mengacu pada harga jual biasa atau harga jual yang Anda tentukan langsung ketika Anda menginput 
penjualan.

15. Menggunakan multidelivery order
Jika Anda menandai opsi ini, Anda dimungkinkan untuk menginput transaksi pengiriman barang (delivery 
order) secara bertahap hingga barang yang dijual (invoicing) betul-betul sudah dikirim seluruhnya.

16. Penanda tangan faktur penjualan
Pilihlah dengan nama employee dan ketiklah jabatannya agar nama dan jabatan ini tampil di faktur penjualan.
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Bagian XII: Transaksi Pembelian
Bagian ini menyajikan pengaturan komponen yang ditampilkan di modul Pembelian.

Gambar 12. Transaksi Pembelian

 

1. Permintaan penawaran harga (tender) dengan multi vendor
Tandai opsi ini jika Anda memerlukan vendor lebih daripada satu ketika Anda hendak membuat 
suatu tender yang diinput dari fasilitas Penawaran Harga sehingga sistem akan menampilkan 
field multivendor. Jika salah satu vendor menjadi pemenang tender, Anda dapat memilih vendor 
yang Anda pilih ketika menginput transaksi selanjutnya (misalnya pesanan pembelian, invoicing, 
hingga penerimaan barang).

2. Beri peringatan bila user tidak mengisi nama bagian pembelian
Jika Anda menandai opsi ini, sistem akan memberi tahu bahwa Anda harus mengisi nama bagian 
pembelian (employee) di field salesman ketika Anda merekam transaksi pembelian.

3. Menggunakan modul pengadaan (procurement)
Beri tanda pada opsi ini untuk mengaktifkan fasilitas Permintaan Barang sampai dengan Purchase 
Order di modul Pembelian.

4. Standar Nilai untuk Penerimaan Barang
Standar nilai untuk penerimaan barang, keterangan standar untuk informasi saat penerimaan 
barang.
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Bagian XIII: Penjualan dan Pembelian
Bagian ini menyajikan pengaturan komponen fasilitas yang sama-sama dimiliki di modul Penjualan dan 
Pembelian.

Gambar 13. Penjualan dan Pembelian

 

1. Menggunakan Multiple Step Discount
Tandakan opsi ini jika Anda hendak menggunakan diskon bertingkat. Sistem akan menampilkan 
fasilitas ini di formulir pencatatan transaksi penjualan dan pembelian dalam bentuk tab halaman 
yang bisa Anda isikan langsung diskon setiap produk atau jasanya sebanyak 5 tingkat. Sistem 
juga menampilkannya di data produk dalam tab halaman yang dapat Anda atur berdasarkan 
golongan pelanggan. Opsi ini tersedia jika Anda memiliki fasilitas multidiscount.

2. Menggunakan Multiple Price
Tandakan opsi ini agar sistem menampilkan fasilitas ini di dalam data produk dalam bentuk tab 
halaman harga jual yang dapat Anda atur berdasarkan golongan pelanggan. Opsi ini tersedia jika 
Anda memiliki fasilitas multiprice.

3. Menggunakan Multi Pajak
Tandakan opsi ini agar sistem menampilkan fasilitas ini di data produk dalam bentuk tab halaman 
pajak menjadi 5 tingkat pajak penjualan dan 5 tingkat pajak pembelian sehingga setiap Anda 
menginput barang terkait di formulir penginputan transaksi penjualan atau pembelian, pajak 
bertingkat secara otomatis muncul. Anda dapat juga secara langsung mengisi pajak bertingkat di 
formulir penginputan transaksi penjualan dan pembelian dengan membuka tab halaman Pajak. 

4. Menggunakan Catatan Atas Pengiriman Barang
Tandakan opsi ini agar sistem menampilkan fasilitas ini di formulir penginputan penjualan dan 
pembelian dalam bentuk tab halaman informasi pengiriman. Bagian ini dapat Anda isi dengan 
catatan atas barang yang dijual atau dibeli yang nantinya bisa dimunculkan di faktur penjualan 
atau faktur pembelian.

5. Menggunakan Multi Biaya Pengantaran
Tandakan opsi ini agar sistem menampilkan fasilitas ini di formulir penginputan penjualan dan 
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pembelian dalam bentuk tab halaman biaya-biaya lain. Fasilitas ini memungkinkan Anda 
memasukkan biaya lebih dari satu untuk sekali transaksi dan memungkinkan Anda menerapkan 
biaya yang Anda bayarkan kepada vendor lain. Opsi ini tersedia jika Anda memiliki fasilitas 
multibiaya kirim.

6. Menggunakan Discount Final
Tandakan opsi ini agar sistem menampilkan fasilitas ini di formulir penginputan penjualan dan 
pembelian dalam bentuk field Final Discount. Final Discount memungkinkan Anda memasukkan 
diskon transaksi dalam bentuk nominal atau persentase. Penggunakan final discount akan 
membentuk jurnal potongan pembelian atau penjualan. Opsi ini tersedia jika Anda memiliki 
fasilitas Final Discount.

7. Memasukkan Biaya Pengantaran Dalam Perhitungan Discount Total
Jika Anda menandakan opsi ini, sistem akan menghitung diskon total sudah termasuk dengan 
biaya-biaya lain. 

8. Discount final setelah pajak
Jika Anda menandakan opsi ini, sistem akan menghitung diskon yang sudah termasuk pajak.

9. Hitung total penjualan / pembelian setiap penambahan baris transaksi
Jika Anda menandakan opsi ini, sistem otomatis akan menghitung total penjualan atau 
pembelian setiap kali Anda memasukkan item transaksi mulai baris pertama. Jika Anda tidak 
menandakan opsi ini, Anda harus mengeklik field kosong di sudut kanan bawah agar muncul 
total transaksi.

10. Menggunakan delivery status / catatan atas kondisi barang
Tandakan opsi ini agar sistem menampilkan fasilitas ini dalam bentuk tab halaman di formulir 
penginputan penjualan dan pembelian. Jika Anda telah menetapkan kondiri barang secara baku 
di setup data produk, kondisi barang yang dimaksud akan tampil secara otomatis. Jika belum, 
Anda dapat memilihnya ketika transaksi berlangsung.

11. Transaksi penjualan dan pembelian jasa menggunakan satuan pengukuran
Jika Anda menandakan opsi ini, transaksi jasa (tanpa menggunakan barang) harus mengisi satuan 
ukuran. Jasa yang menggunakan satuan ukuran ini biasanya digunakan untuk mengetahui 
berapa kali jasa digunakan dalam sekali transaksi.

12. Tampilkan field tambahan untuk term of sales/payment
Tandakan opsi ini jika Anda memerlukan field tambahan termin pembayaran.

13. Transaksi retur dan bernilai negatif harus mengisi field debit/credit memo
Opsi ini telah ditandakan oleh sistem secara baku sehingga ketika Anda mencatat transaksi retur 
baik dalam formulir penjualan maupun formulir retur itu sendiri, Anda harus mengisi field credit/ 
debit memo untuk mengurangi nilai utang-piutang sebesar nilai returnya (jika utang-piutang 
masih ada).

14. Tampilkan "catatan" pada transaksi penjualan dan pembelian
Jika Anda menandakan opsi ini, sistem akan menampilkan field catatan tambahan di transaksi 
penjualan dan pembelian.

15. Cetak Invoice Setelah Posting
Jika Anda menandakan opsi ini, muncul opsi cetak di transaksi penjualan dan pembelian 
sehingga sistem akan mencetak faktur penjualan atau pembelian setelah Anda mengeklik tombol 
rekam.
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Bagian XIV: Transaksi Persediaan
Bagian ini menyajikan pengaturan komponen fasilitas yang dimiliki di modul Persediaan.

Gambar 14. Transaksi Persediaan

 

1. Jurnal Transfer Barang Antar Gudang Membuat Transaksi Jurnal Akun
Opsi ini telah ditandakan secara baku oleh sistem agar setiap kali Anda mencatat transaksi 
transfer barang antagudang sistem akan membentuk jurnal transfer. Jika Anda tidak menandakan 
opsi ini, sistem tidak membentuk jurnal. Setiap terjadinya transfer barang antargudang baik 
menggunakan maupun tidak menggunakan opsi ini otomatis masuk ke daftar transaksi transfer.

2. Jurnal Penyesuaian Persediaan Menampilkan Harga Pokok
Jika Anda menandakan opsi ini, sistem akan menampilkan kolom harga satuan pada fasilitas 
transaksi pemakaian/ penyesuaian persediaan barang sehingga Anda dapat menentukan harga 
satuan setiap barang yang diinput. Jika Anda tidak menandakan opsi ini, sistem akan 
menentukan sendiri harga satuannya secara otomatis berdasarkan harga pokok terakhir (sesuai 
dengan metode yang dipilih di data produk semula).

3. Pindah Gudang Menggunakan Nomor Material Request
Jika Anda menandakan opsi ini, sistem akan menampilkan field nomor referensi material request 
yang berasal dari transaksi permintaan barang di modul Pembelian. Dengan demikian Anda 
dapat langsung memilih nomor MR dan sistem otomatis memunculkan data barang terkait untuk 
ditransfer antargudang.

4. Pindah Gudang Menggunakan Nomor Sales Order
Jika Anda menandakan opsi ini, sistem akan menampilkan field nomor referensi sales order yang 
berasal dari transaksi pesanana penjualan di modul Penjualan. Dengan demikian Anda dapat 
langsung memilih nomor SO dan sistem otomatis memunculkan data barang terkait untuk 
ditransfer antargudang.

5. Menggunakan Modul Konsinyasi
Opsi ini telah dicentang secara baku oleh sistem untuk menampilkan fasilitas Konsinyasi di Modul 
Persediaan. Anda dapat menghilangkan tanda opsi ini jika Anda tidak ingin adanya fasilitas 
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Konsinyasi di modul Persediaan. Opsi ini tersedia jika Anda memiliki fasilitas Konsinyasi.

6. Stock Opname Menggunakan Acuan Tanggal
Tandakan opsi ini jika stock opname yang Anda lakukan mengacu pada tanggal yang Anda 
kehendaki dengan cara mengeklik tombol filter dan pilih tanggal. Jika Anda tidak menandakan 
opsi ini, sistem akan mengacu pada tanggal terkini (sesuai dengan tanggal di sistem Windows).

 

Bagian XV: Transaksi Kas Jurnal Umum
Bagian ini menyajikan pengaturan komponen fasilitas yang terdapat di modul Buku Besar, Kas & Bank, 
dan Pembayaran Utang-Piutang.

Gambar 15. Transaksi Kas Jurnal Umum

 

1. Tombol print pada jurnal pembayaran piutang/hutang usaha
Tandakan opsi ini jika agar sistem menampilkan opsi cetak di transaksi pembayaran piutang atau 
utang usaha. Jika di transaksi tersebut Anda menandakan opsi Cetak, setelah Anda mengeklik 
tombol Rekam sistem akan menampilkan faktur yang siap untuk Anda cetak.

2. Predictive jurnal input
Opsi ini telah ditandai secara baku oleh sistem sehingga sistem akan menampilkan jurnal yang 
penah Anda buat sebelumnya sehingga Anda dapat menyalinnya tanpa perlu menginput lagi 
akun-akun yang sama.

3. Jurnal denda dibuat terpisah dari jurnal pembayaran piutang / hutang usaha
Jika Anda menandakan opsi ini, sistem akan membuat jurnal denda keterlambatan yang masuk 
ke Daftar Transaksi Jurnal Umum. Jika Anda tidak menandakan opsi ini, sistem akan memasukkan 
jurnal ini sekaligus di transaksi yang sama saat Pembayaran Utang-Piutang.
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HITUNG ULANG HPP

Zahir Accounting 6 dilengkapi dengan fasilitas baru salah satunya yaitu Hitung Ulang HPP atau 
Recalculate COGS. Fasilitas ini berfungsi sebagai alat penghitung ulang secara massal harga pokok suatu 
barang untuk meminimalisasi adanya harga pokok yang tidak terhitung oleh sistem akibat adanya 
tindakan unpos dan edit transaksi secara berulang-ulang oleh pengguna. Dengan demikian, sistem akan 
otomatis memperbarui nilai HPP yang pernah diedit di mana pengguna tidak perlu lagi mengunpos 
maupun mengepos ulang transaksi penjualan dan persediaan satu per satu secara berurutan.

Mekanisme kerja fasilitas recalculate HPP ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Tahap I: Buka Menu Recalculate COGS
Buka menu dari File > Alat Bantu > Racalculate HPP

Gambar 1. Menu Hitung Ulang HPP
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Tahap IIa: Unposting Transaksi
Jika fungsi ini untuk merevisi HPP, tandai opsi Hanya Unposting Transaksi sehingga sistem akan 
mengunpos semua transaksi penjualan dan persediaan di bulan yang sedang berjalan saja dan hanya 
untuk penjualan barang yang belum terjadi pembayaran piutang atau tunai.

Gambar 2. Unposting Transaksi

Tahap IIb: Proses Langsung
Jika fungsi ini untuk memposting transaksi penjualan dan persediaan sekaligus menghitung ulang HPP, 
jangan menandakan opsi "Hanya Unposting Transaksi".

Gambar 3. Posting Transaksi
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Tahap III: Backup Database
Sistem akan otomatis meminta pengguna untuk membackup database sebelum memproses recalculate 
HPP

Gambar 4. Peringatan Backup
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IMPOR DATA
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IMPOR DATA DARI ZAHIR VERSI 6.0

Fasilitas Impor Data dari Zahir versi 6.0 ini berguna untuk mempermudah Anda membuat data keuangan 
Zahir Accounting baru dengan tetap menggunakan data master yang sama dari data keuangan Zahir 
Accounting sebelumnya di versi dan build yang sama (impor data antarprogram Zahir Accounting). 
Fasilitas ini juga dapat mengimpor konfigurasi program seperti password dan setelan dasar dari Setup 
Program data sebelumnya termasuk transaksi penjualan-pembelian beserta saldo piutang-utang yang 
telah terjadi setelah tanggal cut-off data lama. Tanggal cut-off yaitu tanggal batas akhir pembukuan 
pada data sebelumnya dan menjadi tanggal lanjutan di data keuangan baru.

Adapun tahapan untuk menggunakan fasilitas ini dapat diuraikan sebagai berikut.

Tahap I: Buka Fasilitas Impor Data
Dalam keadaan data yang betul-betul baru dibuat sedang dibuka klik menu File > Impor > Impor Data 
dari Zahir Versi 6.0.

Gambar 1. Buka Fasilitas Impor Data dari Zahir Versi 6.0

 

Selanjutnya muncul jendela konfirmasi untuk mengingatkan Anda bahwa data yang akan mengimpor 
adalah data yang betul-betul baru yang dalam maksud bahwa belum ada tindakan saldo awal dan 
transaksi apapun. Klik Ya untuk melanjutkan atau klik Tidak jika ingin membatalkan.
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Gambar 2. Peringatan Impor

 

Tahap II: Mengisi halaman impor
Jendela ini mengharuskan Anda menetapkan data sumber sebagai data yang akan diimpor dan bagian-
bagian yang Anda inginkan untuk diimpor.

Gambar 3. Isi File dan Fasilitas Yang Akan Diimpor

 Bagian ini wajib diisi di awal       Bagian ini dapat diabaikan atau ditangguhkan
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1.Data Sumber
Pilih opsi sumber data dengan menandakan salah satunya yaitu

•Database Lokal yang berarti bahwa data yang akan diimpor berada di komputer yang 
sama dengan keberadaan database pengimpor atau
•Database Berada di Server yang berarti bahwa data yang akan diimpor berada di 
komputer yang berlainan dengan keberadaan database pengimpor dalam satu jaringan 
Local Area Network (LAN).

2.Server Name
Biarkan terisi dengan Local Host jika database lokal. Isilah dengan nama server atau IP Address 
komputer yang menyimpan data sumber jika data yang akan diimpor berada di komputer server/ 
komputer lain dalam satu jaringan Local Area Network (LAN).

3.Protocol
Gunakan TCP/ IP yang telah lazim.

4.Lokasi dan Nama File di Server
Ketik sama persis lokasi keberadaan data yang akan diimpor mulai drive, folder, hingga nama file. 
Atau klik tombol ini untuk mencari lokasi dan nama file. Jika data berada di komputer lain dan 
Anda mencarinya melalui jaringan, pastikan awalan yang terbentuk seperti \\NamaServer harus 
diganti menjadi drivenya misal C:\ atau D:\ dsb diikuti dengan folder (jika ada) dan nama file.

5.Data Yang Diimpor
Beri tanda bagian-bagian yang akan diimpor. Berikut ini tata cara dan keterkaitan bagian satu 
dengan lainnya yang harus Anda tandakan.

•Jika Anda ingin mengimpor kode akun, berarti sistem akan menandakan otomatis 
Departemen. Anda diperkenankan menghilangkan tanda Departemen jika Anda tidak 
ingin menggunakan departemen untuk selanjutnya.

Perhatikan! Anda tidak diperkenankan untuk mencentang opsi "Membuat COA Standar" 
ketika membuat data keuangan baru, sehingga data COA standar tidak dibuat di data baru 
(data yang akan mengimpor) oleh sistem. Dalam kata lain, data keuangan baru harus tidak 
memiliki COA standar (kosong).

•Jika Anda ingin mengimpor Barang/ Inventory, sistem akan otomatis menandakan kode 
akun, nama dan alamat, dan departemen. Anda diperkenankan menghilangkan tanda 
Departemen jika Anda tidak akan menggunakan Departemen yang sama untuk 
selanjutnya. Anda diperkenankan menghilangkan tanda nama dan alamat jika Anda tidak 
ingin menggunakan supplier utama yang sama pada data barang sebelumnya. Anda tidak 
diperkenankan untuk menghilangkan kode akun meskipun Anda tidak akan 
menggunakan akun yang sama untuk data barang selanjutnya. Jika Anda tidak akan 
menggunakan akun yang sama, silakan ubah akun di data produk setelah proses impor 
berhasil.

•Jika Anda ingin mengimpor data proyek, sistem akan menandakan data nama dan 
alamat. Anda diperkenankan menghilangkan tanda data nama dan alamat jika Anda tidak 
akan menggunakan data penanggung jawab yang sama untuk proyek selanjutnya.

•Jika Setting dan Konfigurasi Program ingin Anda impor, semua setelan program pada data 
sebelumnya akan diset ulang di data baru namun Anda tetap dapat mengubahnya lagi 
setelah hal ini berhasil diimpor.

•Jika username dan password ingin Anda impor, secara otomatis semua username dan 
password (termasuk username dan password yang Anda lupa) pada data sebelumnya akan 
diset ulang di data baru.
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•Jika Anda hendak mengimpor saldo Inventory, saldo Piutang Usaha, saldo Utang Usaha, 
Transaksi Jual Setelah Tanggal Cut Off, dan Transaksi Beli Setelah Tanggal Cut Off, Anda 
harus menetapkan tanggal cut off data yang diimpor. Tanggal cut off yaitu tanggal batas 
akhir data sebelumnya yang akan diimpor. Sebagai contoh periode awal data baru per 
Januari 2013 dan tanggal cut off data lama adalah per 31 Desember 2012 namun pada 
bulan Januari dst di tahun 2013 di data lama juga telah ada transaksi jual dan beli yang 
memiliki saldo piutang dan utang. Ini berarti transaksi jual-beli dan saldo piutang-utang 
setelah tanggal cut off-lah yang dapat diimpor ke data baru. Jika Anda hendak mengimpor 
bagian-bagian ini, Anda harus mengimpor juga kode akun, data nama alamat, data 
inventory (jika transaksi yang diimpor melibatkan inventory), data proyek, data 
departemen, data harta tetap (jika ada transaksi yang melibatkan harta tetap.

6.Opsi Lainnya
Beri tanda opsi "Lanjutkan Proses Impor Meski Ada Kesalahan" jika dikhawatirkan ada bagian 
yang kurang lengkap sehingga sistem akan memberi notifikasi jika terjadi kekurangan atau 
kesalahan.

Tahap III: Proses dan Konfirmasi Akhir
Klik tombol Proses dan klik Ya di jendela konfirmasi untuk memproses impor. Jika impor berhasil, semua 
bagian yang Anda impor harus tampil di data baru dengan benar.

Gambar 4. Peringatan/ Konfirmasi Sebelum Proses Impor
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Tahap IV: Salah Satu Contoh Hasil Impor
Berikut ini contoh daftar rekening hasil impor dari data Zahir versi 6 sebelumnya. Jika Anda mengimpor 
data akun, pastikan data baru 

Gambar 5. Daftar Akun Hasil Impor
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PENJELASAN KOLOM-KOLOM TABEL CSV IMPOR DATA MASTER

Tabel CSV Impor Data Master telah disediakan di program Zahir Accounting 6 untuk memudahkan Anda 
mengimpor data master. Tabel CSV itu sendiri adalah format Excel tabel berupa .CSV. Anda disarankan 
menggunakan Ms Office atau dapat juga dari vendor lain seperti Open Office. File tabel CSV ini secara  
baku  disimpan  sesuai  dengan  lokasi  penginstalan  yang  biasanya  terdapat  di  C:\Program  Files\Zahir  
Accounting 6\Contoh Tabel CSV. Tabel CSV untuk mengimpor data master dibagi menjadi 9 yakni COA 
Complete,  COA  Simple,  Data  Barang  Complete,  Data  Barang  Simple,  Data  Karyawan  Simple,  Data 
Pelanggan Complete, Data Pelanggan Simple, Data Pemasok Simple, dan Data Rekan Simple.

Jumlah kolom dan istilah judul kepala (header) setiap kolom dibuat secara baku dan permanen sehingga 
Anda tidak diperkenankan mengubah apapun dari tabel CSV ini kecuali mengubah nama file tabel CSV 
masing-masing dan/ atau mengubah isi dari baris dan kolom menjadi isi informasi setiap data master 
yang ada di perusahaan Anda. Berikut ini penjelasan tabel CSV yang dimaksud.

Tabel CSV COA Complete

Tabel  ini  digunakan  untuk  mengimpor  daftar  akun  dengan  informasi  lengkap  ke  program  Zahir  
Accounting 6. Tabel ini memiliki jumlah kolom sebanyak 5 dan tidak diperkenankan bagi Anda untuk  
mengurangi,  menambahkan,  dan/atau  memindahkan  posisinya  termasuk  mengubah  istilah  dan 
besar/kecilnya huruf yang digunakan di judul kolom. Jika Anda menggunakan tabel ini, semua kolom 
wajib  Anda  isi.  Jika  Anda  tidak  memerlukan  kolom  checking  dan  currency  (tidak  memiliki  fasilitas  
multicurrency), gunakanlah tabel CSV COA Simple. Bagian kolom yang terdapat di tabel ini meliputi:

Gambar 1. Contoh Tabel CSV COA Complete

 

1. Account
Isilah dengan kode akun sesuai dengan jumlah digit yang ditetapkan di Zahir Accounting. Isikan 
dengan angka saja tanpa huruf dan tanda baca.

2. Account Name
Isilah dengan nama akun masing-masing.

3. Sub Classification
Isilah dengan subklasifikasi bagi setiap akun yang dimaksud. Pelajari lebih lanjut bagaimana 
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mengatur subklasifikasi akun di sini.

4. Checking
Isilah dengan huruf T kapital jika akun ini masuk ke klasifikasi kas/ bank atau isilah dengan huruf F 
kapital jika akun ini tidak masuk ke klasifikasi kas/ bank.

5. Currency
Isilah dengan kode mata uang yang telah dibuat atau telah tersedia di Zahir Accounting 6. Mata 
uang yang harus diisi di tabel CSV ini adalah mata uang dasar atau asing di program Zahir 
Accounting 6. Isikan dengan karakter yang sama dengan yang tercantum di program Zahir 
Accounting 6.

Tabel CSV COA Simple

Tabel  ini  digunakan  untuk  mengimpor  daftar  akun  dengan  informasi  sederhana  ke  program  Zahir  
Accounting  6  di  mana  Anda  tidak  memiliki  fasilitas  multicurrency.  Tabel  ini  memiliki  jumlah  kolom 
sebanyak  3  dan  tidak  diperkenankan  bagi  Anda  untuk  mengurangi,  menambahkan,  dan/atau 
memindahkan posisinya termasuk mengubah istilah dan besar/kecilnya huruf yang digunakan di judul  
kolom. Anda wajib mengisi semua kolom di tabel ini. Bagian kolom yang terdapat di tabel ini meliputi:

Gambar 2. Contoh Tabel CSV COA Simple

 

1. Account
Isilah dengan kode akun sesuai dengan jumlah digit yang ditetapkan di Zahir Accounting. Isikan 
dengan angka saja tanpa huruf dan tanda baca.

2. Account Name
Isilah dengan nama akun masing-masing.

3. Sub Classification
Isilah dengan subklasifikasi bagi setiap akun yang dimaksud. Pelajari lebih lanjut bagaimana 
mengatur subklasifikasi akun di sini.
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Tabel CSV Data Barang Complete

Tabel ini digunakan untuk mengimpor data barang dengan informasi yang lengkap ke program Zahir  
Accounting 6. Dengan mengimpor data barang ini, bukan berarti saldo awal persediaan ikut terisi juga. 
Tabel ini memiliki jumlah kolom sebanyak 14 dan tidak diperkenankan bagi Anda untuk mengurangi,  
menambahkan, dan/atau memindahkan posisinya termasuk mengubah istilah dan besar/kecilnya huruf 
yang digunakan di judul kolom. Bagian kolom yang terdapat di tabel ini terdiri dari:

Gambar 3. Contoh Tabel CSV Data Barang Complete

 

1. CODE
Isilah dengan kode barang berupa angka saja, huruf saja, atau gabungan angka dan huruf beserta 
tanda baca.

2. CLASSIFICATION
Isilah dengan nama klasifikasi barang berupa huruf saja, angka saja, atau gabungan huruf dan 
angka beserta tanda baca. Anda harus sudah membuat klasifikasi barang ini di program Zahir 
Accounting 6.

3. DESCRIPTION
Isilah dengan nama deskripsi barang berupa huruf saja, angka saja, atau gabungan huruf dan 
angka beserta tanda baca.

4. PRICE
Isilah dengan harga jual satuan. Isilah dengan angka saja tanpa pemisah ribuan. Jika nilai ini 
mengandung desimal, pastikan format mengikuti setelan regional di Zahir Accounting 6 dan 
Windows. Anda diperkenankan mengosongkan isi kolom ini jika Anda tidak ingin menetapkan 
harga jual.

5. UNIT
Isilah dengan kode satuan pengukuran barang. Anda harus membuat terlebih dahulu data satuan 
pengukuran di Zahir Accounting 6 modul Data-data > Satuan Pengukuran. Karakter kode satuan 
yang Anda isi di tabel CSV ini harus sama dengan yang Anda buat di Zahir Accounting 6. 
Perbedaan karakter akan mengakibatkan kegagalan impor.

6. DEPARTMENT
Isilah kolom ini dengan nama departemen yang sama karakternya dengan yang telah Anda buat 
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di Zahir Accounting 6 jika Anda berkehendak barang ini berkaitan dengan departemen yang 
Anda pilih. Anda diperkenankan mengacuhkan kolom ini dengan tetap terisi Head Quarter jika 
Anda tidak memiliki modul Departemen atau Anda tidak ingin menggunakannya.

7. GROUP 1
Isilah dengan deskripsi grup 1 yang telah Anda buat di modul Data-data > Group Produk ke 1. 
Anda dapat mengosongkan isi kolom ini jika Anda tidak memiliki fasilitas grup barang atau Anda 
tidak ingin menggunakannya.

8. GROUP 2
Isilah dengan deskripsi grup 2 yang telah Anda buat di modul Data-data > Group Produk ke 2. 
Anda dapat mengosongkan isi kolom ini jika Anda tidak memiliki fasilitas grup barang atau Anda 
tidak ingin menggunakannya.

9. GROUP 3
Isilah dengan deskripsi grup 3 yang telah Anda buat di modul Data-data > Group Produk ke 3. 
Anda dapat mengosongkan isi kolom ini jika Anda tidak memiliki fasilitas grup barang atau Anda 
tidak ingin menggunakannya.

10. GROUP 4
Isilah dengan deskripsi grup 4 yang telah Anda buat di modul Data-data > Group Produk ke 4. 
Anda dapat mengosongkan isi kolom ini jika Anda tidak memiliki fasilitas grup barang atau Anda 
tidak ingin menggunakannya.

11. KODESUPPLIERUTAMA
Isilah dengan nama supplier yang telah Anda buat di modul Data-data > Data Nama Alamat di 
Zahir Accounting 6. Pastikan Anda mengisi dengan karakter yang sama persis dengan yang 
terdapat di program Zahir Accounting 6. Anda diperkenankan mengosongkan isi kolom ini jika 
produk ini tidak memiliki supplier utama.

12. ISKONSINYASI
Isilah dengan huruf T kapital jika jenis barang ini konsinyasi atau huruf F kapital jika jenis barang 
ini bukan konsinyasi. Anda diperkenankan mengosongkan isi kolom ini jika Anda tidak memiliki 
modul Konsinyasi.

13. ISUSESERIALNO
Isilah dengan huruf T kapital jika jenis barang ini menggunakan nomor serial atau huruf F kapital 
jika jenis barang ini tidak menggunakan nomor serial. Anda diperkenankan mengosongkan isi 
kolom ini dan kolom yang terkait jika Anda tidak memiliki fasilitas serial number.

14. ISUSELOT
Isilah dengan huruf T kapital jika jenis barang ini menggunakan nomor lot atau huruf F kapital jika 
jenis barang ini tidak menggunakan nomor lot. Anda diperkenankan mengosongkan isi kolom ini 
dan kolom yang terkait jika Anda tidak memiliki fasilitas lot number.
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Tabel CSV Data Barang Simple

Tabel ini digunakan untuk mengimpor data barang dengan informasi yang sederhana ke program Zahir  
Accounting 6. Dengan mengimpor data barang ini, bukan berarti saldo awal persediaan ikut terisi juga. 
Tabel ini  memiliki  jumlah kolom sebanyak 6 dan tidak diperkenankan bagi Anda untuk mengurangi,  
menambahkan, dan/atau memindahkan posisinya termasuk mengubah istilah dan besar/kecilnya huruf 
yang digunakan di judul kolom. Bagian kolom yang terdapat di tabel ini terdiri dari:

Gambar 4. Contoh Tabel CSV Data Barang Simple

 

1. CODE
Isilah dengan kode barang berupa angka saja, huruf saja, atau gabungan angka dan huruf beserta 
tanda baca.

2. CLASSIFICATION
Isilah dengan nama klasifikasi barang berupa huruf saja, angka saja, atau gabungan huruf dan 
angka beserta tanda baca. Anda harus sudah membuat klasifikasi barang ini di program Zahir 
Accounting 6.

3. DESCRIPTION
Isilah dengan nama deskripsi barang berupa huruf saja, angka saja, atau gabungan huruf dan 
angka beserta tanda baca.

4. PRICE
Isilah dengan harga jual satuan. Isilah dengan angka saja tanpa pemisah ribuan. Jika nilai ini 
mengandung desimal, pastikan format mengikuti setelan regional di Zahir Accounting 6 dan 
Windows.

5. UNIT
Isilah dengan kode satuan pengukuran barang. Anda harus membuat terlebih dahulu data satuan 
pengukuran di Zahir Accounting 6 modul Data-data > Satuan Pengukuran. Karakter kode satuan 
yang Anda isi di tabel CSV ini harus sama dengan yang Anda buat di Zahir Accounting 6. 
Perbedaan karakter akan mengakibatkan kegagalan impor.

6. KODESUPPLIERUTAMA
Isilah dengan nama supplier yang telah Anda buat di modul Data-data > Data Nama Alamat di 
Zahir Accounting 6. Pastikan Anda mengisi dengan karakter yang sama persis dengan yang 
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terdapat di program Zahir Accounting 6. Anda diperkenankan mengosongkan isi kolom ini jika 
produk ini tidak memiliki supplier utama.

 

Tabel CSV Data Karyawan Simple

Tabel ini digunakan untuk mengimpor data karyawan dengan informasi yang sederhana ke program 
Zahir Accounting 6. Tabel ini memiliki jumlah kolom sebanyak 2 dan tidak diperkenankan bagi Anda 
untuk mengurangi, menambahkan, dan/atau memindahkan posisinya termasuk mengubah istilah dan 
besar/kecilnya huruf yang digunakan di judul kolom. Bagian kolom yang terdapat di tabel ini meliputi:

Gambar 5. Contoh Tabel CSV Data Karyawan Simple

 

1. Name
Isilah dengan nama karyawan

2. Phone
Isilah dengan nomor telepon karyawan. Anda diperkenankan mengosongkan isi kolom ini.
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Tabel CSV Data Pelanggan Complete

Tabel ini digunakan untuk mengimpor data pelanggan dengan informasi yang lengkap ke program Zahir 
Accounting 6. Tabel ini memiliki jumlah kolom sebanyak 17 dan tidak diperkenankan bagi Anda untuk 
mengurangi, menambahkan, dan/atau memindahkan posisinya termasuk mengubah istilah dan 
besar/kecilnya huruf yang digunakan di judul kolom. Bagian kolom yang terdapat di tabel ini meliputi:

Gambar 6. Contoh Tabel CSV Data Pelanggan Complete

 

1. Name
Isilah dengan nama perusahaan (pelanggan) berupa huruf saja atau gabungan angka dan tanda 
baca.

2. ID
Isilah dengan kode pelanggan berupa angka saja atau gabungan huruf dan tanda baca.

3. Contact
Isilah dengan nama penanggung jawab atau kontak persona perusahaan pelanggan ini. Anda 
diperkenankan untuk mengosongkan isi kolom ini.

4. Phone 1
Isilah dengan nomor telepon kesatu. Anda diperkenankan untuk mengosongkan isi kolom ini.

5. Phone 2
Isilah dengan nomor telepon kedua. Anda diperkenankan untuk mengosongkan isi kolom ini.

6. Fax
Isilah dengan nomor faksimile. Anda diperkenankan untuk mengosongkan isi kolom ini.

7. Currency
Isilah dengan kode mata uang yang terkait dengan pelanggan ini. Kode mata uang harus sudah 
dibuat sebelumnya di Zahir Accounting 6. Kode mata uang diisi maksimum 3 huruf sesuai dengan 
yang berlaku secara antarbangsa.

8. Classification
Isilah dengan nama klasifikasi yang telah Anda buat sebelumnya di Zahir Accounting 6. Dengan 
mengisi kolom ini dengan klasifikasi, informasi termin pembayaran yang Anda isi di klasifikasi 
tersebut akan memengaruhi pelanggan ini. Anda diperkenankan untuk mengosongkan isi kolom 
ini.
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9. Group
Isilah dengan data golongan pelanggan yang telah dibuat sebelumnya di Zahir Accounting 
6. Dengan mengisi kolom ini dengan golongan pelanggan, informasi multidiskon yang Anda isi di 
golongan tersebut akan memengaruhi pelanggan ini. Anda diperkenankan untuk 
mengosongkan isi kolom ini.

10. Email
Isilah dengan alamat email pelanggan ini. Anda diperkenankan untuk mengosongkan isi kolom 
ini.

11. Web
Isilah dengan alamat web pelanggan ini. Anda diperkenankan untuk mengosongkan isi kolom ini.

12. Job Title
Isilah dengan nama jabatan kontak persona. Anda diperkenankan untuk mengosongkan isi 
kolom ini.

13. Address 1
Isilah dengan alamat lokasi perusahaan ini. Anda diperkenankan untuk mengosongkan isi kolom 
ini.

14. Address 2
Jika pada baris Address 1 alamat tidak mencukupi, dapat dilanjutkan ke kolom ini. Anda 
diperkenankan untuk mengosongkan isi kolom ini.

15. City
Isilah dengan kota lokasi pelanggan ini. Anda diperkenankan untuk mengosongkan isi kolom ini.

16. Country
Isilah dengan negara lokasi pelanggan ini. Anda diperkenankan untuk mengosongkan isi kolom 
ini.

17. Zip Code
Isilah dengan kode pos lokasi pelanggan ini. Anda diperkenankan untuk mengosongkan isi 
kolom ini.
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Tabel CSV Data Pelanggan Simple

Tabel ini digunakan untuk mengimpor data pelanggan dengan informasi yang sederhana ke program 
Zahir Accounting 6. Tabel ini memiliki  jumlah kolom sebanyak 5 dan tidak diperkenankan bagi Anda  
untuk mengurangi, menambahkan, dan/atau memindahkan posisinya termasuk mengubah istilah dan 
besar/kecilnya huruf yang digunakan di judul kolom. Bagian kolom yang terdapat di tabel ini meliputi:

Gambar 7. Contoh Tabel CSV Data Pelanggan Simple

 

1. ID
Isilah dengan kode pelanggan berupa angka saja atau gabungan huruf dan tanda baca.

2. Name
Isilah dengan nama perusahaan (pelanggan) berupa huruf saja atau gabungan angka dan tanda 
baca.

3. Contact
Isilah dengan nama penanggung jawab atau kontak persona perusahaan pelanggan ini. Anda 
diperkenankan untuk mengosongkan isi kolom ini.

4. Phone 1
Isilah dengan nomor telepon kesatu. Anda diperkenankan untuk mengosongkan isi kolom ini.

5. Currency
Isilah dengan kode mata uang yang terkait dengan pelanggan ini. Kode mata uang harus sudah 
dibuat sebelumnya di Zahir Accounting 6. Kode mata uang diisi maksimum 3 huruf sesuai dengan 
yang berlaku secara antarbangsa.
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Tabel CSV Data Pemasok Simple

Tabel ini  digunakan untuk mengimpor data pemasok dengan informasi  yang sederhana ke program 
Zahir Accounting 6. Tabel ini memiliki jumlah kolom sebanyak 4 dan tidak diperkenankan bagi Anda  
untuk mengurangi, menambahkan, dan/atau memindahkan posisinya termasuk mengubah istilah dan 
besar/kecilnya huruf yang digunakan di judul kolom. Bagian kolom yang terdapat di tabel ini meliputi:

Gambar 8. Contoh Tabel CSV Data Pemasok Simple

 

1. Name
Isilah dengan nama perusahaan (pemasok) berupa huruf saja atau gabungan angka dan tanda 
baca.

2. ID
Isilah dengan kode pemasok berupa angka saja atau gabungan huruf dan tanda baca.

3. Contact
Isilah dengan nama penanggung jawab atau kontak persona perusahaan pelanggan ini. Anda 
diperkenankan untuk mengosongkan isi kolom ini.

4. Phone
Isilah dengan nomor telepon. Anda diperkenankan untuk mengosongkan isi kolom ini.
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Tabel CSV Data Rekan Simple

Tabel ini digunakan untuk mengimpor data rekan (other) dengan informasi yang sederhana ke program  
Zahir Accounting 6. Tabel ini memiliki  jumlah kolom sebanyak 5 dan tidak diperkenankan bagi Anda  
untuk mengurangi, menambahkan, dan/atau memindahkan posisinya termasuk mengubah istilah dan 
besar/kecilnya huruf yang digunakan di judul kolom. Bagian kolom yang terdapat di tabel ini meliputi:

Gambar 9. Contoh Tabel CSV Rekan Simple

 

1. Name
Isilah dengan nama perusahaan (rekan) berupa huruf saja atau gabungan angka dan tanda baca.

2. ID
Isilah dengan kode rekan berupa angka saja atau gabungan huruf dan tanda baca.

3. Contact
Isilah dengan nama penanggung jawab atau kontak persona perusahaan pelanggan ini. Anda 
diperkenankan untuk mengosongkan isi kolom ini.

4. Phone
Isilah dengan nomor telepon. Anda diperkenankan untuk mengosongkan isi kolom ini.

5. Currency
Isilah dengan kode mata uang yang terkait dengan rekan ini. Kode mata uang harus sudah dibuat 
sebelumnya di Zahir Accounting 6. Kode mata uang diisi maksimum 3 huruf sesuai dengan yang 
berlaku secara antarbangsa.
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PENJELASAN KOLOM-KOLOM TABEL CSV IMPOR SALDO AWAL

Tabel CSV Impor Saldo Awal telah disediakan di program Zahir Accounting 6 untuk memudahkan Anda 
mengimpor saldo awal. Tabel CSV itu sendiri adalah format Excel tabel berupa .CSV. Anda disarankan 
menggunakan Ms Office atau dapat juga dari vendor lain seperti Open Office. File tabel CSV ini secara  
baku  disimpan  sesuai  dengan  lokasi  penginstalan  yang  biasanya  terdapat  di  C:\Program  Files\Zahir  
Accounting 6\Contoh Tabel CSV. Tabel CSV untuk mengimpor saldo awal dibagi menjadi 3 yakni Saldo  
Awal Persediaan, Saldo Awal Piutang Usaha, dan Saldo Awal Hutang Usaha.

Jumlah kolom dan istilah judul kepala (header) setiap kolom dibuat secara baku dan permanen sehingga 
Anda tidak diperkenankan mengubah apapun dari tabel CSV ini kecuali mengubah nama file dan/ atau 
mengubah isi  dari  baris  dan kolom menjadi isi  saldo awal yang ada di perusahaan Anda. Berikut ini  
penjelasan tabel CSV yang dimaksud.

Tabel CSV Saldo Awal Persediaan

Tabel ini digunakan untuk mengimpor saldo awal persediaan ke program Zahir Accounting 6. Tabel ini 
memiliki  jumlah  kolom  sebanyak  31  dan  tidak  diperkenankan  bagi  Anda  untuk  mengurangi, 
menambahkan, dan/atau memindahkan posisinya termasuk mengubah istilah dan besar/kecilnya huruf 
yang digunakan di judul kolom. Bagian kolom yang terdapat di tabel ini meliputi:

Gambar 1. Contoh Tabel CSV Saldo Awal Persediaan (Sebagian)

 

1. KODE BARANG
Isilah dengan kode jenis barang. Kode ini dapat Anda tentukan sendiri atau berdasarkan label 
barcode di barang tersebut. Kode ini dapat diisi dengan angka saja, huruf saja, atau gabungan 
angka dan huruf beserta tanda baca.

2. NAMA BARANG
Isilah dengan nama barang dengan huruf saja, angka saja, atau gabungan angka dan huruf 
beserta tanda baca.

3. KODE UNIT
Isilah dengan kode satuan pengukuran barang. Anda harus membuat terlebih dahulu data satuan 
pengukuran di Zahir Accounting 6 modul Data-data > Satuan Pengukuran. Karakter kode satuan 
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yang Anda isi di tabel CSV ini harus sama dengan yang Anda buat di Zahir Accounting 6. 
Perbedaan karakter akan mengakibatkan kegagalan impor.

4. HARGA JUAL
Isilah dengan harga jual satuan untuk satu jenis barang ini dengan angka saja tanpa pemisah 
ribuan. Jika harga jual ini memiliki nilai desimal, gunakan tanda desimal yang selaras dengan 
format mata uang di setelan regional Zahir Accounting 6 dan Windows (selengkapnya tentang 
setelan regional ini klik di sini). Pengisian harga jual ini akan masuk di field Harga Jual di Data 
Produk. Anda diperkenankan mengosongkan kolom ini jika Anda tidak berkehendak 
menampilkan harga jual ini di data produk dan transaksi atau jika harga jual yang Anda gunakan 
dinamis.

5. KODE KURS
Isilah dengan kode mata uang yang telah dibuat atau telah tersedia di Zahir Accounting 6. Mata 
uang yang harus diisi di tabel CSV ini adalah mata uang dasar di program Zahir Accounting 6. 
Isikan dengan karakter yang sama dengan yang tercantum di program Zahir Accounting 6.

6. KODE DEPT
Isilah kolom ini dengan nama departemen yang sama karakternya dengan yang telah Anda buat 
di Zahir Accounting 6 jika Anda berkehendak barang ini berkaitan dengan departemen yang 
Anda pilih. Ingat! Kolom kode dept ini diisi dengan nama departemen bukan kode departemen. 
Anda diperkenankan mengacuhkan kolom ini dengan tetap terisi Head Quarter jika Anda tidak 
memiliki modul Departemen atau Anda tidak ingin menggunakannya.

7. KODE KLASIFIKASI
Isilah dengan nama klasifikasi yang telah Anda buat sebelumnya di Zahir Accounting 6. Pastikan 
Anda mengisi klasifikasi sesuai dengan jenis barang yang ingin Anda golongkan. Dengan mengisi 
suatu klasifikasi ke jenis barang ini, berarti barang yang dimaksud akan menggunakan semua 
informasi seperti metode HPP dan akun penting yang diatur di klasifikasi barang. Jika Anda tidak 
memiliki fasilitas klasifikasi data, Anda harus mengosongkan isi kolom ini.

8. KODE GUDANG
Isilah dengan nama gudang yang sudah Anda buat sebelumnya di Zahir Accounting 6. Nama 
gudang standar yaitu Head Quarter. Jika Anda tidak memiliki fasilitas multiwarehouse, kolom ini 
harus diisi dengan Head Quarter dan pastikan Anda tidak mengubah nama gudang standar itu di 
Zahir Accounting.

9. METODE
Isilah dengan metode HPP yang telah tersedia di Zahir Accounting 6 dan yang telah Anda 
tetapkan di kelompok barang (jika ada) antara lain Anda ketik salah satunya dari FIFO, LIFO, atau 
AVERAGE. Jika Anda tidak memiliki fasilitas metode HPP FIFO dan LIFO, isilah dengan AVERAGE.

10. DISIMPAN
Isilah dengan huruf T kapital yang berarti sifat barang ini disimpan atau huruf F kapital yang 
berarti sifat barang ini tidak disimpan. T adalah True dan F adalah False.

11. DIBELI
Isilah dengan huruf T kapital yang berarti sifat barang ini dibeli atau huruf F kapital yang berarti 
sifat barang ini tidak dibeli. T adalah True dan F adalah False.

12. DIJUAL
Isilah dengan huruf T kapital yang berarti sifat barang ini dijual atau huruf F kapital yang berarti 
sifat barang ini tidak dijual. T adalah True dan F adalah False.

13. KODEGROUP1
Isilah dengan deskripsi grup 1 yang telah Anda buat di modul Data-data > Group Produk ke 1. 
Anda dapat mengosongkan kolom ini jika Anda tidak memiliki fasilitas grup barang atau Anda 
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tidak ingin menggunakannya.

14. KODEGROUP2
Isilah dengan deskripsi grup 2 yang telah Anda buat di modul Data-data > Group Produk ke 
2. Anda dapat mengosongkan kolom ini jika Anda tidak memiliki fasilitas grup barang atau Anda 
tidak ingin menggunakannya.

15. KODEGROUP3
Isilah dengan deskripsi grup 3 yang telah Anda buat di modul Data-data > Group Produk ke 
3. Anda dapat mengosongkan kolom ini jika Anda tidak memiliki fasilitas grup barang atau Anda 
tidak ingin menggunakannya.

16. KODEGROUP4
Isilah dengan deskripsi grup 3 yang telah Anda buat di modul Data-data > Group Produk ke 
4. Anda dapat mengosongkan kolom ini jika Anda tidak memiliki fasilitas grup barang atau Anda 
tidak ingin menggunakannya.

17. QTY
Isilah dengan jumlah barang untuk satu jenis barang ini dengan angka tanpa pemisah ribuan. Jika 
jumlah barang ini mengandung jumlah desimal, gunakan tanda desimal yang selaras dengan 
format mata uang di setelan regional Zahir Accounting 6 dan Windows (selengkapnya tentang 
setelan regional ini klik di sini). 

18. PRICE
Isilah dengan harga pokok satuan terakhir untuk satu jenis barang ini dengan angka tanpa 
pemisah ribuan. Jika harga pokok satuan barang ini mengandung jumlah desimal, gunakan tanda 
desimal yang selaras dengan format mata uang di setelan regional Zahir Accounting 6 dan 
Windows (selengkapnya tentang setelan regional ini klik di sini). Anda harus mengisi kolom ini. 
Jika Anda tidak mengisinya, hasil impor barang ini hanya menjadi sekadar daftar barang dan tidak 
masuk ke saldo awal persediaan.

19. ISSERIAL
Isilah dengan huruf T kapital jika jenis barang ini menggunakan nomor serial atau huruf F kapital 
jika jenis barang ini tidak menggunakan nomor serial. Anda diperkenankan mengosongkan isi 
kolom ini dan kolom yang terkait jika Anda tidak memiliki fasilitas serial number.

20. NOMORSERIAL
Isilah dengan nomor serial berupa angka saja, huruf saja, atau gabungan angka dan huruf beserta 
tanda baca untuk setiap jumlah barangnya. Jika jenis barang ini memiliki jumlah saldo akhir 
sebanyak 20 buah, berarti Anda harus membuat 20 baris jenis barang ini dengan nomor serial 
yang berbeda-beda setiap barisnya.

21. ISLOT
Isilah dengan huruf T kapital jika jenis barang ini menggunakan nomor lot atau huruf F kapital jika 
jenis barang ini tidak menggunakan nomor lot. Anda diperkenankan mengosongkan isi kolom ini 
dan kolom yang terkait jika Anda tidak memiliki fasilitas lot number.

22. QTYLOT
Isilah dengan jumlah lot sama dengan jumlah barangnya. Isi dengan angka saja tanpa pemisah 
ribuan.

23. NOMORLOT
Isilah dengan nomor lot untuk satu jenis barang ini. Nomor lot dapat diisi dengan nomor batch 
setiap jenis barang ini dengan angka saja, huruf saja, atau gabungan angka dan huruf beserta 
tanda baca.

24. NOTE1
Isilah dengan catatan tambahan untuk lot ini. Anda diperkenankan mengosongkan catatan ini 
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jika Anda tidak memerlukannya.

25. NOTE2
Isilah dengan catatan tambahan untuk lot ini. Anda diperkenankan mengosongkan catatan ini 
jika Anda tidak memerlukannya.

26. NOTE3
Isilah dengan catatan tambahan untuk lot ini. Anda diperkenankan mengosongkan catatan ini 
jika Anda tidak memerlukannya.

27. NOTE4
Isilah dengan catatan tambahan untuk lot ini. Anda diperkenankan mengosongkan catatan ini 
jika Anda tidak memerlukannya.

28. TGLPRODUKSI
Isilah dengan tanggal diproduksinya satu jenis barang ini. Isi dengan format tanggal yang sama 
dengan format tanggal di setelan regional Zahir Accounting 6 dan Windows.

29. TGLKADALUARSA
Isilah dengan tanggal kedaluwarsa satu jenis barang ini. Isi dengan format tanggal yang sama 
dengan format tanggal di setelan regional Zahir Accounting 6 dan Windows.

30. KODESUPPLIERUTAMA
Isilah dengan nama supplier yang telah Anda buat di modul Data-data > Data Nama Alamat di 
Zahir Accounting 6. Pastikan Anda mengisi dengan karakter yang sama persis dengan yang 
terdapat di program Zahir Accounting 6. Anda diperkenankan mengosongkan isi kolom ini jika 
produk ini tidak memiliki supplier utama.

31. ISKONSINYASI
Isilah dengan huruf T kapital jika jenis barang ini konsinyasi atau huruf F kapital jika jenis barang 
ini bukan konsinyasi. Anda diperkenankan mengosongkan isi kolom ini jika Anda tidak memiliki 
modul Konsinyasi.
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Tabel CSV Saldo Awal Piutang Usaha

Tabel ini digunakan untuk mengimpor saldo awal piutang usaha ke program Zahir Accounting 6. Dengan 
mengimpor  saldo  awal  piutang  usaha  ini,  berarti  Daftar  Nama  Alamat  sudah  terisi  secara  otomatis 
dengan data pelanggan ini. Tabel ini memiliki jumlah kolom sebanyak 11 dan tidak diperkenankan bagi  
Anda untuk mengurangi, menambahkan, dan/atau memindahkan posisinya termasuk mengubah istilah 
dan  besar/kecilnya  huruf  yang  digunakan  di  judul  kolom.  Bagian  kolom  yang  terdapat  di  tabel  ini  
meliputi:

Gambar 2. Contoh Tabel CSV Saldo Awal Piutang Usaha

 

1. KODE
Isilah dengan kode pelanggan berupa angka saja, huruf saja, atau gabungan angka dan huruf 
beserta tanda baca.

2. NAMA
Isilah dengan nama pelanggan berupa huruf saja, angka saja, atau gabungan huruf dan angka 
beserta tanda baca.

3. TANGGAL
Isilah dengan tanggal faktur penjualan (invoice) yang terjadi sebelum periode awal akuntansi di 
Zahir Accounting 6. Isi dengan format tanggal yang sama dengan format tanggal di setelan 
regional Zahir Accounting 6 dan Windows.

4. INV NO
Isilah dengan nomor faktur penjualan (invoice).

5. PO NO
Isilah dengan nomor referensi pesanan penjualan (sales order). Jika tidak ada atau Anda tidak 
memiliki fasilitas SO, Anda dapat mengosongkan kolom ini.

6. MATAUANG
Isilah dengan kode mata uang yang telah dibuat sebelumnya di Zahir Accounting 6. Isikan 
dengan karakter yang sama dengan yang terdapat di program.

7. NILAI
Isilah dengan nilai penjualan/ piutangnya tanpa pemisah ribuan. Jika nilai ini mengandung 
jumlah desimal, gunakan tanda desimal yang selaras dengan format mata uang di setelan 
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regional Zahir Accounting 6 dan Windows (selengkapnya tentang setelan regional ini klik di sini).

8. DISCDAY
Isilah dengan jumlah hari diskon dalam termin pembayaran.

9. DISCDUE
Isilah dengan jumlah hari jatuh tempo dalam termin pembayaran.

10. EARLYDISC
Isilah dengan persentase pengenaan diskon tanpa menggunakan tanda persen (%).

11. LATECHARGE
Isilah dengan persentase pengenaan denda keterlambatan tanpa menggunakan tanda persen 
(%).

 

Tabel CSV Saldo Awal Utang Usaha

Tabel ini digunakan untuk mengimpor saldo awal utang usaha ke program Zahir Accounting 6. Dengan 
mengimpor saldo awal utang usaha ini, berarti Daftar Nama Alamat sudah terisi secara otomatis dengan 
data pemasok ini. Tabel ini memiliki jumlah kolom sebanyak 11 dan tidak diperkenankan bagi Anda 
untuk mengurangi, menambahkan, dan/atau memindahkan posisinya termasuk mengubah istilah dan 
besar/kecilnya huruf yang digunakan di judul kolom. Bagian kolom yang terdapat di tabel ini sama 
seperti yang terdapat di Tabel CSV Saldo Awal Piutang Usaha sebagai berikut:

Gambar 3. Contoh Tabel CSV Saldo Awal Hutang Usaha

 

1. KODE
Isilah dengan kode pemasok berupa angka saja, huruf saja, atau gabungan angka dan huruf 
beserta tanda baca.

2. NAMA
Isilah dengan nama pemasok berupa huruf saja, angka saja, atau gabungan huruf dan angka 
beserta tanda baca.

3. TANGGAL
Isilah dengan tanggal faktur pembelian (invoice) yang terjadi sebelum periode awal akuntansi di 
Zahir Accounting 6. Isi dengan format tanggal yang sama dengan format tanggal di setelan 
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regional Zahir Accounting 6 dan Windows.

4. INV NO
Isilah dengan nomor faktur pembelian (invoice).

5. PO NO
Isilah dengan nomor referensi pesanan pembelian (purchase order). Jika tidak ada atau Anda 
tidak memiliki fasilitas PO, Anda dapat mengosongkan kolom ini.

6. MATAUANG
Isilah dengan kode mata uang yang telah dibuat sebelumnya di Zahir Accounting 6. Isikan 
dengan karakter yang sama dengan yang terdapat di program.

7. NILAI
Isilah dengan nilai penjualan/ piutangnya tanpa pemisah ribuan. Jika nilai ini mengandung 
jumlah desimal, gunakan tanda desimal yang selaras dengan format mata uang di setelan 
regional Zahir Accounting 6 dan Windows (selengkapnya tentang setelan regional ini klik di sini).

8. DISCDAY
Isilah dengan jumlah hari diskon dalam termin pembayaran.

9. DISCDUE
Isilah dengan jumlah hari jatuh tempo dalam termin pembayaran.

10. EARLYDISC
Isilah dengan persentase pengenaan diskon tanpa menggunakan tanda persen (%).

11. LATECHARGE
Isilah dengan persentase pengenaan denda keterlambatan tanpa menggunakan tanda persen 
(%).
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IMPOR DATA DARI FILE LAINNYA (CSV)

Fasilitas  impor  data  dari  file  lainnya  memudahkan  Anda  mengimpor  data  master  yang  telah  Anda  
siapkan  di  media  lain.  Format  yang  kompatibel  untuk  impor  ini  yaitu  Excel  CSV  dengan  kolom 
berdasarkan  contoh  tabel  CSV  yang  disiapkan  program  Zahir  Accounting  di  C:\Program 
Files\Zahir...\Contoh Tabel CSV. Adapun data master yang dapat Anda impor yaitu Daftar Akun (Chart of  
Account/ COA), Data Barang, Data Karyawan, Data Pelanggan, dan Data Pemasok.

Berikut ini tahapan untuk mengimpor data master

Tahap I: Siapkan Tabel CSV yang telah diberikan lokasi
Anda harus menyiapkan data master berdasarkan kolom yang sudah dibakukan untuk program Zahir 
Accounting. Anda tidak diperkenankan mengubah, menambah, mengurangi bagian kolom yang ada 
termasuk mengubah istilah-istilah setiap kolom. Anda hanya diperkenankan menghapus isi contoh tabel 
CSV dan menggantinya dengan isi data master Anda dan juga mengubah nama file CSV menjadi nama 
file yang dapat Anda ingat.

Tahap II: Buka Fasilitas Impor
Buka data keuang Zahir lalu klik menu File > Impor > Impor Data dari File Lainnya. Sistem akan 
memunculkan informasi dasar. Klik Lanjutkan untuk melanjutkan ke jendela berikutnya.

Gambar 1. Buka Fasilitas Impor Data dari File Lainnya
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Gambar 2. Informasi Awal Sebelum Impor

 

Tahap III: Pilih Bagian Data Yang Akan Diimpor
Anda hanya dapat mengimpor data master satu per satu bagian sampai dengan berhasil misalnya Daftar 
Akun terlebih dahulu kemudian Data Pelanggan dst.

Gambar 3. Pilih Salah Satu Bagian Data Yang Akan Diimpor

 Bagian ini wajib diisi di awal
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Tahap IV: Cari dan pilih CSV Yang Akan Diimpor

Khusus untuk impor data produk tentukan metode harga pokok yang digunakan. Jika Anda memiliki 
kelompok barang, Anda harus menetapkan akun-akun penting berdasarkan kelompoknya yang akan 
digunakan dalam transaksi terkait dengan produk itu. Anda juga harus membuat tabel CSV Data Barang 
setiap kelompoknya masing-masing. Jika ada 2 kelompok barang, berarti Anda harus membuat tabel 
CSV Data Barang Complete dibagi menjadi 2 file setiap kelompok. Jika Anda mengimpor data barang, 
pastikan daftar akun sudah ada di program Zahir. Jika Anda hendak mengimpor data akun, pastikan 
kode akun yang akan diimpor belum ada di daftar rekening Zahir Accounting 6. Berikut ini contoh impor 

data pelanggan lengkap. Klik tombol  untuk memilih data table CSV yang akan diimpor.

Gambar 4. Pilih File CSV
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Gambar 5. File CSV yang telah dipilih

 

Tahap V: Konfirmasi Final
Klik Proses untuk memproses pengimporan

Gambar 6. Konfirmasi Final
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Tahap VI: Lihat Daftar
Setelah Anda memproses impor dan berhasil, semua bagian yang Anda impor harus sudah masuk ke 
program Zahir.

Gambar 7. Daftar Pelanggan Hasil Impor
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IMPOR SALDO AWAL DARI TABEL CSV

Impor Saldo Awal dari Tabel CSV dapat dilakukan dengan menggunakan menu Plugin di Zahir 
Accounting 6.

Gambar 1. Plugin Impor Saldo Awal dari CSV

 

Dari menu tersebut pilih Impor Transaksi lalu pilih satu per satu saldo awal yang akan diimpor yakni:

1.Saldo Awal Persediaan
Klik menu ini untuk menampilkan jendela pencarian tabel CSV Saldo Awal Persediaan. Klik tombol 

ini  untuk mencari dan membuka file CSV. Kemudian klik Proses.

         Gambar 2. Plugin Saldo Awal Persediaan

2.Saldo Awal Piutang
Klik menu ini untuk menampilkan jendela pencarian tabel CSV Saldo Awal Piutang. Tandakan opsi 

"Gunakan Kode Pelanggan" jika Anda ingin menggunakan kode pelanggan. Klik tombol ini  
untuk mencari dan membuka file CSV. Kemudian klik Proses.
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           Gambar 3. Plugin Saldo Awal Piutang

3.Saldo Awal Utang
Klik menu ini untuk menampilkan jendela pencarian tabel CSV Saldo Awal Persediaan. Tandakan 

opsi "Gunakan Kode Supplier" jika Anda ingin menggunakan kode supplier. Klik tombol ini  
untuk mencari dan membuka file CSV. Kemudian klik Proses.

       Gambar 4. Plugin Impor Saldo Awal Hutang

Jika impor berhasil, saldo awal persediaan, saldo awal piutang usaha, dan saldo awal utang usaha akan 
masuk ke menu Setting > Saldo Awal > Saldo Awal masing-masing. 
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TRANSAKSI PEMBELIAN
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PERMINTAAN BARANG

Berikut ini langkah-langkah untuk mencatat permintaan barang di Zahir Accounting Versi 6:

Tahap I:  Buka Form Permintaan Barang
Klik modul Pembelian > Permintaan Barang

Gambar 1. Buka Menu Permintaan Barang
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Tahap II: Input Permintaan Barang
Setelah itu akan muncul daftar Permintaan Barang, Klik Baru untuk menginput permintaan barang.

Gambar 2. Daftar Transaksi Permintaan Barang

Pada tampilan form isian Permintaan Barang, isi data-data yang diperlukan sesuai dengan petunjuk yang 
ada dalam gambar di bawah ini.

Gambar 3. Form Penginputan Permintaan Barang
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Keterangan Gambar:
1. Klik untuk memilih nama karyawan.
2. Nomor referensi transaksi yang bersangkutan akan otomatis terisi sesuai dengan urutan nomor 

terakhir, dapat juga diganti sesuai dengan kebutuhan.
3. Klik Untuk memilih tanggal transaksi, dapat juga langsung mengisi tanggalnya dengan 

mengetiknya sesuai dengan tanggal transaksi yang bersangkutan.
4. Klik Untuk memilih tanggal barang akan digunakan, dapat juga langsung mengisi tanggalnya 

dengan mengetiknya sesuai dengan tanggal transaksi yang bersangkutan.
5. Mata uang yang digunakan akan otomatis terisi sesuai dengan mata uang karyawan yang dipilih.
6. Keterangan akan terisi secara otomatis, dapat juga diganti sesuai dengan kebutuhan.
7. Klik untuk memilih gudang yang digunakan dalam transaksi yang bersangkutan.
8. Centang jika permintaan barang sudah di setujui.
9. Jangan di centang jika kita ingin menginput transaksi permintaan barang.
10. Double klik untuk memilih produk yang dijual.
11. Isi jumlah barang yang dijual.
12. Double klik untuk menampilkan list proyek yang tersedia, pilih data proyek jika item yang 

bersangkutan melibatkan proyek.
13. Isi keterangan jika memang diperlukan.
14. Beri tanda centang jika ingin langsung mencetak faktur permintaan barang

Tahap III: Lihat dan Cetak Faktur
Setelah semua form telah diisi sesuai dengan kebutuhan, klik rekam, maka akan muncul pilihan faktur 
yang tersedia, pilih faktur yang ingin di cetak, klik preview jika ingin melihat tampilannya terlebih dahulu 
atau klik cetak jika ingin langsung mencetak.

Gambar 4. Daftar Faktur
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Gambar 5. Faktur Permintaan Barang
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Setelah itu form isian akan kembali kosong sehingga kita bisa menginput transaksi permintaan barang 
yang lain, jika tidak ingin menginput transaksi permintaan barang yang lain, klik batal untuk 
menampilkan list permintaan barang yang telah kita input.

Gambar 6. Daftar Transaksi Permintaan Barang 

Tahap IV: Lihat Laporan
Laporan yang terbentuk dari transaksi tersebut dapat dilihat melalui, klik menu Laporan > Laporan 
Pembelian dan Hutang > Klik 2 Kali Permintaan Pembelian Rangkuman akan muncul laporan seperti di 
bawah ini.

Gambar 7. Laporan Permintaan Barang
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PERMINTAAN PENAWARAN HARGA

Berikut ini langkah-langkah untuk mencatat permintaan penawaran harga di Zahir Accounting Versi 6:

Tahap I: Buka Form Permintaan Penawaran Harga
Klik modul Pembelian > Permintaan Penawaran Harga.

Gambar 1. Menu Permintaan Penawaran Harga

© 2014 PT Zahir Internasional 191



Tahap II: Input Penawaran Harga
Setelah itu akan muncul daftar Permintaan Penawaran Harga, Klik Baru untuk menginput Permintaan 
Penawaran Harga.

Gambar 2. Daftar Permintaan Penawaran Harga

Pada tampilan form isian Permintaan Penawaran Harga, isi data-data yang diperlukan sesuai dengan 
petunjuk yang ada dalam gambar di bawah ini.

Gambar 3. Form Penginputan Permintaan Penawaran Harga
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Keterangan Gambar:
1. Klik untuk memilih nama vendor.
2. Nomor referensi transaksi yang bersangkutan akan otomatis terisi sesuai dengan urutan nomor 

terakhir, dapat juga diganti sesuai dengan kebutuhan.
3. Klik Untuk memilih nomor Permintaan Barang, maka semua data barang di Permintaan 

Penawaran Harga akan diisi oleh daftar Barang yang sudah dimasukkan di nomor Permintaan 
Barang yang anda pilih.

4. Klik Untuk memilih tanggal transaksi, dapat juga langsung mengisi tanggalnya dengan 
mengetiknya sesuai dengan tanggal transaksi yang bersangkutan.

5. Mata uang yang digunakan akan otomatis terisi sesuai dengan mata uang karyawan yang dipilih.
6. Keterangan akan terisi secara otomatis, dapat juga diganti sesuai dengan kebutuhan.
7. Klik untuk memilih gudang yang digunakan dalam transaksi yang bersangkutan.
8. Centang jika Permiintaan penawaran harga sudah di setujui.
9. Jangan di centang jika kita ingin menginput transaksi permintaan barang.
10. Double klik untuk memilih produk yang dijual.
11. Isi jumlah barang yang dijual.
12. Isi Harga Barang yang ditawarkan
13. Double klik untuk menampilkan list pajak yang tersedia, pilih data pajak jika item yang 

bersangkutan melibatkan pajak.
14. Double klik untuk menampilkan list proyek yang tersedia, pilih data proyek jika item yang 

bersangkutan melibatkan proyek.
15. Klik untuk memilih Term Of Payment ke 1 dari transaksi Permintaan Penawaran Harga
16. Klik untuk memilih Term Of Payment ke 2 dari transaksi Permintaan Penawaran Harga
17. Klik untuk memilih tanggal penutupan dari Permintaan Penawaran Harga
18. Klik untuk memilih bagian pembelian (karyawan) yang berkaitan dengan Permintaan Penawaran 

Harga
19. Klik untuk mengisi Term Pembayaran dari transaksi Permintaan Penawaran Harga
20. Klik untuk memilih Catatan Transaksi Pembelian
21. Beri tanda centang jika ingin langsung mencetak faktur Permintaan Penawaran Harga
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Tahap III: Lihat dan Cetak Faktur

Setelah semua form telah diisi sesuai dengan kebutuhan, klik rekam, maka akan muncul pilihan faktur 
yang tersedia, pilih faktur yang ingin di cetak, klik preview jika ingin melihat tampilannya terlebih dahulu 
atau klik cetak jika ingin langsung mencetak.

Gambar 4. Daftar Faktur
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Gambar 5. Faktur Permintaan Penawaran Harga
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Setelah itu form isian akan kembali kosong sehingga kita bisa menginput transaksi permintaan 
penawaran harga yang lain, jika tidak ingin menginput transaksi permintaan penawaran harga yang lain, 
klik batal untuk menampilkan list  permintaan penawaran harga yang telah kita input.

Gambar 6. Daftar Permintaan Penawaran Harga

Tahap IV: Lihat Laporan

Laporan yang terbentuk  dari  transaksi  tersebut  dapat  dilihat  melalui,  klik  menu Laporan > Laporan  
Pembelian dan Hutang > Klik 2 Kali  Permintaan Penawaran Harga Rangkuman akan muncul laporan 
seperti di bawah ini.

Gambar 7. Laporan Permintaan Penawaran Harga
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ORDER PEMBELIAN

Berikut ini langkah-langkah untuk mencatat permintaan penawaran harga di Zahir Accounting Versi 6:

Tahap I: Buka Menu Order Pembelian
Klik modul Pembelian > Order Pembelian.

Gambar 1. Menu Order Pembelian
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Tahap II: Input Order Pembelian
Setelah itu akan muncul daftar Order Pembelian, Klik Baru untuk menginput Order Pembelian.

Gambar 2. Daftar Order Pembelian

Pada tampilan form isian Order Pembelian, isi data-data yang diperlukan sesuai dengan petunjuk yang 
ada dalam gambar di bawah ini.

Gambar 3. Form Penginputan Order Pembelian
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Keterangan Gambar:
1. Klik untuk memilih nama vendor.
2. Nomor referensi transaksi yang bersangkutan akan otomatis terisi sesuai dengan urutan nomor 

terakhir, dapat juga diganti sesuai dengan kebutuhan.
3. Klik Untuk memilih nomor Penawaran, pilih satu maka semua data barang di Order Pembelian 

akan diisi oleh daftar Barang yang sudah dimasukkan di nomor Penawaran yang anda pilih.
4. Klik Untuk memilih tanggal transaksi, dapat juga langsung mengisi tanggalnya dengan 

mengetiknya sesuai dengan tanggal transaksi yang bersangkutan.
5. Mata uang yang digunakan akan otomatis terisi sesuai dengan mata uang Vendor yang dipilih.
6. Keterangan akan terisi secara otomatis, dapat juga diganti sesuai dengan kebutuhan.
7. Klik untuk memilih gudang yang digunakan dalam transaksi yang bersangkutan.
8. Centang jika Order Pembelian sudah di setujui.
9. Jangan di centang jika kita ingin menginput transaksi Order Pembelian barang.
10. Double klik untuk memilih produk yang dijual.
11. Isi jumlah barang yang diorder.
12. Isi Harga barang yang diorder.
13. Isi Diskon barang yang di order
14. Double klik untuk menampilkan list pajak yang tersedia, pilih data pajak jika item yang 

bersangkutan melibatkan pajak.
15. Double klik untuk menampilkan list proyek yang tersedia, pilih data proyek jika item yang 

bersangkutan melibatkan proyek.
16. Klik untuk memilih Term Of Payment ke 1 dari transaksi Order Pembelian
17. Klik untuk memilih Term Of Payment ke 2 dari transaksi Order Pembelian
18. Klik untuk memilih tanggal pengantaran barang
19. Klik untuk memilih bagian pembelian (karyawan) yang berkaitan dengan Order Pembelian
20. Klik untuk mengisi Term Pembayaran dari transaksi Order Pembelian
21. Klik untuk memilih Catatan Transaksi Pembelian
22. Beri tanda centang jika ingin langsung mencetak faktur Order Pembelian
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Tahap III: Lihat dan Cetak Faktur

Setelah semua form telah diisi sesuai dengan kebutuhan, klik rekam, maka akan muncul pilihan faktur 
yang tersedia, pilih faktur yang ingin di cetak, klik preview jika ingin melihat tampilannya terlebih dahulu 
atau klik cetak jika ingin langsung mencetak.

Gambar 4. Daftar Faktur
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Gambar 5. Faktur Order Pembelian
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Setelah  itu  form  isian  akan  kembali  kosong  sehingga  kita  bisa  menginput  transaksi  permintaan  
penawaran harga yang lain, jika tidak ingin menginput transaksi permintaan penawaran harga yang lain, 
klik batal untuk menampilkan list  permintaan penawaran harga  yang telah kita input.

Gambar 6. Daftar Order Pembelian

Tahap IV: Lihat Laporan

Laporan yang terbentuk dari transaksi tersebut dapat dilihat melalui, klik menu Laporan > Laporan 
Pembelian dan Hutang > Klik 2 Kali Pesanan Pembelian Rangkuman akan muncul laporan seperti di 
bawah ini.

Gambar 7. Laporan Pesanan Pembelian
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PENERIMAAN BARANG

Berikut ini langkah-langkah untuk mencatat penerimaan barang di Zahir Accounting 6:

Tahap I: Buka Menu Penerimaan Barang
Klik modul Pembelian > Penerimaan Barang.

Gambar 1. Menu Penerimaan Barang
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Setelah itu akan muncul daftar Penerimaan Barang, Klik Baru untuk menginput penerimaan barang.

Gambar 2. Daftar Penerimaan Barang

Tahap II: Input Penerimaan Barang

Pada tampilan form isian Penerimaan Barang, isi data-data yang diperlukan sesuai dengan petunjuk yang 
ada dalam gambar di bawah ini.

Gambar 3. Form Penginputan Penerimaan Barang

© 2014 PT Zahir Internasional 204

http://jeffry-luqman.com/id/wp-content/uploads/2013/11/2.jpg
http://jeffry-luqman.com/id/wp-content/uploads/2013/11/3.jpg


Keterangan Gambar:

1. Klik untuk memilih nama pemasok.
2. Nomor referensi (nomor invoice) transaksi yang bersangkutan akan otomatis terisi sesuai dengan 

urutan nomor terakhir, dapat juga diganti sesuai dengan kebutuhan.
3. Klik untuk memilih purchase order yang sudah diinput (jika menggunakan purchase order).
4. Klik Untuk memilih tanggal transaksi, dapat juga langsung mengisi tanggalnya dengan 

mengetiknya sesuai dengan tanggal transaksi yang bersangkutan.
5. Mata uang yang digunakan akan otomatis terisi sesuai dengan mata uang pemasok yang dipilih.
6. Keterangan akan terisi secara otomatis, dapat juga diganti sesuai dengan kebutuhan.
7. Klik untuk memilih gudang yang digunakan dalam transaksi yang bersangkutan.
8. Jangan di centang jika kita ingin menginput transaksi pembelian barang.
9. Jangan di centang jika kita ingin menginput transaksi kredit.
10. Double klik untuk memilih produk yang dibeli.
11. Isi jumlah barang yang dibelil.
12. Isi harga barang yang dibeli
13. Isi diskon barang yang dibeli
14. Double klik untuk menampilkan list pajak yang tersedia, pilih data pajak jika item yang 

bersangkutan melibatkan pajak.
15. Double klik untuk menampilkan list proyek yang tersedia, pilih data proyek jika item yang 

bersangkutan melibatkan proyek.
16. Klik untuk memilih tanggal pengiriman barang
17. Klik untuk memilih nama bagian pembelian
18. Klik untuk mengisi term pembayaran (hari diskon, jatuh tempo, diskon awal dan denda 

keterlambatan)
19. Klik untuk mengisi credit/debit memo (sebagai acuan untuk mengurangi hutang)
20. Isi biaya lain-lain jika ada.
21. Klik untuk menentukan akun biaya lain-lain.
22. Nilai uang muka yang ada masukkan
23. Klik untuk memntukan uang mukan penjualan
24. Beri tanda centang jika ingin langsung mencetak faktur penerimaan barang.
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Tahap III: Lihat dan Cetak Faktur

Setelah semua form telah diisi sesuai dengan kebutuhan, klik rekam, jika langsung mencetak, maka akan  
muncul  pilihan faktur  yang  tersedia,  pilih  faktur  yang  ingin  di  cetak,  klik  preview jika  ingin  melihat 
tampilannya terlebih dahulu atau klik cetak jika ingin langsung mencetak.

Gambar 4. Daftar Faktur
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Gambar 5. Faktur Pembelian
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Setelah itu form isian akan kembali kosong sehingga kita bisa menginput transaksi penerimaan barang 
yang  lain,  jika  tidak  ingin  menginput  transaksi  penerimaan  barang  yang  lain,  klik  batal  untuk 
menampilkan list penjualan yang telah kita input.

Jika ingin melihat jurnal penerimaan barang yang terbentuk, klik kanan > jurnal voucher.

Gambar 6. Daftar Penerimaan Barang

Gambar 7. Voucer Jurnal
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Tahap IV: Lihat Laporan
Untuk menampilkan jurnal penerimaan barang seperti gambar diatas, klik menu Laporan > Laporan 
Keuangan > Buku Besar > Double klik daftar jurnal semua transaksi > pilih jenis transaksi pembelian dan 
tanggal yang bersangkutan > OK.

Gambar 8. Kartu Stok

Untuk menampilkan stok barang yang masuk dari penerimaan barang seperti gambar diatas, klik menu 
Laporan > Laporan Barang > Persediaan > Double klik Kartu Stok Per Gudang > OK

Karena transaksi tersebut merupakan pembelian kredit, maka secara otomatis akan membentuk data 
hutang terkait dengan pemasok yang bersangkutan.
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Gambar 9. Kartu Hutang

Untuk menampilkan data hutang seperti gambar diatas, klik menu Laporan > Laporan Pembelian dan 
Hutang > Hutang Usaha > Double klik Kartu Hutang Mata Uang Sebenarnya > OK.
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DAFTAR HUTANG USAHA

Fasilitas ini digunakan untuk menampilkan semua daftar hutang yang ada dari transaksi penerimaan 
barang/pembelian kredit.

Tahap I: Buka Daftar Hutang Usaha
Untuk menampilkan daftar hutang usaha, klik Pembelian> Hutang Usaha

Gambar 1. Menu Daftar Hutang Usaha
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Setelah itu akan muncul daftar hutang usaha.  Untuk menampilkan hutang usaha yang telah lunas 
terbayar, Centang Box Termasuk Dengan yang Bersaldo 0.

Gambar 2. Daftar Hutang Usaha

 

Tahap II: Klik Perincian Hutang Usaha

Untuk menampilkan perincian hutang usaha klik Nama Vendor lalu klik tombol Perincian.

Gambar 3. Klik Perincian Daftar Hutang Usaha
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Setelah itu akan muncul Rincian Hutang per Vendor. (Centang Box Termasuk Dengan yang Bersaldo 0 
untuk menampilkan nota yang sudah lunas).

Gambar 4. Perincian Daftar Hutang Usaha

Bagian atas daftar tersebut terdapat daftar transaksi penerimaan barang/pembelian yang menimbulkan 
hutang usaha. Sedangkan bagian bawah adalah perincian transaksi-transaksi atas hutang usaha 
tersebut.

1. Klik Kanan di daftar transaksi pembelian (daftar bagian atas) > Klik Write Off untuk melakukan 
transaksi penghapusan hutang usaha.

2. Klik Transaksi atas hutang usaha (daftar bagian bawah) > Klik Perincian untuk menampilkan 
perincian transaksi penerimaan barang/pembelian dan atau transaksi pembayaran hutang usaha.

3. Klik Transaksi atas hutang usaha (daftar bagian bawah) > Klik Jurnal voucher untuk menampilkan 
akun transaksi pembelian kredit
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Gambar 6. Voucer Jurnal

Tahap III: Lihat Laporan
Untuk melihat Kartu Hutang Transaksi Pembelian Klik Laporan > Laporan Pembelian dan Hutang Usaha > 
Klik Tab Hutang Usaha di atas > Klik Kartu Hutang Mata Uang Sebenarnya, akan muncul daftar hutang 
beserta transaksi pelunasannya.

Gambar 7. Kartu Hutang

© 2014 PT Zahir Internasional 214



PEMBAYARAN HUTANG USAHA

Berikut ini langkah-langkah untuk mencatat pembayaran hutang usaha di Zahir Accounting Versi 6:

Tahap I: Klik modul Pembelian > Pembayaran Hutang Usaha

Gambar 1. Menu Pembayaran Hutang Usaha
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Tahap II: Input Pembayaran Hutang Usaha
Setelah itu akan muncul daftar Pembayaran Hutang Usaha, Klik Baru untuk menginput penerimaan 
barang.

Gambar 2. Daftar Pembayaran Hutang Usaha

 

Pada tampilan form isian Pembayaran Hutang Usaha, isi data-data yang diperlukan sesuai dengan 
petunjuk yang ada dalam gambar di bawah ini.
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Gambar 3. Form Input Pembayaran Hutang Usaha

Keterangan Gambar:

1. Pilih Akun Kas yang digunakan untuk membayar hutang, misalnya pembayaran hutang 
menggunakan Cek atau transfer Bank, maka pilih Bank pada akun kas atau jika menggunakan 
uang tunai untuk pembayaran hutang, klik Dropdown Combo Box Akun Kas dan pilih Kas.

2. Klik untuk memilih Nama Vendor yang akan menerima pembayaran hutang 
3. Nomor referensi (Cek No) transaksi yang bersangkutan akan otomatis terisi sesuai dengan urutan 

nomor terakhir, dapat juga diganti sesuai dengan kebutuhan. 
4. Klik Untuk memilih tanggal transaksi, dapat juga langsung mengisi tanggalnya dengan 

mengetiknya sesuai dengan tanggal transaksi yang bersangkutan.
5. Otomatis terisi apabila jumlah dibayar telah diisi dengan cara mengklik kotak sebesar. 
6. Keterangan akan terisi secara otomatis, dapat juga diganti sesuai dengan kebutuhan.
7. Klik 2 kali untuk memilih nomor invoice (nomor referensi transaksi penerimaan 

barang/pembelian) yang akan dilunasi.
8. Diisi dengan nilai discount yang diberikan.
9. Otomatis terisi dengan nilai hutang dari nomor invoice (nomor referensi transaksi penerimaan 

barang/pembelian) yang dipilih. Dapat juga diganti sesuai dengan jumlah yang dibayar 
sebenarnya, Misalnya nilai hutang dari nomor invoice 1.000.000 sedangkan yang dibayar hanya 
 500.000, maka isikan nilai 500.000 pada jumlah dibayar.

10. Diisi dengan jumlah denda yang dibebankan.
11. Klik untuk menentukan akun denda.
12. Centang jika ingin mencetak faktur pembayaran hutang usaha.
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Tahap III: Lihat dan Cetak Faktur

Gambar 4. Daftar Faktur

 

Gambar 5. Faktur Pembayaran Hutang Usaha
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Setelah itu form isian akan kembali kosong sehingga kita bisa menginput transaksi pembayaran hutang 
usaha yang lain, jika tidak ingin menginput transaksi pembayaran hutang usaha yang lain, klik batal 
untuk menampilkan list transaksi pembayaran hutang yang telah kita input.

Jika ingin melihat jurnal pembayaran hutang usaha yang terbentuk, klik kanan > jurnal voucher.

Gambar 6. Voucer Jurnal

Gambar 7.  Daftar Jurnal

Untuk menampilkan jurnal pembarayan hutang seperti gambar diatas, klik menu Laporan > Laporan 
Keuangan > Buku Besar > Double klik daftar jurnal semua transaksi > pilih jenis transaksi Write Checks 
dan tanggal yang bersangkutan > OK
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Tahap IV: Lihat Laporan

Untuk Menampilkan Laporan Pembayaran Hutang Usaha anda dapat melakukannya dengan Klik Menu 
Laporan > Laporan Pembelian dan Hutang Usaha > Klik Tab Hutang Usaha di Atas > Klik Pembayaran 
Hutang Mata Uang Sebenarnya

Gambar 8. Laporan Pembayaran Hutang

Karena sudah ada transaksi pembayaran hutang, maka akan berpengaruh terhadap Hutang Usaha atas 
Nama Vendor yang tadi dipilih untuk dilunasi.

Untuk menampilkan klik menu Laporan > Laporan Pembelian dan Hutang > Hutang Usaha > Double klik 
Kartu Hutang Mata Uang Sebenarnya > OK

Gambar 9. Kartu Hutang
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UANG MUKA PEMBELIAN

Berikut langkah-langkah untuk mencatat Uang Muka Pembelian

Tahap I: Buka Menu Uang Muka Pembelian
Klik Modul Pembelian> Uang Muka Pembelian

Gambar 1. Menu Uang Muka Pembelian
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Tahap II: Input Uang Muka Pembelian
Setelah itu akan muncul daftar uang muka pembelian, klik Baru untuk menginput Uang Muka Pembelian

Gambar 2. Daftar Uang Muka Pembelian

 

Pada tampilan form isian Uang Muka Pembelian, isi data-data yang diperlukan sesuai dengan petunjuk 
yang ada dalam gambar di bawah ini:

Gambar 3. Form Penginputan Uang Muka Pembelian
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Keterangan Gambar:

1. Pilih Akun Kas yang digunakan untuk melakukan pembayaran uang muka pembelian. Misalnya 
pembayaran uang muka menggunakan uang tunai, maka pilih Kas atau misalnya menggunakan 
cek/transfer Bank, klik Dropdown Combo Box Akun Kas dan pilih Bank.

2. Nomor referensi transaksi yang bersangkutan akan otomatis terisi sesuai dengan urutan nomor 
terakhir, dapat juga diganti sesuai dengan kebutuhan.

3. Klik untuk memilih nama Vendor yang akan dilakukan pembayaran uang muka pembelian.
4. Mata uang akan terisi otomatis sesuai Akun Kas yang dipilih.
5. Isi dengan jumlah uang muka pembelian yang dibayarkan pada Vendor. 
6. Klik Untuk memilih tanggal transaksi, dapat juga langsung mengisi tanggalnya dengan 

mengetiknya sesuai dengan tanggal transaksi yang bersangkutan. 
7. Keterangan akan terisi secara otomatis, dapat juga diganti sesuai dengan kebutuhan.

Setelah transaksi direkam akan tampil daftar uang muka pembelian yang telah diinput.

Gambar 4. Daftar Uang Muka Pembelian

Jika ingin mencetak jurnal voucher klik pada salah satu baris transaksi kemudian klik tombol cetak.
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Tahap III: Lihat dan Cetak Faktur

Gambar 5. Daftar Faktur 

Gambar 6. Voucer Jurnal dalam bentuk Faktur
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Jika ingin melihat jurnal uang muka pembelian yang terbentuk, klik kanan> jurnal voucher

Gambar 7. Voucer Jurnal
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RETUR PEMBELIAN

Berikut ini langkah-langkah untuk mencatat Retur Pembelian di Zahir Accounting Versi 6:

Tahap I: Buka Menu Retur Pembelian
Klik Modul Pembelian > Retur Pembelian

Gambar 1. Menu Retur Pembelian
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Tahap II: Input Retur Pembelian
Setelah itu akan muncul daftar Retur Pembelian, Klik Baru untuk menginput retur pembelian.

Gambar 2. Daftar Retur Pembelian

 

Pada tampilan form isian Retur Pembelian, isi data-data yang diperlukan sesuai dengan petunjuk yang 
ada dalam  gambar di bawah ini.

Gambar 3. Form Input Retur Pembelian
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Keterangan Gambar:

1. Klik untuk memilih nama pemasok.
2. Nomor referensi (nomor invoice) transaksi yang bersangkutan akan otomatis terisi sesuai dengan 

urutan nomor terakhir, dapat juga diganti sesuai dengan kebutuhan.
3. Klik untuk memilih purchase order yang sudah diinput (jika menggunakan purchase order).
4. Klik Untuk memilih tanggal transaksi, dapat juga langsung mengisi tanggalnya dengan 

mengetiknya sesuai dengan tanggal transaksi yang bersangkutan.
5. Mata uang yang digunakan akan otomatis terisi sesuai dengan mata uang pemasok yang dipilih.
6. Keterangan akan terisi secara otomatis, dapat juga diganti sesuai dengan kebutuhan.
7. Klik untuk memilih gudang yang digunakan dalam transaksi yang bersangkutan.
8. Jangan di centang jika kita ingin menginput transaksi pembelian barang.
9. Jangan di centang jika kita ingin menginput transaksi kredit.
10. Double klik untuk memilih produk yang diretur.
11. Isi jumlah barang yang diretur.
12. Isi harga barang yang diretur.
13. Isi diskon barang yang diretur.
14. Double klik untuk menampilkan list pajak yang tersedia, pilih data pajak jika item yang 

bersangkutan melibatkan pajak.
15. Double klik untuk menampilkan list proyek yang tersedia, pilih data proyek jika item yang 

bersangkutan melibatkan proyek.
16. Klik untuk memilih tanggal pengiriman barang
17. Klik untuk memilih nama bagian pembelian
18. Klik untuk mengisi term pembayaran (hari diskon, jatuh tempo, diskon awal dan denda 

keterlambatan)
19. Klik untuk mengisi catatan atas retur
20. Klik untuk mengisi credit/debit memo, untuk mengurangi hutang dari pemasok yang dipilih jika 

transaksi retur tersebut terkait dengan transaksi penerimaan barang/pembelian yang belum 
lunas.

21. Isi biaya lain-lain jika ada.
22. Klik untuk menentukan akun biaya lain-lain.
23. Beri tanda centang jika ingin langsung mencetak faktur retur pembelian
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Tahap III: Lihat dan Cetak Faktur

Setelah semua form telah diisi sesuai dengan kebutuhan, klik rekam, jika langsung mencetak, maka akan 
muncul pilihan faktur yang tersedia, pilih faktur yang ingin di cetak, klik preview jika ingin melihat 
tampilannya terlebih dahulu atau klik cetak jika ingin langsung mencetak.

Gambar 4. Daftar Faktur
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Gambar 5. Faktur Retur Pembelian
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Setelah itu form isian akan kembali kosong sehingga kita bisa menginput transaksi retur pembelian yang 
lain, jika tidak ingin menginput transaksi retur pembelian yang lain, klik batal untuk menampilkan list 
transaksi retur pembelian yang telah kita input.

Tahap IV: Lihat Laporan

Untuk melihat laporan retur pembelian Klik Menu Laporan > Laporan Pembelian dan Hutang Usaha > 
Klik Tab Pembelian > Klik Laporan Retur Pembelian – Rangkuman

Gambar 6. Laporan Retur Pembelian

Jika ingin melihat jurnal retur pembelian yang terbentuk, klik kanan > jurnal voucher.

Gambar 7. Voucer Jurnal
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Untuk menampilkan jurnal retur pembelian, klik menu Laporan > Laporan Keuangan > Buku Besar > 
Double klik daftar jurnal semua transaksi > pilih jenis transaksi Purchase Return dan tanggal yang 
bersangkutan > OK.

Gambar 8. DaftarJurnal

Untuk menampilkan stok barang yang masuk dari penerimaan barang seperti gambar diatas, klik menu 
Laporan > Laporan Barang > Persediaan > Double klik Kartu Stok Per Gudang > OK.

Gambar 9. Kartu Stok

 

© 2014 PT Zahir Internasional 232



Karena transaksi Retur Pembelian tersebut mengisi kredit debit memo, maka akan mengurangi Hutang 
dari nomor invoice (nomor referensi penerimaan barang/pembelian) yang dipilih pada kredit debit 
memo.

Gambar 10. Kartu Hutang

Untuk menampilkan data hutang seperti gambar diatas, klik menu Laporan > Laporan Pembelian dan 
Hutang > Hutang Usaha > Double klik Kartu Hutang Mata Uang Sebenarnya > OK.
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PENERIMAAN KEMBALIAN (DEBIT)

Transaksi penerimaan kembalian (debit) diperlukan jika suatu hutang usaha telah dilunasi tetapi nilainya 
lebih besar dibandingkan dengan nilai hutangnya. Kelebihan pembayaran ini dapat dikembalikan oleh 
Vendor dalam bentuk pengembalian uang atau untuk melunasi invoice (hutang usaha) yang lain.

Gambar 1. Kartu Hutang

Berikut langkah-langkah untuk mencatat Penerimaan Kembalian (Debit)
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Tahap I: Buka Menu Penerimaan Kembalian

Klik Modul Pembelian> Penerimaan Kembalian (Debit)

Gambar 2. Menu Penerimaan Kembalian (Debit)

Tahap II: Input Penerimaan Kembalian

Setelah itu akan muncul daftar penerimaan kembalian (debit), klik Baru untuk menginput Penerimaan 
Kembalian (Debit).

Gambar 3. Daftar Penerimaan Kembalian
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Akan muncul daftar invoice penerimaan barang/pembelian yang nilai transaksi pembayaran hutangnya 
lebih besar daripada nilai hutangnya. Pilih Invoicenya lalu klik OK

Gambar 4. Data Invoice Nilai Berlebih

 

Akan muncul jendela pilihan alokasi pengembalian debit, ada 2 metode:

Gambar 5. Jendela Pilihan Alokasi Dana Berlebih
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Keterangan:

1. Jika Vendor menginginkan pengembalian pembayaran dalam bentuk uang maka Centang pilihan 
dalam Bentuk Kas

2. Jika Vendor menginginkan pengembalian pembayaran untuk melunasi invoice yang belum lunas 
maka Centang Untuk Membayar Invoice Lainnya

Pada tampilan form isian Kas Masuk untuk penerimaan kembalian (Debit), isi data-data yang diperlukan 
sesuai dengan petunjuk yang ada dalam gambar di bawah ini:

Gambar 6. Form Isian

 

Keterangan Gambar:

1. Pilih Akun Kas yang digunakan untuk menerima kembalian (debit) dari Vendor. Misalnya 
penerimaan kembalian (debit) dari Vendor ditransfer ke Bank, maka pilih Bank pada Akun Kas, 
atau jika penerimaan kembalian (debit) berupa uang tunai, klik Dropdown Combo Box Akun Kas 
dan pilih Kas.

2. Otomatis terisi dengan nama Vendor yang terkait dengan penerimaan kembalian (debit) 
3. Cek No akan otomatis terisi sesuai dengan urutan nomor terakhir, dapat juga diganti sesuai 

dengan kebutuhan. 
4. Klik Untuk memilih tanggal transaksi, dapat juga langsung mengisi tanggalnya dengan 

mengetiknya sesuai dengan tanggal transaksi yang bersangkut
5. Otomatis terisi dengan nilai kelebihan bayar atau kembalian (debit) yang akan dibayarkan oleh 

Vendor 
6. Keterangan akan terisi secara otomatis, dapat juga diganti sesuai dengan kebutuhan

Setelah transaksi direkam, maka akan kembali lagi ke Menu Pembelian.

Klik Penerimaan Kembalian (Debit) untuk masuk ke daftar penerimaan kembalian (debit)
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Gambar 7. Daftar Penerimaan Kembalian (Debit)

 

Tahap III: Lihat dan Cetak Faktur & Laporan
Jika ingin mencetak jurnal voucher klik pada transaksi kemudian klik tombol cetak.

Gambar 8. Daftar Faktur
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Gambar 9. Voucer Jurnal dalam Bentuk Faktur

Transaksi penerimaan kembalian (debit) akan menyebabkan hutang usaha atas nama Vendor tersebut 
yang sebelumnya bernilai negatif karena ada kelebihan bayar menjadi nol atau berkurang karena 
kelebihan bayar sudah dikembalikan dalam bentuk kas. Seperti pada gambar di bawah ini:\

Gambar 10. Kartu Hutang Sebelum Penerimaan Kembalian
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Gambar 11. Kartu Hutang setelah dilakukan Penerimaan Kembalian

Untuk menampilkan data hutang seperti gambar diatas, klik menu Laporan > Laporan Pembelian dan 
Hutang > Hutang Usaha > Double klik Kartu Hutang Mata Uang Sebenarnya > Filter 

1. Centang Filter By Tanggal Transaksi
2. Centang Tampilkan yang Bersaldo Nol (Karena Setelah dilakukan penerimaan kembalian, hutang 

dianggap lunas)
3. Centang Filter Tanggal Berlaku Untuk Kedua - Duanya

Gambar 12. Filter Laporan Kartu Hutang
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TRANSAKSI PENJUALAN
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PENAWARAN HARGA

Penawaran harga merupakan fitur yang terdapat pada Zahir Accounting versi 6 yang digunakan untuk 
membuat penawaran harga kepada pelanggan. Dengan fitur ini, kita dapat membuat penawaran harga 
kepada pelanggan yang mana apabila penawaran harga yang diajukan telah disetujui oleh pelanggan 
yang bersangkutan, maka pada saat pembuatan order penjualan, kita cukup memilih nomor penawaran 
yang bersangkutan sehingga seluruh item order penjualan tersebut akan terisi secara otomatis sesuai 
dengan penawaran harga yang bersangkutan.

Catatan: Fitur ini hanya bersifat administratif dan tidak terkait langsung dengan akuntansi sehingga 
apabila kita menginput penawaran harga, maka tidak membentuk jurnal akuntansi, tidak memperbarui 
kartu piutang, dan tidak memperbarui stok persediaan.

Berikut ini langkah-langkah untuk membuat penawaran harga pada Zahir Accounting Versi 6:

 

Tahap I: Masuk Menu Input Penawaran Harga

Pada Zahir Accounting Versi 6, ada dua cara untuk masuk ke menu input penawaran harga, yaitu 
langsung dari tampilan awal menu penjualan atau dari daftar penawaran harga. Untuk cara pertama, 
saat kita mengarahkan cursor ke kotak penawaran harga, maka akan muncul tiga buah tombol, yaitu 

tombol  untuk membuat penawaran harga, tombol  untuk melihat daftar penawaran harga yang 

sudah dibuat, serta tombol  untuk melihat petunjuk penginputan penawaran harga. Tekan 

tombol  untuk masuk ke menu input penawaran harga.

 

Gambar 1. Masuk menu input penawaran harga cara pertama

Untuk cara kedua, pada saat kita sedang berada di tampilan daftar penawaran harga (yaitu setelah 
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sebelumnya menekan kotak penawaran harga, atau menekan tombol  dari kotak penawaran harga) 
maka kita dapat langsung masuk ke menu input penawaran harga dengan menekan 

tombol  dari daftar tersebut tanpa harus kembali ke menu utama penjualan kembali.

 

Gambar 2. Masuk menu input penawaran harga cara kedua.
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Tahap II: Isi Form Yang Telah Disediakan Sesuai Dengan Kebutuhan

Isi data-data yang diperlukan sesuai dengan petunjuk berikut ini:

Gambar 3. Form input penawaran harga

 Bagian ini wajib diisi, jika bagian ini tidak diisi maka transaksi tidak dapat di rekam

 Bagian ini dapat diisi ataupun tidak sesuai dengan kebutuhan

Keterangan:

1. Nama Pelanggan

Pilih data pelanggan dengan menekan tombol atau meletakan kursor ke kotak isian nama 
pelanggan dan menekan salah satu tombol pada keyboard atau dengan mendouble klik kotak 
isian tersebut.

2. Nomor Referensi
Nomor referensi penawaran harga akan otomatis terisi sesuai dengan nomor urut terakhir, kita 
bisa menggunakan nomor tersebut sebagai nomor referensi penawaran harga yang 
bersangkutan atau apabila kita memiliki nomor referensi transaksi sendiri, kita bisa menggantinya 
sesuai dengan kebutuhan. Nomor referensi tidak boleh kosong.

3. Tanggal
Setelan awal tanggal transaksi mengacu ke tanggal hari ini dari sistem operasi yang digunakan, 
ganti tanggalnya sesuai dengan kebutuhan.

4. Gudang
Setelan awal gudang mengacu ke gudang Head Quarter, jika memiliki modul multi warehouse, 

kita dapat memilih gudang dari transaksi yang bersangkutan dengan menekan tombol  sesuai 
dengan kebutuhan.

5. Keterangan
Keterangan akan otomatis terisi penjualan, nama pelanggan yang bersangkutan, kita dapat 
menggantinya sesuai kebutuhan.
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6. Proyek
Jika memiliki modul proyek, kita dapat memilih proyek dari transaksi yang bersangkutan 

dengan menekan tombol  sesuai dengan kebutuhan.

7. Departemen
Setelan awal departemen mengacu ke departemen Head Quarter, jika memiliki modul 
departemen, kita dapat memilih departemen dari transaksi yang bersangkutan dengan menekan 

tombol  sesuai dengan kebutuhan.
8. Mata Uang

Mata uang akan terisi sesuai dengan mata uang pelanggan yang bersangkutan, jika pelanggan 
yang bersangkutan menggunakan mata uang asing, maka kita dapat menentukan nilai kurs dari 
transaksi yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan.

9. Selesai
Pemberian tanda  pada kotak selesai hanya dilakukan apabila penawaran yang bersangkutan 
telah selesai ditarik ke transaksi order penjualan dan dianggap telah selesai sehingga ketika 
membuat order penjualan, penawaran yang bersangkutan tidak muncul dalam daftar penawaran 
yang belum diselesaikan.

10. Jasa
Kotak jasa hanya muncul apabila Zahir yang digunakan memiliki modul barang dan juga modul 
jasa. Pemberian tanda  pada kotak jasa hanya dilakukan apabila penawaran yang bersangkutan 
tidak melibatkan barang persediaan sehingga pada pilihan item transaksi (poin 12) yang muncul 
adalah kode akun (bukan kode barang).

11. Tanda  (Beralih)
Tanda  merupakan tombol untuk mengalihkan kolom terakhir dari item transaksi (poin nomor 
18) menjadi departemen atau proyek.

12. Kode Barang
Pilih kode barang dengan meletakan kursor ke kotak isian kode barang dan menekan salah satu 
tombol pada keyboard atau dengan mendouble klik kotak isian tersebut. Kode barang tidak 
boleh kosong. Jika memiliki modul jasa, apabila pada kotak jasa diberi tanda , maka kotak isian 
kode barang ini berubah menjadi kotak isian kode akun. Pilih sesuai dengan kebutuhan.

13. Jumlah
Isi jumlah barang sesuai dengan kebutuhan. Jumlah barang tidak boleh kosong.

14. Satuan
Setelan awal satuan mengacu sesuai dengan satuan dasar barang yang dipilih. Jika memiliki 
modul multi satuan, kita dapat memilih satuan turunan dari satuan dasar yang bersangkutan.

15. Harga
Isi harga sesuai dengan kebutuhan. Harga tidak boleh kosong. Jika harga lebih rendah dari harga 
pokok, program akan memberi peringatan bahwa harga jual dibawah harga pokok.

16. Diskon
Diskon dapat diisi dalam nilai pesentase diskon dari item barang yang bersangkutan sesuai 
dengan kebutuhan.

17. Pajak
Jika item transaksi yang bersangkutan dikenai pajak, pilih pajak dari item transaksi yang 
bersangkutan dengan meletakan kursor ke kotak isian pajak dan menekan salah satu tombol 
pada keyboard atau dengan mendouble klik kotak isian tersebut.

18. Proyek / Departemen
Jika proyek / departemen pada kepala transaksi diisi (poin 6 dan 7), maka proyek / departemen 
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pada item transaksi akan terisi secara otomatis mengacu sesuai dengan proyek / departemen 
yang dipilih pada kepala transaksi. Kita dapat merubahnya sesuai dengan kebutuhan. Tekan 
tanda  pada poin 11 untuk beralih dari kolom proyek ke departemen atau sebaliknya.

19. Biaya-biaya Lain
Tab biaya-biaya lain hanya dapat dimunculkan apabila Zahir yang digunakan memiliki modul 
multi biaya kirim. Kita dapat memilih lebih dari satu biaya kirim pada tab biaya-biaya lain ini.

20. Multi Pajak
Tab multi pajak hanya dapat dimunculkan apabila Zahir yang digunakan memiliki modul multi 
pajak. Kita dapat memilih lebih dari satu pajak pada tab multi pajak ini.

21. Multi Diskon
Tab multi diskon hanya dapat dimunculkan apabila Zahir yang digunakan memiliki modul multi 
diskon. Kita dapat menerapkan diskon bertingkat dalam transaksi dengan tab multi diskon ini.

22. Variabel Opsional
Kita dapat memilih beberapa variabel opsional yang penggunaannya dapat disesuaikan dengan 
kebutuhan. Variabel-variabel opsional ini hanya bersifat administratif saja.

23. Salesman
Pilih nama salesman sesuai dengan kebutuhan. Kita dapat mengaturnya agar transaksi tidak 
dapat di rekam apabila nama salesman tidak diisi dari menu Setting > Setup Program > Transaksi 
Penjualan > beri tanda  pada pilihan "Beri Peringatan Jika User Tidak Mengisi Nama Salesman" > 
Rekam.

24. Termin Pembayaran
Termin pembayaran dapat diisi sesuai dengan kebutuhan. Termin pembayaran ini hanya bersifat 
administratif saja.

25. Hapus baris

Tombol  hanya ditekan jika kita ingin menghapus salah satu baris dari item transaksi 
yang bersangkutan. Kita juga bisa menghapus baris dari item yang bersangkutan dengan 
mengklik kanan > Hapus Item pada baris item yang bersangkutan.

26. Transaksi Berulang

Tombol  digunakan untuk merekam transaksi yang bersangkutan agar apabila ada 

transaksi yang rinciannya sama, kita cukup menekan tombol  untuk memilih 
transaksi yang sama sehingga seluruh item transaksi akan terisi secara otomatis sesuai dengan 
transaksi yag di rekam ulang.

27. Stock List

Tombol  digunakan agar pada saat input transaksi daftar barang terus terbuka 
sehingga kita dapat langsung memilihnya sesuai kebutuhan.

28. Nilai Transaksi
Nilai transaksi akan terisi secara otomatis.

29. Cetak
Beri tanda  pada kotak cetak jika kita ingin langsung mencetak bukti transaksi yang 
bersangkutan ketika transaksi yang bersangkutan di rekam.

30. Proses

Tombol  digunakan untuk membatalkan transaksi yang sedang diinput. Tekan 

tombol  untuk merekam transaksi yang bersangkutan.
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Tahap III: Cetak Bukti Transaksi

Apabila kita memberi tanda  pada kotak cetak saat input transaksi, maka setelah kita menekan 

tombol  akan muncul pilihan bukti transaksi yang akan di cetak. Pilih bukti transaksi yang 
mana yang akan di cetak atau kita juga bisa mendesainnya kembali dengan menekan tombol Desain.

Gambar 4. Pilihan cetak bukti transaksi
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Gambar 5. Preview cetak bukti transaksi
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Tahap IV: Daftar Transaksi Penawaran Harga

Kita dapat melakukan berbagai tindakan dari penawaran harga yang sudah kita buat dari daftar 

penawaran harga. Untuk masuk ke daftar penawaran harga, kita dapat menekan tombol  pada kotak 
penawaran harga atau bisa juga dengan menekan kotak penawaran harga tersebut.

Gambar 6. Masuk daftar penawaran harga

 

Berikut ini daftar transaksi penawaran harga yang dimaksud:

Gambar 7. Daftar penawaran harga
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Keterangan:

1. Kepala Judul
Kita dapat mengurutkan daftar transaksi yang muncul dengan mengklik kepala judul dari kolom 
yang ingin kita urutkan.

2. Kotak Pencarian
Kita dapat melakukan pencarian dengan mengisi sebagian karakter (huruf atau angka) dari 
nomor referensi atau nama pelanggan yang ingin kita cari pada 

kotak  sehingga item yang muncul pada daftar hanya 
transaksi yang mengandung karakter yang kita ketik tersebut.

3. Opsi data

Tombol  digunakan untuk merubah tampilan kolom pelanggan menjadi kolom proyek dan 
sebaliknya.

Tombol  digunakan untuk menghilangkan tampilan grafik atau memunculkan tampilan 
grafik.

Tombol  digunakan untuk melihat nilai dalam mata uang sebenarnya atau dalam mata 
uang dasar.

Tombol  digunakan untuk memperbarui daftar penawaran harga.

Tombol  digunakan untuk menyaring daftar penawaran harga mengenai kelompok 
pelanggan mana yang akan dimunculkan dalam daftar atau transaksi penawaran harga dari 
tanggal berapa sampai tanggal berapa yang akan dimunculkan dalam daftar.

4. Tanda  (Centang)

Tanda  menandakan bahwa transaksi penawaran harga yang bersangkutan telah diselesaikan 
sehingga tidak muncul dalam daftar penawaran harga yang belum diselesaikan pada saat input  
order penjualan.

5. Opsi Grafik

Tombol  digunakan untuk menampilkan grafik termasuk penawaran harga yang belum 
diselesaikan atau hanya menampilkan penawaran harga yang sudah diselesaikan saja.

Tombol  digunakan untuk menampilkan grafik penawaran harga berdasarkan 
tanggal atau berdasarkan pelanggan atau berdasarkan salesman.

Tombol  digunakan untuk memperbesar tampilan grafik ke ukuran maksimal atau 
mengembalikannya ke ukuran semula.

6. Tindakan

Tombol  digunakan untuk masuk kembali ke menu input penawaran harga, sama 

seperti tombol  pada tampilan awal penawaran harga.

Tombol  digunakan untuk menghapus penawaran harga yang kita pilih, sama 
seperti dengan mengklik kanan > Hapus pada baris penawaran harga yang bersangkutan.

Tombol  digunakan untuk membatalkan penyelesaian penawaran harga yang kita 
pilih, sama seperti dengan mengklik kanan > Unpost pada baris penawaran harga yang 
bersangkutan.

7. Review

Tombol  digunakan untuk melihat kembali perincian penginputan penawaran 
harga yang kita pilih, sama seperti dengan mengklik kanan > Perincian pada baris penawaran 
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harga yang bersangkutan.

Tombol  digunakan untuk mencetak penawaran harga yang kita pilih, sama seperti 
dengan mengklik kanan > Cetak pada baris penawaran harga yang bersangkutan.

Tombol  digunakan untuk menutup tampilan daftar penawaran harga.
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ORDER PENJUALAN

Order penjualan merupakan fitur yang terdapat pada Zahir Accounting 6 yang digunakan untuk 
membuat pesanan penjualan untuk pelanggan. Dengan fitur ini, kita dapat membuat order penjualan 
untuk pelanggan yang mana apabila barang atau jasa yang dipesan telah dikirim atau dikerjakan, maka 
pada saat pembuatan pengiriman barang atau invoice penjualan, kita cukup memilih nomor order 
penjualan yang bersangkutan sehingga seluruh item pengiriman barang atau invoice penjualan tersebut 
akan terisi secara otomatis sesuai dengan order penjualan yang bersangkutan.

Catatan: Fitur ini hanya bersifat administratif dan tidak terkait langsung dengan akuntansi sehingga 
apabila kita menginput order penjualan, maka tidak membentuk jurnal akuntansi, tidak memperbarui 
kartu piutang, dan tidak memperbarui stok persediaan.

Berikut ini langkah-langkah untuk membuat order penjualan pada Zahir Accounting 6:

 

Tahap I: Masuk Menu Input Order Penjualan

Pada Zahir Accounting Versi 6, ada dua cara untuk masuk ke menu input order penjualan, yaitu langsung 
dari tampilan awal menu penjualan atau dari daftar order penjualan. Untuk cara pertama, saat kita 

mengarahkan cursor ke kotak order penjualan, maka akan muncul tiga buah tombol, yaitu tombol  

untuk membuat order penjualan, tombol  untuk melihat daftar order penjualan yang sudah dibuat, 

serta tombol  untuk melihat petunjuk penginputan order penjualan. Tekan tombol  untuk masuk 
ke menu input order penjualan.

Gambar 1. Masuk menu input order penjualan cara pertama

 

Untuk cara kedua, pada saat kita sedang berada di tampilan daftar order penjualan (yaitu setelah 

sebelumnya menekan kotak order penjualan, atau menekan tombol  dari kotak order penjualan) 
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maka kita dapat langsung masuk ke menu input order penjualan dengan menekan tombol  
dari daftar tersebut tanpa harus kembali ke menu utama penjualan kembali.

 

Gambar 2. Masuk menu input order penjualan cara kedua
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Tahap II: Isi Form Yang Telah Disediakan Sesuai Kebutuhan

Isi data-data yang diperlukan sesuai dengan petunjuk berikut ini:

Gambar 3. Form input order penjualan.

 Bagian ini wajib diisi, jika bagian ini tidak diisi maka transaksi tidak dapat di rekam

 Bagian ini dapat diisi ataupun tidak sesuai dengan kebutuhan

Keterangan:

1. Nama Pelanggan

Pilih data pelanggan dengan menekan tombol atau meletakan kursor ke kotak isian nama 
pelanggan dan menekan salah satu tombol pada keyboard atau dengan mendouble klik kotak 
isian tersebut.

2. Nomor Referensi
Nomor referensi order penjualan akan otomatis terisi sesuai dengan nomor urut terakhir, kita bisa 
menggunakan nomor tersebut sebagai nomor referensi order penjualan yang bersangkutan atau 
apabila kita memiliki nomor referensi transaksi sendiri, kita bisa menggantinya sesuai dengan 
kebutuhan. Nomor referensi tidak boleh kosong.

3. Nomor Penawaran Harga
Jika memiliki modul penawaran harga, maka apabila sebelumnya kita sudah membuat 
penawaran harga terhadap pelanggan yang bersangkutan,  kita cukup memilih nomor 
penawaran harga yang bersangkutan sehingga seluruh item order penjualan akan terisi secara 
otomatis sesuai dengan penawaran harga yang bersangkutan. 

4. Tanggal
Setelan awal tanggal transaksi mengacu ke tanggal hari ini dari sistem operasi yang digunakan, 
ganti tanggalnya sesuai dengan kebutuhan.

5. Gudang
Setelan awal gudang mengacu ke gudang Head Quarter, jika memiliki modul multi warehouse, 
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kita dapat memilih gudang dari transaksi yang bersangkutan dengan menekan tombol  sesuai 
dengan kebutuhan.

6. Keterangan
Keterangan akan otomatis terisi penjualan, nama pelanggan yang bersangkutan, kita dapat 
menggantinya sesuai kebutuhan.

7. Proyek
Jika memiliki modul proyek, kita dapat memilih proyek dari transaksi yang bersangkutan 

dengan menekan tombol  sesuai dengan kebutuhan.

8. Departemen
Setelan awal departemen mengacu ke departemen Head Quarter, jika memiliki modul 
departemen, kita dapat memilih departemen dari transaksi yang bersangkutan dengan menekan 

tombol  sesuai dengan kebutuhan.
9. Mata Uang

Mata uang akan terisi sesuai dengan mata uang pelanggan yang bersangkutan, jika pelanggan 
yang bersangkutan menggunakan mata uang asing, maka kita dapat menentukan nilai kurs dari 
transaksi yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan.

10. Selesai
Pemberian tanda  pada kotak selesai hanya dilakukan apabila order penjualan yang 
bersangkutan telah selesai ditarik ke transaksi pegiriman barang atau invoice penjualan dan 
dianggap telah selesai sehingga ketika membuat pegiriman barang atau invoice penjualan, order 
penjualan yang bersangkutan tidak muncul dalam daftar order penjualan yang belum 
diselesaikan.

11. Jasa
Kotak jasa hanya muncul apabila Zahir yang digunakan memiliki modul barang dan juga modul 
jasa. Pemberian tanda  pada kotak jasa hanya dilakukan apabila order penjualan yang 
bersangkutan tidak melibatkan barang persediaan sehingga pada pilihan item transaksi (poin 13) 
yang muncul adalah kode akun (bukan kode barang).

12. Tanda  (Beralih)
Tanda  merupakan tombol untuk mengalihkan kolom terakhir dari item transaksi (poin nomor 
19) menjadi departemen atau proyek.

13. Kode Barang
Pilih kode barang dengan meletakan kursor ke kotak isian kode barang dan menekan salah satu 
tombol pada keyboard atau dengan mendouble klik kotak isian tersebut. Kode barang tidak 
boleh kosong. Jika memiliki modul jasa, apabila pada kotak jasa diberi tanda , maka kotak isian 
kode barang ini berubah menjadi kotak isian kode akun. Pilih sesuai dengan kebutuhan.

14. Jumlah
Isi jumlah barang sesuai dengan kebutuhan. Jumlah barang tidak boleh kosong.

15. Satuan
Setelan awal satuan mengacu sesuai dengan satuan dasar barang yang dipilih. Jika memiliki 
modul multi satuan, kita dapat memilih satuan turunan dari satuan dasar yang bersangkutan.

16. Harga
Isi harga sesuai dengan kebutuhan. Harga tidak boleh kosong. Jika harga lebih rendah dari harga 
pokok, program akan memberi peringatan bahwa harga jual dibawah harga pokok.

17. Diskon
Diskon dapat diisi dalam nilai pesentase diskon dari item barang yang bersangkutan sesuai 
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dengan kebutuhan.

18. Pajak
Jika item transaksi yang bersangkutan dikenai pajak, pilih pajak dari item transaksi yang 
bersangkutan dengan meletakan kursor ke kotak isian pajak dan menekan salah satu tombol 
pada keyboard atau dengan mendouble klik kotak isian tersebut.

19. Proyek / Departemen
Jika proyek / departemen pada kepala transaksi diisi (poin 7 dan 8), maka proyek / departemen 
pada item transaksi akan terisi secara otomatis mengacu sesuai dengan proyek / departemen 
yang dipilih pada kepala transaksi. Kita dapat merubahnya sesuai dengan kebutuhan. Tekan 
tanda  (pada poin 12) untuk beralih dari kolom proyek ke departemen atau sebaliknya.

20. Biaya-biaya Lain
Tab biaya-biaya lain hanya dapat dimunculkan apabila Zahir yang digunakan memiliki modul 
multi biaya kirim. Kita dapat memilih lebih dari satu biaya kirim pada tab biaya-biaya lain ini.

21. Multi Pajak
Tab multi pajak hanya dapat dimunculkan apabila Zahir yang digunakan memiliki modul multi 
pajak. Kita dapat memilih lebih dari satu pajak pada tab multi pajak ini.

22. Multi Diskon
Tab multi diskon hanya dapat dimunculkan apabila Zahir yang digunakan memiliki modul multi 
diskon. Kita dapat menerapkan diskon bertingkat dalam transaksi dengan tab multi diskon ini.

23. Variabel Opsional
Kita dapat memilih beberapa variabel opsional yang penggunaannya dapat disesuaikan dengan 
kebutuhan. Variabel-variabel opsional ini hanya bersifat administratif saja.

24. Salesman
Pilih nama salesman sesuai dengan kebutuhan. Kita dapat mengaturnya agar transaksi tidak 
dapat di rekam apabila nama salesman tidak diisi dari menu Setting > Setup Program > Transaksi 
Penjualan > beri tanda  pada pilihan "Beri Peringatan Jika User Tidak Mengisi Nama Salesman" > 
Rekam.

25. Termin Pembayaran
Termin pembayaran dapat diisi sesuai dengan kebutuhan. Termin pembayaran ini hanya bersifat 
administratif saja.

26. Hapus baris

Tombol  hanya ditekan jika kita ingin menghapus salah satu baris dari item transaksi 
yang bersangkutan. Kita juga bisa menghapus baris dari item yang bersangkutan dengan 
mengklik kanan > Hapus Item pada baris item yang bersangkutan.

27. Transaksi Berulang

Tombol  digunakan untuk merekam transaksi yang bersangkutan agar apabila ada 

transaksi yang rinciannya sama, kita cukup menekan tombol  untuk memilih 
transaksi yang sama sehingga seluruh item transaksi akan terisi secara otomatis sesuai dengan 
transaksi yag di rekam ulang.

28. Stock List

Tombol  digunakan agar pada saat input transaksi daftar barang terus terbuka 
sehingga kita dapat langsung memilihnya sesuai kebutuhan.

29. Nilai Transaksi
Nilai transaksi akan terisi secara otomatis.
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30. Cetak
Beri tanda  pada kotak cetak jika kita ingin langsung mencetak bukti transaksi yang 
bersangkutan ketika transaksi yang bersangkutan di rekam.

31. Proses

Tombol  digunakan untuk membatalkan transaksi yang sedang diinput. Tekan 

tombol  untuk merekam transaksi yang bersangkutan.

 

Tahap III: Cetak Bukti Transaksi

Apabila kita memberi tanda  pada kotak cetak saat input transaksi, maka setelah kita menekan 

tombol  akan muncul pilihan bukti transaksi yang akan di cetak. Pilih bukti transaksi yang 
mana yang akan di cetak atau kita juga bisa mendesainnya kembali dengan menekan tombol Desain.

Gambar 4. Pilihan cetak bukti transaksi
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Gambar 5. Preview cetak bukti transaksi
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Tahap IV: Daftar Transaksi Order Penjualan

Kita dapat melakukan berbagai tindakan dari order penjualan yang sudah kita buat dari daftar order 

penjualan. Untuk masuk ke daftar order penjualan, kita dapat menekan tombol  pada kotak order 
penjualan atau bisa juga dengan menekan kotak order penjualan tersebut.

Gambar 6. Masuk daftar order penjualan

 

Berikut ini daftar transaksi order penjualan yang dimaksud:

Gambar 7. Daftar order penjualan
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Keterangan:

1. Kepala Judul
Kita dapat mengurutkan daftar transaksi yang muncul dengan mengklik kepala judul dari kolom 
yang ingin kita urutkan.

2. Kotak Pencarian
Kita dapat melakukan pencarian dengan mengisi sebagian karakter (huruf atau angka) dari 
nomor referensi atau nama pelanggan yang ingin kita cari pada 

kotak  sehingga item yang muncul pada daftar hanya 
transaksi yang mengandung karakter yang kita ketik tersebut.

3. Opsi data

Tombol  digunakan untuk merubah tampilan kolom pelanggan menjadi kolom proyek dan 
sebaliknya.

Tombol  digunakan untuk menghilangkan tampilan grafik atau memunculkan tampilan 
grafik.

Tombol  digunakan untuk melihat nilai dalam mata uang sebenarnya atau dalam mata 
uang dasar.

Tombol  digunakan untuk memperbarui daftar order penjualan.

Tombol  digunakan untuk menyaring daftar order penjualan mengenai kelompok pelanggan 
mana yang akan dimunculkan dalam daftar atau transaksi order penjualan dari tanggal berapa 
sampai tanggal berapa yang akan dimunculkan dalam daftar.

4. Tanda  (Centang)

Tanda  menandakan bahwa transaksi order penjualan yang bersangkutan telah diselesaikan 
sehingga tidak muncul dalam daftar order penjualan yang belum diselesaikan pada saat input 
pengiriman barang atau invoice penjualan.

5. Opsi Grafik

Tombol  digunakan untuk menampilkan grafik termasuk order penjualan yang belum 
diselesaikan atau hanya menampilkan order penjualan yang sudah diselesaikan saja.

Tombol  digunakan untuk menampilkan grafik order penjualan berdasarkan tanggal 
atau berdasarkan pelanggan atau berdasarkan salesman.

Tombol  digunakan untuk memperbesar tampilan grafik ke ukuran maksimal atau 
mengembalikannya ke ukuran semula.

6. Tindakan

Tombol  digunakan untuk masuk kembali ke menu input order penjualan, sama 

seperti tombol  pada tampilan awal order penjualan.

Tombol  digunakan untuk menghapus order penjualan yang kita pilih, sama seperti 
dengan mengklik kanan > Hapus pada baris order penjualan yang bersangkutan.

Tombol  digunakan untuk membatalkan penyelesaian order penjualan yang kita 
pilih, sama seperti dengan mengklik kanan > Unpost pada baris order penjualan yang 
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bersangkutan.

7. Review

Tombol  digunakan untuk melihat kembali perincian penginputan order penjualan 
yang kita pilih, sama seperti dengan mengklik kanan > Perincian pada baris order penjualan yang 
bersangkutan.

Tombol  digunakan untuk mencetak order penjualan yang kita pilih, sama seperti 
dengan mengklik kanan > Cetak pada baris order penjualan yang bersangkutan.

Tombol  digunakan untuk menutup tampilan daftar order penjualan.
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PENGIRIMAN BARANG

Pengiriman barang merupakan fitur yang terdapat pada Zahir Accounting versi 6 yang digunakan untuk 
mencatat pengiriman barang kepada pelanggan. Dengan fitur ini, kita dapat mencatat beberapa 
pengiriman untuk satu order penjualan sesuai dengan jumlah barang yang dipesan (pengiriman barang 
secara bertahap) untuk selanjutnya apabila seluruh item dari barang yang dipesan telah dikirim 
seluruhnya, maka kita dapat membuat invoice penjualan yang isinya terdiri dari beberapa pengiriman 
barang tersebut.

Catatan: Setelah kita merekam pengiriman barang, maka proses akuntansi sudah berlaku yang mana 
setelah kita merekam pengiriman barang, maka hal tersebut akan memperbarui stok persediaan dan 
juga membentuk jurnal akuntansi, sedangkan kartu piutang belum terbentuk sampai pengiriman 
barang tersebut ditarik ke invoice penjualan.

Berikut ini langkah-langkah untuk membuat pengiriman barang pada Zahir Accounting Versi 6:

 

Tahap I: Masuk Menu Input Pengiriman Barang

Pada Zahir Accounting Versi 6, ada dua cara untuk masuk ke menu input pengiriman barang, yaitu 
langsung dari tampilan awal menu penjualan atau dari daftar pengiriman barang. Untuk cara pertama, 
saat kita mengarahkan cursor ke kotak pengiriman barang, maka akan muncul tiga buah tombol, yaitu 

tombol  untuk membuat pengiriman barang, tombol  untuk melihat daftar pengiriman barang 

yang sudah dibuat, serta tombol  untuk melihat petunjuk penginputan pengiriman barang. Tekan 

tombol  untuk masuk ke menu input pengiriman barang.

Gambar 1. Masuk menu input pengiriman barang cara pertama

 

Untuk cara kedua, pada saat kita sedang berada di tampilan daftar pengiriman barang (yaitu setelah 
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sebelumnya menekan kotak pengiriman barang, atau menekan tombol  dari kotak pengiriman 
barang) maka kita dapat langsung masuk ke menu input pengiriman barang dengan menekan 

tombol  dari daftar tersebut tanpa harus kembali ke menu utama penjualan kembali.

Gambar 2. Masuk menu input pengiriman barang cara kedua
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Tahap II: Isi Form Yang Telah Disediakan Sesuai Kebutuhan

Isi data-data yang diperlukan sesuai dengan petunjuk berikut ini:

Gambar 3. Form input pengiriman barang.

 Bagian ini wajib diisi, jika bagian ini tidak diisi maka transaksi tidak dapat di rekam

 Bagian ini dapat diisi ataupun tidak sesuai dengan kebutuhan

Keterangan:

1. Nama Pelanggan

Pilih data pelanggan dengan menekan tombol atau meletakan kursor ke kotak isian nama 
pelanggan dan menekan salah satu tombol pada keyboard atau dengan mendouble klik kotak 
isian tersebut.

2. Nomor Referensi
Nomor referensi pengiriman barang akan otomatis terisi sesuai dengan nomor urut terakhir, kita 
bisa menggunakan nomor tersebut sebagai nomor referensi pengiriman barang yang 
bersangkutan atau apabila kita memiliki nomor referensi transaksi sendiri, kita bisa menggantinya 
sesuai dengan kebutuhan. Nomor referensi tidak boleh kosong.

3. Nomor Order Penjualan
Jika memiliki modul order penjualan (Sales Order), maka apabila sebelumnya kita sudah 
membuat order penjualan dari pelanggan yang bersangkutan,  kita cukup memilih nomor order 
penjualan yang bersangkutan sehingga seluruh item pengiriman barang akan terisi secara 
otomatis sesuai dengan order penjualan yang bersangkutan. 

4. Tanggal
Setelan awal tanggal transaksi mengacu ke tanggal hari ini dari sistem operasi yang digunakan, 
ganti tanggalnya sesuai dengan kebutuhan.

5. Gudang
Setelan awal gudang mengacu ke gudang Head Quarter, jika memiliki modul multi warehouse, 
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kita dapat memilih gudang dari transaksi yang bersangkutan dengan menekan tombol  sesuai 
dengan kebutuhan.

6. Keterangan
Keterangan akan otomatis terisi penjualan, nama pelanggan yang bersangkutan, kita dapat 
menggantinya sesuai kebutuhan.

7. Proyek
Jika memiliki modul proyek, kita dapat memilih proyek dari transaksi yang bersangkutan 

dengan menekan tombol  sesuai dengan kebutuhan.

8. Departemen
Setelan awal departemen mengacu ke departemen Head Quarter, jika memiliki modul 
departemen, kita dapat memilih departemen dari transaksi yang bersangkutan dengan menekan 

tombol  sesuai dengan kebutuhan.
9. Mata Uang

Mata uang akan terisi sesuai dengan mata uang pelanggan yang bersangkutan, jika pelanggan 
yang bersangkutan menggunakan mata uang asing, maka kita dapat menentukan nilai kurs dari 
transaksi yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan.

10. Tanda  (Beralih)
Tanda  merupakan tombol untuk mengalihkan kolom terakhir dari item transaksi (poin nomor 
17) menjadi departemen atau proyek.

11. Kode Barang
Pilih kode barang dengan meletakan kursor ke kotak isian kode barang dan menekan salah satu 
tombol pada keyboard atau dengan mendouble klik kotak isian tersebut. Kode barang tidak 
boleh kosong.

12. Jumlah
Isi jumlah barang sesuai dengan kebutuhan. Jumlah barang tidak boleh kosong.

13. Satuan
Setelan awal satuan mengacu sesuai dengan satuan dasar barang yang dipilih. Jika memiliki 
modul multi satuan, kita dapat memilih satuan turunan dari satuan dasar yang bersangkutan.

14. Harga
Isi harga sesuai dengan kebutuhan. Harga tidak boleh kosong. Jika harga lebih rendah dari harga 
pokok, program akan memberi peringatan bahwa harga jual dibawah harga pokok.

15. Diskon
Diskon dapat diisi dalam nilai pesentase diskon dari item barang yang bersangkutan sesuai 
dengan kebutuhan.

16. Pajak
Jika item transaksi yang bersangkutan dikenai pajak, pilih pajak dari item transaksi yang 
bersangkutan dengan meletakan kursor ke kotak isian pajak dan menekan salah satu tombol 
pada keyboard atau dengan mendouble klik kotak isian tersebut.

17. Proyek / Departemen
Jika proyek / departemen pada kepala transaksi diisi (poin 7 dan 8), maka proyek / departemen 
pada item transaksi akan terisi secara otomatis mengacu sesuai dengan proyek / departemen 
yang dipilih pada kepala transaksi. Kita dapat merubahnya sesuai dengan kebutuhan. Tekan 
tanda  (pada poin 10) untuk beralih dari kolom proyek ke departemen atau sebaliknya.

18. Multi Pajak
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Tab multi pajak hanya dapat dimunculkan apabila Zahir yang digunakan memiliki modul multi 
pajak. Kita dapat memilih lebih dari satu pajak pada tab multi pajak ini.

19. Multi Diskon
Tab multi diskon hanya dapat dimunculkan apabila Zahir yang digunakan memiliki modul multi 
diskon. Kita dapat menerapkan diskon bertingkat dalam transaksi dengan tab multi diskon ini.

20. Informasi Pengiriman
Tab status pengiriman hanya dapat dimunculkan apabila Zahir yang digunakan memiliki modul 
Delivery Notes. Kita dapat menambahkan catatan atas pengiriman barang yang bersangkutan 
mengenai nomor paket pengiriman, dimensi paket, berat kotor, berat bersih, jumlah dan bentuk 
paket serta informasi lainnnya menyangkut pengiriman barang yang bersangkutan. Informasi 
pengiriman ini hanya bersifat administratif saja.

21. Status Pengiriman
Tab status pengiriman hanya dapat dimunculkan apabila Zahir yang digunakan memiliki modul 
Delivery Status. Kita dapat menambahkan catatan mengenai kondisi barang yang dikirim untuk 
masing-masing item barang yang dikirim pada tab status pengiriman ini. Status pengiriman ini 
hanya bersifat administratif saja.

22. Nomor dan Tanggal Dokumen
Nomor dan tanggal dokumen dapat diisi sesuai kebutuhan. Nomor dan tanggal dokumen ini 
hanya bersifat administratif saja.

23. Termin Pembayaran
Termin pembayaran dapat diisi sesuai dengan kebutuhan. Termin pembayaran ini hanya bersifat 
administratif saja.

24. Hapus baris

Tombol  hanya ditekan jika kita ingin menghapus salah satu baris dari item transaksi 
yang bersangkutan. Kita juga bisa menghapus baris dari item yang bersangkutan dengan 
mengklik kanan > Hapus Item pada baris item yang bersangkutan.

25. Transaksi Berulang

Tombol  digunakan untuk merekam transaksi yang bersangkutan agar apabila ada 

transaksi yang rinciannya sama, kita cukup menekan tombol  untuk memilih 
transaksi yang sama sehingga seluruh item transaksi akan terisi secara otomatis sesuai dengan 
transaksi yang direkam ulang.

26. Stock List

Tombol  digunakan agar pada saat input transaksi daftar barang terus terbuka 
sehingga kita dapat langsung memilihnya sesuai kebutuhan.

27. Nilai Transaksi
Nilai transaksi akan terisi secara otomatis.

28. Cetak
Beri tanda  pada kotak cetak jika kita ingin langsung mencetak bukti transaksi yang 
bersangkutan ketika transaksi yang bersangkutan di rekam.

29. Proses

Tombol  digunakan untuk membatalkan transaksi yang sedang diinput.

Tombol  digunakan untuk merekam transaksi yang sedang diinput sebagai draft 
sehingga belum memperbarui stok persediaan dan belum terbentuk jurnal akuntansi.
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Tekan tombol  untuk merekam transaksi yang bersangkutan.

 

Tahap III: Cetak Bukti Transaksi

Apabila kita memberi tanda  pada kotak cetak saat input transaksi, maka setelah kita menekan 

tombol  akan muncul pilihan bukti transaksi yang akan di cetak. Pilih bukti transaksi yang 
mana yang akan di cetak atau kita juga bisa mendesainnya kembali dengan menekan tombol Desain.

Gambar 4. Pilihan cetak bukti transaksi
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Gambar 5. Preview cetak bukti transaksi
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Tahap IV: Daftar Transaksi Pegiriman Barang

Kita dapat melakukan berbagai tindakan dari pengiriman barang yang sudah kita buat dari daftar order 

penjualan. Untuk masuk ke daftar order penjualan, kita dapat menekan tombol  pada kotak 
pengiriman barang atau bisa juga dengan menekan kotak pengiriman barang tersebut.

Gambar 6. Masuk daftar order penjualan

 

Berikut ini daftar transaksi pengiriman barang yang dimaksud:

Gambar 7. Daftar pengiriman barang
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Keterangan:

1. Kepala Judul
Kita dapat mengurutkan daftar transaksi yang muncul dengan mengklik kepala judul dari kolom 
yang ingin kita urutkan.

2. Kotak Pencarian
Kita dapat melakukan pencarian dengan mengisi sebagian karakter (huruf atau angka) dari 
nomor referensi atau nama pelanggan yang ingin kita cari pada 

kotak  sehingga item yang muncul pada daftar hanya 
transaksi yang mengandung karakter yang kita ketik tersebut.

3. Opsi data

Tombol  digunakan untuk merubah tampilan kolom pelanggan menjadi kolom proyek dan 
sebaliknya.

Tombol  digunakan untuk menghilangkan tampilan grafik atau memunculkan tampilan 
grafik.

Tombol  digunakan untuk melihat nilai dalam mata uang sebenarnya atau dalam mata 
uang dasar.

Tombol  digunakan untuk memperbarui daftar pengiriman barang.

Tombol  digunakan untuk menyaring daftar pengiriman barang mengenai kelompok 
pelanggan mana yang akan dimunculkan dalam daftar atau transaksi pengiriman barang dari 
tanggal berapa sampai tanggal berapa yang akan dimunculkan dalam daftar.

4. Tanda  (Centang)

Tanda  menandakan  bahwa  transaksi  pengiriman  barang  yang  bersangkutan  telah 
diposting  (telah  dibukukan,  tidak  direkam  sebagai  draft)  sehingga  telah  memperbarui  stok 
persediaan  dan  telah  terbentuk  jurnal  akuntansi.

5. Opsi Grafik

Tombol  digunakan untuk menampilkan grafik termasuk pengiriman barang yang 
belum diposting atau hanya menampilkan pengiriman barang yang sudah diposting saja.

Tombol  digunakan untuk menampilkan grafik pengiriman berdasarkan tanggal 
atau berdasarkan pelanggan atau berdasarkan salesman.

Tombol  digunakan untuk memperbesar tampilan grafik ke ukuran maksimal atau 
mengembalikannya ke ukuran semula.

6. Tindakan

Tombol  digunakan untuk masuk kembali ke menu input pengiriman barang, sama 

seperti tombol  pada tampilan awal menu penjualan.

Tombol  digunakan untuk menghapus pengiriman barang yang kita pilih, sama 
seperti dengan mengklik kanan > Hapus pada baris pengiriman barang yang bersangkutan.
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Tombol  digunakan untuk membatalkan posting transaksi pengiriman barang yang 
kita pilih, sama seperti dengan mengklik kanan > Unpost pada baris pengiriman barang yang 
bersangkutan.

7. Review

Tombol  digunakan untuk melihat kembali perincian penginputan pengiriman 
barang yang kita pilih, sama seperti dengan mengklik kanan > Perincian pada baris pengiriman 
barang yang bersangkutan.

Tombol  digunakan untuk mencetak pengiriman barang yang kita pilih, sama 
seperti dengan mengklik kanan > Cetak pada baris pengiriman barang yang bersangkutan.

Tombol  digunakan untuk menutup tampilan daftar pengiriman barang.
 

Tahap V: Laporan Yang Terbarui

Berikut ini laporan kartu stok persediaan yang terbarui dari transaksi pengiriman barang yang 
bersangkutan.

Gambar 6. Laporan kartu stok yang telah diperbarui

  Bagian ini merupakan transaksi pengiriman barang yang bersangkutan

 

Berikut ini jurnal yang terbentuk dari transaksi pengiriman barang yang bersangkutan yang akan 
memperbarui nilai masing-masing akun pada laporan keuangan.
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Gambar 6. Jurnal yang terbentuk dari pegiriman barang yang bersangkutan

  Bagian ini merupakan transaksi pengiriman barang yang bersangkutan
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INVOICE PENJUALAN

Invoice penjualan merupakan fitur yang terdapat pada Zahir Accounting versi 6 yang digunakan untuk 
mencatat penjualan kepada pelanggan. Setelah kita merekam invoice penjualan ini, maka hal tersebut 
akan membentuk jurnal akuntansi, memperbarui stok persediaan (apabila transaksi yang bersanngkutan 
merupakan penjualan barang) dan juga membentuk kartu piutang (apabila transaksi yang bersangkutan 
merupakan transaksi penjualan kredit).

Berikut ini langkah-langkah untuk membuat menginput penjualan pada Zahir Accounting Versi 6:

 

Tahap I: Masuk Menu Input Invoice Penjualan

Pada Zahir Accounting 6 ada dua cara untuk masuk ke menu input invoice penjualan, yaitu langsung dari 
tampilan awal menu penjualan atau dari daftar invoice penjualan. Untuk cara pertama, saat kita 

mengarahkan cursor ke kotak invoice penjualan, maka akan muncul tiga buah tombol, yaitu tombol  

untuk membuat invoice penjualan, tombol  untuk melihat daftar invoice penjualan yang sudah 

dibuat, serta tombol  untuk melihat petunjuk penginputan invoice penjualan. Tekan tombol  
untuk masuk ke menu input invoice penjualan.

Gambar 1. Masuk menu input invoice penjualan cara pertama

 

Untuk cara kedua, pada saat kita sedang berada di tampilan daftar invoice penjualan (yaitu setelah 

sebelumnya menekan kotak invoice penjualan, atau menekan tombol  dari kotak invoice penjualan) 
maka kita dapat langsung masuk ke menu input invoice penjualan dengan menekan 

tombol  dari daftar tersebut tanpa harus kembali ke menu utama penjualan kembali.
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Gambar 2. Masuk menu input invoice penjualan cara kedua

 

Tahap II: Isi Formulir Yang Telah Disediakan Sesuai Kebutuhan

Isi data-data yang diperlukan sesuai dengan petunjuk berikut ini:

Gambar 3. Formulir input invoice penjualan

 Bagian ini wajib diisi, jika bagian ini tidak diisi maka transaksi tidak dapat di rekam

 Bagian ini dapat diisi ataupun tidak sesuai dengan kebutuhan
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Keterangan:

1. Nama Pelanggan

Pilih data pelanggan dengan menekan tombol atau meletakan kursor ke kotak isian nama 
pelanggan dan menekan salah satu tombol pada papan ketik atau dengan mendoble klik kotak 
isian tersebut.

2. Nomor Referensi
Nomor referensi penjualan akan otomatis terisi sesuai dengan nomor urut terakhir, kita bisa 
menggunakan nomor tersebut sebagai nomor referensi penjualan yang bersangkutan atau 
apabila kita memiliki nomor referensi transaksi sendiri, kita bisa menggantinya sesuai dengan 
kebutuhan. Nomor referensi tidak boleh kosong.

3. Nomor Order Penjualan
Jika memiliki modul order penjualan (Sales Order), maka apabila sebelumnya kita sudah 
membuat order penjualan dari pelanggan yang bersangkutan,  kita cukup memilih nomor order 
penjualan yang bersangkutan sehingga seluruh item penjualan akan terisi secara otomatis sesuai 
dengan order penjualan yang bersangkutan. 

4. Tanggal
Setelan awal tanggal transaksi mengacu ke tanggal hari ini dari sistem operasi yang digunakan, 
ganti tanggalnya sesuai dengan kebutuhan.

5. Gudang
Setelan awal gudang mengacu ke gudang Head Quarter, jika memiliki modul multi warehouse, 

kita dapat memilih gudang dari transaksi yang bersangkutan dengan menekan tombol  sesuai 
dengan kebutuhan.

6. Keterangan
Keterangan akan otomatis terisi penjualan, nama pelanggan yang bersangkutan, kita dapat 
menggantinya sesuai kebutuhan.

7. Proyek
Jika memiliki modul proyek, kita dapat memilih proyek dari transaksi yang bersangkutan 

dengan menekan tombol  sesuai dengan kebutuhan.

8. Departemen
Setelan awal departemen mengacu ke departemen Head Quarter, jika memiliki modul 
departemen, kita dapat memilih departemen dari transaksi yang bersangkutan dengan menekan 

tombol  sesuai dengan kebutuhan.
9. Mata Uang

Mata uang akan terisi sesuai dengan mata uang pelanggan yang bersangkutan, jika pelanggan 
yang bersangkutan menggunakan mata uang asing, maka kita dapat menentukan nilai kurs dari 
transaksi yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan.

10. Jasa
Kotak jasa hanya muncul apabila Zahir yang digunakan memiliki modul barang dan juga modul 
jasa. Pemberian tanda  pada kotak jasa hanya dilakukan apabila order penjualan yang 
bersangkutan tidak melibatkan barang persediaan sehingga pada pilihan item transaksi (poin 13) 
yang muncul adalah kode akun (bukan kode barang).

11. Tunai
Beri tanda  pada kotak tunai apabila transaksi yang bersangkutan merupakan penjualan tunai, 
jika transaksi yang bersangkutan merupakan penjualan kredit, maka jangan beri tanda  pada 
kotak tunai sebab jika kotak tersebut diberi tanda  maka kartu piutang tidak akan terbentuk.
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12. Tanda  (Beralih)
Tanda  merupakan tombol untuk mengalihkan kolom terakhir dari item transaksi (poin nomor 
19) menjadi departemen atau proyek.

13. Kode Barang
Pilih kode barang dengan meletakan kursor ke kotak isian kode barang dan menekan salah satu 
tombol pada papan ketik atau dengan mendobleklik kotak isian tersebut. Kode barang tidak 
boleh kosong.

14. Jumlah
Isi jumlah barang sesuai dengan kebutuhan. Jumlah barang tidak boleh kosong.

15. Satuan
Setelan awal satuan mengacu sesuai dengan satuan dasar barang yang dipilih. Jika memiliki 
modul multi satuan, kita dapat memilih satuan turunan dari satuan dasar yang bersangkutan.

16. Harga
Isi harga sesuai dengan kebutuhan. Harga tidak boleh kosong. Jika harga lebih rendah dari harga 
pokok, program akan memberi peringatan bahwa harga jual dibawah harga pokok.

17. Diskon
Diskon dapat diisi dalam nilai pesentase diskon dari item barang yang bersangkutan sesuai 
dengan kebutuhan.

18. Pajak
Jika item transaksi yang bersangkutan dikenai pajak, pilih pajak dari item transaksi yang 
bersangkutan dengan meletakan kursor ke kotak isian pajak dan menekan salah satu tombol 
pada papan ketik atau dengan mendoble klik kotak isian tersebut.

19. Proyek / Departemen
Jika proyek / departemen pada kepala transaksi diisi (poin 7 dan 8), maka proyek / departemen 
pada item transaksi akan terisi secara otomatis mengacu sesuai dengan proyek / departemen 
yang dipilih pada kepala transaksi. Kita dapat merubahnya sesuai dengan kebutuhan. Tekan 
tanda  (pada poin 10) untuk beralih dari kolom proyek ke departemen atau sebaliknya.

20. Multi Pajak
Tab multi pajak hanya dapat dimunculkan apabila Zahir yang digunakan memiliki modul multi 
pajak. Kita dapat memilih lebih dari satu pajak pada tab multi pajak ini.

21. Multi Diskon
Tab multi diskon hanya dapat dimunculkan apabila Zahir yang digunakan memiliki modul multi 
diskon. Kita dapat menerapkan diskon bertingkat dalam transaksi dengan tab multi diskon ini.

22. Informasi Pengiriman
Tab status pengiriman hanya dapat dimunculkan apabila Zahir yang digunakan memiliki modul 
Delivery Notes. Kita dapat menambahkan catatan atas pengiriman barang yang bersangkutan 
mengenai nomor paket pengiriman, dimensi paket, berat kotor, berat bersih, jumlah dan bentuk 
paket serta informasi lainnnya menyangkut pengiriman barang yang bersangkutan. Informasi 
pengiriman ini hanya bersifat administratif saja.

23. Status Pengiriman
Tab status pengiriman hanya dapat dimunculkan apabila Zahir yang digunakan memiliki modul 
Delivery Status. Kita dapat menambahkan catatan mengenai kondisi barang yang dikirim untuk 
masing-masing item barang yang dikirim pada tab status pengiriman ini. Status pengiriman ini 
hanya bersifat administratif saja.

24. Nomor dan Tanggal Dokumen
Nomor dan tanggal dokumen dapat diisi sesuai kebutuhan. Nomor dan tanggal dokumen ini 
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hanya bersifat administratif saja.

25. Salesman
Pilih nama salesman sesuai dengan kebutuhan. Kita dapat mengaturnya agar transaksi tidak 
dapat di rekam apabila nama salesman tidak diisi dari menu Setting > Setup Program > Transaksi 
Penjualan > beri tanda  pada pilihan "Beri Peringatan Jika User Tidak Mengisi Nama Salesman" > 
Rekam.

26. Hapus baris

Tombol  hanya ditekan jika kita ingin menghapus salah satu baris dari item transaksi 
yang bersangkutan. Kita juga bisa menghapus baris dari item yang bersangkutan dengan 
mengklik kanan > Hapus Item pada baris item yang bersangkutan.

27. Transaksi Berulang

Tombol  digunakan untuk merekam transaksi yang bersangkutan agar apabila ada 

transaksi yang rinciannya sama, kita cukup menekan tombol  untuk memilih 
transaksi yang sama sehingga seluruh item transaksi akan terisi secara otomatis sesuai dengan 
transaksi yang direkam ulang.

28. Stock List

Tombol  digunakan agar pada saat input transaksi daftar barang terus terbuka 
sehingga kita dapat langsung memilihnya sesuai kebutuhan.

29. Nilai Transaksi
Nilai transaksi akan terisi secara otomatis.

30. Cetak
Beri tanda  pada kotak cetak jika kita ingin langsung mencetak bukti transaksi atau faktur 
penjualan yang bersangkutan ketika transaksi yang bersangkutan di rekam.

31. Proses

Tombol  digunakan untuk membatalkan transaksi yang sedang diinput.

Tombol  digunakan untuk merekam transaksi yang sedang diinput sebagai draft 
sehingga belum memperbarui stok persediaan (jika transaksi yang bersangkutan merupakan 
penjualan barang), belum membentuk piutang (jika transaksi yang bersangkutan merupakan 
penjualan kredit) serta belum terbentuk jurnal akuntansi.

Tekan tombol  untuk merekam transaksi yang bersangkutan.
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Tahap III: Cetak Bukti Transaksi

Apabila kita memberi tanda  pada kotak cetak saat input transaksi, maka setelah kita menekan 

tombol  akan muncul pilihan bukti transaksi yang akan di cetak. Pilih bukti transaksi yang 
mana yang akan di cetak atau kita juga bisa mendesainnya kembali dengan menekan tombol Desain.

Gambar 4. Pilihan cetak bukti transaksi
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Gambar 5. Preview cetak bukti transaksi
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Tahap IV: Daftar Transaksi Penjualan

Kita dapat melakukan berbagai tindakan dari invoice penjualan yang sudah kita buat dari daftar 

penjualan. Untuk masuk ke daftar penjualan, kita dapat menekan tombol  pada kotak invoice 
penjualan atau bisa juga dengan menekan kotak invoice penjualan tersebut.

Gambar 6. Masuk daftar invoice penjualan

 

Berikut ini daftar invoice penjualan yang dimaksud:

Gambar 7. Daftar invoice penjualan
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Keterangan:

1. Kepala Judul
Kita dapat mengurutkan daftar transaksi yang muncul dengan mengklik kepala judul dari kolom 
yang ingin kita urutkan.

2. Kotak Pencarian
Kita dapat melakukan pencarian dengan mengisi sebagian karakter (huruf atau angka) dari 
nomor referensi atau nama pelanggan yang ingin kita cari pada 

kotak  sehingga item yang muncul pada daftar hanya 
transaksi yang mengandung karakter yang kita ketik tersebut.

3. Opsi data

Tombol  digunakan untuk merubah tampilan kolom pelanggan menjadi kolom proyek dan 
sebaliknya.

Tombol  digunakan untuk menghilangkan tampilan grafik atau memunculkan tampilan 
grafik.

Tombol  digunakan untuk melihat nilai dalam mata uang sebenarnya atau dalam mata 
uang dasar.

Tombol  digunakan untuk memperbarui daftar penjualan.

Tombol  digunakan untuk menyaring daftar penjualan mengenai kelompok pelanggan mana 
yang akan dimunculkan dalam daftar atau transaksi penjualan dari tanggal berapa sampai 
tanggal berapa yang akan dimunculkan dalam daftar.

4. Tanda  (Centang)

Tanda  menandakan bahwa transaksi penjualan yang bersangkutan telah diposting atau telah 
dibukukan  (tidak  direkam  sebagai  draft)  sehingga  telah  terbentuk  jurnal  akuntansi,  telah 
memperbarui stok persediaan (jika transaksi yang bersangkutan merupakan penjualan barang),  
dan telah membentuk kartu piutang (jika  transaksi  yang bersangkutan merupakan penjualan 
kredit).

5. Opsi Grafik

Tombol  digunakan untuk menampilkan grafik termasuk penjualan yang belum 
diposting atau hanya menampilkan penjualan yang sudah diposting saja.

Tombol  digunakan untuk menampilkan grafik penjualan berdasarkan tanggal atau 
berdasarkan pelanggan atau berdasarkan salesman.

Tombol  digunakan untuk memperbesar tampilan grafik ke ukuran maksimal atau 
mengembalikannya ke ukuran semula.

6. Tindakan

Tombol  digunakan untuk masuk kembali ke menu input penjualan, sama 

seperti tombol  pada tampilan awal menu penjualan.

Tombol  digunakan untuk menghapus penjualan yang kita pilih, sama seperti 
dengan mengklik kanan > Hapus pada baris penjualan yang bersangkutan.
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Tombol  digunakan untuk membatalkan posting transaksi penjualan yang kita pilih, 
sama seperti dengan mengklik kanan > Unpost pada baris penjualan yang bersangkutan.

7. Review

Tombol  digunakan untuk melihat kembali perincian penginputan penjualan yang 
kita pilih, sama seperti dengan mengklik kanan > Perincian pada baris penjualan yang 
bersangkutan.

Tombol  digunakan untuk mencetak penjualan yang kita pilih, sama seperti dengan 
mengklik kanan > Cetak pada baris penjualan yang bersangkutan.

Tombol  digunakan untuk menutup tampilan daftar penjualan.
 

Tahap V: Laporan Yang Terbarukan

Berikut ini laporan penjualan yang terbarui dari transaksi penjualan yang bersangkutan.

Gambar 8. Laporan Penjualan - Rangkuman

  Bagian ini merupakan transaksi penjualan yang bersangkutan

 

Berikut ini jurnal yang terbentuk dari transaksi penjualan yang bersangkutan yang akan memperbarui 
nilai masing-masing akun pada laporan keuangan.
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Gambar 9. Jurnal yang terbentuk atas penjualan barang secara kredit

  Bagian ini merupakan transaksi penjualan yang bersangkutan
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Berikut ini laporan kartu piutang yang terbarui dari transaksi penjualan yang bersangkutan.

Gambar 10. Laporan Kartu Piutang - Mata Uang Dasar

  Bagian ini merupakan transaksi penjualan yang bersangkutan

 

Berikut ini laporan kartu piutang yang terbarui dari transaksi penjualan yang bersangkutan.

Gambar 10. Laporan Kartu Piutang - Mata Uang Dasar

 Bagian ini merupakan transaksi penjualan yang bersangkutan
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DAFTAR PIUTANG USAHA

Daftar  piutang usaha merupakan fitur yang terdapat pada Zahir  Accounting versi  6 yang digunakan 
untuk melihat rincian saldo piutang per masing-masing pelanggan, selain itu kita juga bisa langsung 
melakukan penghapusan (write off ) piutang dari menu ini (kita dapat membatasi pengguna mana saja 
yang dapat melakukan hal tersebut dari pengaturan password).

Berikut ini petunjuk mengenai daftar piutang usaha pada Zahir Accounting 6:

 

Tahap I: Masuk Daftar Piutang Usaha

Pada saat kita mengarahkan cursor ke kotak piutang usaha, maka akan muncul dua buah tombol, yaitu 

tombol  untuk melihat daftar piutang, serta tombol  untuk melihat petunjuk penginputan 

pengiriman barang. Tekan tombol  untuk melihat daftar piutang (dapat juga dengan langsung 
menekan kotak piutang usaha).

Gambar 1. Masuk daftar piutang usaha
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Tahap II: Pembacaan Daftar Piutang Usaha

Setelah masuk ke daftar piutang usaha, maka akan muncul tampilan berikut ini:

Gambar 2. Daftar Piutang Usaha

Keterangan:

1. Kepala Judul
Kita dapat mengurutkan daftar transaksi yang muncul dengan mengklik kepala judul dari kolom 
yang ingin kita urutkan.

2. Kotak Pencarian
Kita dapat melakukan pencarian dengan mengisi sebagian karakter (huruf atau angka) dari nama 

pelanggan yang ingin kita cari pada kotak  sehingga item 
yang muncul pada daftar hanya piutang yang mengandung karakter yang kita ketik tersebut.

3. Opsi Data

Tombol  digunakan untuk menghilangkan tampilan grafik atau memunculkan tampilan 
grafik.

Tombol  digunakan untuk melihat nilai dalam mata uang sebenarnya atau dalam mata 
uang dasar.

Tombol  digunakan untuk memperbarui daftar piutang.

Tombol  digunakan untuk menyaring daftar piutang mengenai kelompok pelanggan mana 
yang akan dimunculkan dalam daftar atau piutang dari tanggal berapa sampai tanggal berapa 
yang akan dimunculkan dalam daftar.

4. Saldo Piutang
Menampilkan saldo piutang per masing-masing pelanggan yang mana nilainya mengacu kepada 
semua transaksi yang melibatkan data piutang dari pelanggan yang bersangkutan.

5. Opsi Grafik

Tombol  digunakan untuk menampilkan grafik piutang dalam bentuk grafik batang 
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atau grafik lingkaran.

Tombol  digunakan untuk memperbesar tampilan grafik ke ukuran maksimal atau 
mengembalikannya ke ukuran semula.

6. Termasuk Yang Bersaldo Nol

Beri tanda  untuk menampilan seluruh pelanggan yang melibatkan data piutang, termasuk 
yang piutangnya sudah terbayar seluruhnya.

7. Review

Tombol  digunakan untuk melihat perincian piutang dari pelanggan yang kita 
pilih, sama seperti dengan mengklik kanan > Perincian pada baris piutang pelanggan yang 
bersangkutan.

Tombol  digunakan untuk menutup tampilan daftar piutang.

 

Tahap III: Perincian Piutang Usaha

Setelah menekan tombol  pada daftar piutang usaha, maka kita akan masuk ke perincian 
piutang usaha. Perincian piutang usaha digunakan untuk mengetahui perincian piutang dan 
pembayaran dari masing-masing transaksi yang dilakukan oleh pelanggan yang bersangkutan, hal ini 
diperlukan apabila kita ingin mengedit transaksi penjualan yang bersangkutan. Selain itu, kita juga bisa 
melakukan penghapusan (write off ) piutang dari menu ini, berikut penjelasannya:

Gambar 3. Perincian Piutang Usaha
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Keterangan:

Pada bagian atas merupakan kepala piutang sedangkan pada bagian bawah merupakan perincian 
piutang dari invoice yang dipilih pada bagian atas.

1. Kepala Judul
Kita dapat mengurutkan daftar transaksi yang muncul dengan mengklik kepala judul dari kolom 
yang ingin kita urutkan.

2. Kotak Pencarian
Kita dapat melakukan pencarian dengan mengisi sebagian karakter (huruf atau angka) dari 

piutang yang ingin kita cari pada kotak  sehingga item 
yang muncul pada daftar hanya piutang yang mengandung karakter yang kita ketik tersebut.

3. Opsi Data

Tombol  digunakan untuk melihat nilai dalam mata uang sebenarnya atau dalam mata 
uang dasar.

Tombol  digunakan untuk memperbarui daftar piutang.

Tombol  digunakan untuk menyaring daftar piutang mengenai kelompok pelanggan mana 
yang akan dimunculkan dalam daftar atau piutang dari tanggal berapa sampai tanggal berapa 
yang akan dimunculkan dalam daftar.

4. Termasuk Yang Bersaldo Nol

Beri tanda  untuk menampilan seluruh invoice yang melibatkan data piutang, termasuk yang 
piutangnya sudah terbayar seluruhnya.

5. Write Off
Digunakan untuk melakukan penghapusan (write off ) piutang yang kita pilih.

6. Review

Tombol  digunakan untuk melihat perincian transaksi dari transaksi yang kita 
pilih, sama seperti dengan mengklik kanan > Perincian pada baris transaksi yang bersangkutan.

Tombol  digunakan untuk menutup tampilan perincian piutang.
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Tahap IV: Write Off

Write off digunakan untuk menghapus data piutang dan mengalihkannya ke akun lain, berikut ini 
penjelasan dari penginputan transaksi write off:

Gambar 4. Pilihan cetak bukti transaksi

 Keterangan:

1. Nomor Referensi
Nomor referensi pengiriman barang akan otomatis terisi sesuai dengan nomor urut terakhir, kita 
bisa menggunakan nomor tersebut sebagai nomor referensi penghapusan piutang yang 
bersangkutan atau apabila kita memiliki nomor referensi transaksi sendiri, kita bisa menggantinya 
sesuai dengan kebutuhan. Nomor referensi tidak boleh kosong.

2. Tanggal
Setelan awal tanggal transaksi mengacu ke tanggal hari ini dari sistem operasi yang digunakan, 
ganti tanggalnya sesuai dengan kebutuhan.

3. Nilai
Isi nilai piutang yang akan dilakukan penghapusan.

4. Akun Piutang
Akun piutang tidak boleh diganti, sebab apabila dalam melakukan penghapusan piutang akun 
piutangnya di ganti ke akun lain, maka dapat menyebabkan selisih antara di laporan piutang 
dengan di neraca, sebab nilai piutang di laporan piutang berkurang, sedangkan nilai piutang di 
neraca tidak berkurang.

5. Akun Penghapusan Piutang
Pilih akun penghapusan piutang sesuai dengan alokasi rekening yang diinginkan, akun 
penghapusan piutang tidak boleh sama dengan akun piutang sebab dapat menyebabkan selisih 
antara di laporan piutang dengan di neraca dimana nilai piutang di laporan piutang berkurang, 
sedangkan nilai piutang di neraca tidak berkurang karena jurnal yang terbentuk adalah piutang 
pada piutang.

6. Rekam
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Tekan tombol  untuk merekam transaksi yang bersangkutan.

 

Berikut ini daftar piutang yang terbarui setelah melakukan penghapusan piutang yang dimaksud:

Gambar 5. Data piutang yang terbarui setelah melakukan penghapusan piutang

 

Berikut ini jurnal yang terbentuk dari transaksi penghapusan piutang yang dimaksud:

Gambar 6. Jurnal yang terbentuk dari transaksi penghapusan piutang
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* Untuk melihat daftar transaksi penghapusan piutang seperti pada tampilan di atas, buka menu Buku 
Besar > Daftar Transaksi Jurnal Umum. Kita bisa menghapus transaksi penghapusan piutang yang 
bersangkutan dari menu tersebut.
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PEMBAYARAN PIUTANG USAHA

Pembayaran  piutang  usaha  merupakan  fitur  yang  terdapat  pada  Zahir  Accounting  versi  6  yang 
digunakan untuk mencatat pembayaran piutang yang dilakukan oleh pelanggan.

Catatan: Setelah kita merekam pengiriman barang, maka proses akuntansi sudah berlaku yang mana 
setelah  kita  merekam  transaksi  pembayaran piutang  ini,  maka  hal  tersebut  akan  membentuk jurnal 
akuntansi, dan memperbarui kartu piutang.

Berikut ini langkah-langkah untuk menginput pembayaran piutang pada Zahir Accounting Versi 6:

 

Tahap I: Masuk Menu Input Pembayaran Piutang

Pada Zahir Accounting Versi 6, ada dua cara untuk masuk ke menu input pembayaran piutang, yaitu 
langsung dari tampilan awal menu penjualan atau dari daftar pembayaran piutang. Untuk cara pertama, 
saat kita mengarahkan cursor ke kotak pembayaran piutang, maka akan muncul tiga buah tombol, yaitu 

tombol  untuk menginput pembayaran piutang, tombol  untuk melihat daftar pembayaran 

piutang yang sudah dibuat, serta tombol  untuk melihat petunjuk penginputan pembayaran 

piutang. Tekan tombol  untuk masuk ke menu input pembayaran piutang.

Gambar 1. Masuk menu input pembayaran piutang cara pertama.

 

Untuk cara kedua, pada saat kita sedang berada di tampilan daftar pembayaran piutang (yaitu setelah 

sebelumnya menekan kotak pembayaran piutang, atau menekan tombol  dari kotak pembayaran 
piutang) maka kita dapat langsung masuk ke menu input pembayaran piutang dengan menekan 

tombol  dari daftar tersebut tanpa harus kembali ke menu utama penjualan kembali.

© 2014 PT Zahir Internasional 292



Gambar 2. Masuk menu input pembayaran piutang cara kedua

 

Tahap II: Isi Formulir Yang Telah Disediakan Sesuai Kebutuhan

Isi data-data yang diperlukan sesuai dengan petunjuk berikut ini:

Gambar 3. Formulir pengisian pembayaran piutang.

 Bagian ini wajib diisi, jika bagian ini tidak diisi maka transaksi tidak dapat di rekam

 Bagian ini dapat diisi ataupun tidak sesuai dengan kebutuhan
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Keterangan:

1. Akun Kas / Bank
Pilih akun kas / bank yang digunakan untuk menerima pembayaran piutang dari pelanggan yang 
bersangkutan.

2. Nama Pelanggan

Pilih data pelanggan dengan menekan tombol atau meletakan kursor ke kotak isian nama 
pelanggan dan menekan salah satu tombol pada papan ketik atau dengan mendobleklik kotak 
isian tersebut.

3. Nomor Referensi
Nomor referensi pengiriman barang akan otomatis terisi sesuai dengan nomor urut terakhir, kita 
bisa menggunakan nomor tersebut sebagai nomor referensi transaksi yang bersangkutan atau 
apabila kita memiliki nomor referensi transaksi sendiri, kita bisa menggantinya sesuai dengan 
kebutuhan. Nomor referensi tidak boleh kosong.

4. Tanggal
Setelan awal tanggal transaksi mengacu ke tanggal hari ini dari sistem operasi yang digunakan, 
ganti tanggalnya sesuai dengan kebutuhan.

5. Nilai Pembayaran
Nilai pembayaran akan terisi secara otomatis saat kita meletakan kursor ke kotak tersebut setelah 
sebelumnya mengisi perincian pembayaran terlebih dahulu (poin nomor 9 dan 10)

6. Proyek
Jika memiliki modul proyek, kita dapat memilih proyek dari transaksi yang bersangkutan 

dengan menekan tombol  sesuai dengan kebutuhan.

7. Departemen
Setelan awal departemen mengacu ke departemen Head Quarter, jika memiliki modul 
departemen, kita dapat memilih departemen dari transaksi yang bersangkutan dengan menekan 

tombol  sesuai dengan kebutuhan.
8. Giro

Jika transaksi pembayaran tersebut menggunakan pembayaran ditunda (giro), maka beri tanda  
pada kotak giro.

9. Nomor Invoice
Pilih nomor invoice penjualan / piutang yang ingin dibayarkan dengan meletakan kursor ke kotak 
isian no invoice dan menekan salah satu tombol pada papan ketik atau dengan mendobleklik 
kotak isian tersebut. Nomor invoice tidak boleh kosong.

10. Jumlah Dibayar
Jumlah dibayar akan otomatis terisi sesuai dengan saldo piutang dari invoice yang bersangkutan, 
ganti nilai jumlah dibayar apabila pelanggan yang bersangkutan tidak langsung melunasi seluruh 
saldo piutang dari invoice yang bersangkutan. Jumlah dibayar tidak boleh kosong.

11. Denda
Isi nilai denda atau biaya lain terkait dengan pembayaran piutang yang bersangkutan pada kotak 
isian denda.

12. Akun Denda
Tentukan akun yang akan digunakan untuk denda atau biaya lain tersebut dengan menekan 
tanda segitiga tersebut.

13. Hapus baris

Tombol  hanya ditekan jika kita ingin menghapus salah satu baris dari item transaksi 
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yang bersangkutan. Kita juga bisa menghapus baris dari item yang bersangkutan dengan 
mengklik kanan > Hapus Item pada baris item yang bersangkutan.

14. Cetak
Beri tanda  pada kotak cetak jika kita ingin langsung mencetak bukti transaksi yang 
bersangkutan ketika transaksi yang bersangkutan di rekam.

15. Proses

Tombol  digunakan untuk membatalkan transaksi yang sedang diinput.

Tekan tombol  untuk merekam transaksi yang bersangkutan.

 

Tahap III: Cetak Bukti Transaksi

Apabila kita memberi tanda  pada kotak cetak saat input transaksi, maka setelah kita menekan 

tombol  akan muncul pilihan bukti transaksi yang akan di cetak. Pilih bukti transaksi yang 
mana yang akan di cetak atau kita juga bisa mendesainnya kembali dengan menekan tombol Desain.

Gambar 4. Pilihan cetak bukti transaksi
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Gambar 5. Preview cetak bukti transaksi
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Tahap IV: Daftar Transaksi Pembayaran Piutang

Kita dapat melakukan berbagai tindakan dari pembayaran piutang yang sudah kita buat dari daftar 

pembayaran piutang. Untuk masuk ke daftar pembayaran piutang, kita dapat menekan tombol  
pada kotak pembayaran piutang atau bisa juga dengan menekan kotak pembayaran piutang tersebut.

Gambar 6. Masuk daftar order penjualan

 

Berikut ini daftar pembayaran piutang yang dimaksud:

Gambar 7. Daftar pembayaran piutang
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Keterangan:

1.Kepala Judul
Kita dapat mengurutkan daftar transaksi yang muncul dengan mengklik kepala judul dari kolom 
yang ingin kita urutkan.
2.Kotak Pencarian
Kita dapat melakukan pencarian dengan mengisi sebagian karakter (huruf atau angka) dari 
nomor referensi atau nama pelanggan yang ingin kita cari pada 

kotak  sehingga item yang muncul pada daftar hanya 
transaksi yang mengandung karakter yang kita ketik tersebut.
3.Opsi data

Tombol  digunakan untuk melihat nilai dalam mata uang sebenarnya atau dalam mata 
uang dasar.

Tombol  digunakan untuk memperbarui daftar pengiriman barang.

Tombol  digunakan untuk menyaring daftar pengiriman barang mengenai kelompok 
pelanggan mana yang akan dimunculkan dalam daftar atau transaksi pengiriman barang dari 
tanggal berapa sampai tanggal berapa yang akan dimunculkan dalam daftar.
4.Tindakan

Tombol  digunakan untuk masuk kembali ke menu input pembayaran piutang, sama 

seperti tombol  pada tampilan awal menu penjualan.

Tombol  digunakan untuk menghapus pembayaran piutang yang kita pilih, sama 
seperti dengan mengklik kanan > Hapus pada baris pembayaran piutang yang bersangkutan.
5.Review

Tombol  digunakan untuk melihat kembali perincian penginputan pembayaran 
piutang yang kita pilih, sama seperti dengan mengklik kanan > Perincian pada baris pembayaran 
piutang yang bersangkutan.

Tombol  digunakan untuk mencetak pembayaran piutang yang kita pilih, sama 
seperti dengan mengklik kanan > Cetak pada baris pembayaran piutang yang bersangkutan.

Tombol  digunakan untuk menutup tampilan daftar pembayaran piutang.
 

Tahap V: Laporan Yang Terbarui

Berikut ini laporan pembayaran pelanggan yang terbarui dari transaksi pembayaran piutang yang 
bersangkutan.

© 2014 PT Zahir Internasional 298



Gambar 8. Laporan Pembayaran Pelanggan - Mata Uang Dasar

  Bagian ini merupakan transaksi pengiriman barang yang bersangkutan

 

Berikut ini laporan kartu piutang yang terbarui dari transaksi pembayaran piutang yang bersangkutan.

Gambar 9. Laporan Kartu Piutang Mata Uang Dasar

  Bagian ini merupakan transaksi pengiriman barang yang bersangkutan
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UANG MUKA PENJUALAN

Uang muka penjualan merupakan fitur yang terdapat pada Zahir Accounting 6 yang digunakan untuk 
mencatat uang muka yang dibayarakan oleh pelanggan.

Berikut ini langkah-langkah untuk membuat pengiriman barang pada Zahir Accounting 6:

 

Tahap I: Masuk Menu Input Uang Muka Penjualan

Pada Zahir Accounting Versi 6, ada dua cara untuk masuk ke menu input uang muka penjualan, yaitu 
langsung dari tampilan awal menu penjualan atau dari daftar uang muka penjualan. Untuk cara pertama,  
saat kita mengarahkan cursor ke kotak uang muka penjualan, maka akan muncul tiga buah tombol, yaitu  

tombol  untuk  mencatat  uang  muka  penjualan, tombol  untuk  melihat  daftar  uang  muka 

penjualan  yang  sudah  dibuat,  serta  tombol  untuk  melihat  petunjuk  penginputan  uang  muka 

penjualan. Tekan tombol  untuk masuk ke menu input uang muka penjualan. 

Gambar 1. Masuk menu input uang muka penjualan cara pertama

 

Untuk cara kedua, pada saat kita sedang berada di tampilan daftar uang muka penjualan (yaitu setelah 

sebelumnya menekan kotak uang muka penjualan,  atau menekan tombol  dari  kotak uang muka 
penjualan) maka kita dapat langsung masuk ke menu input uang muka penjualan dengan menekan  

tombol  dari daftar tersebut tanpa harus kembali ke menu utama penjualan kembali. 
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Gambar 2. Masuk menu input uang muka penjualan cara kedua

 

Tahap II: Isi Form Yang Telah Disediakan Sesuai Dengan Kebutuhan

Isi data-data yang diperlukan sesuai dengan petunjuk berikut ini:

Gambar 3. Form input uang muka penjualan

 Bagian ini wajib diisi, jika bagian ini tidak diisi maka transaksi tidak dapat di rekam

 Bagian ini dapat diisi ataupun tidak sesuai dengan kebutuhan
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Keterangan:

1. Akun Kas / Bank
Pilih akun kas / bank yang digunakan untuk menerima uang muka dari pelanggan yang 
bersangkutan.

2. Mata Uang
Mata uang akan terisi secara otomatis mengikuti akun kas / bank yang digunakan, jika akun kas 
yang digunakan menggunakan mata uang asing, maka tentukan nilai kurs dari transaksi yang 
bersangkutan.

3. Nama Pelanggan

Pilih data pelanggan dengan menekan tombol atau meletakan kursor ke kotak isian nama 
pelanggan dan menekan salah satu tombol pada papan ketik atau dengan mendobleklik kotak 
isian tersebut.

4. Nomor Referensi
Nomor referensi uang muka penjualan akan otomatis terisi sesuai dengan nomor urut terakhir, 
kita bisa menggunakan nomor tersebut sebagai nomor referensi uang muka penjualan yang 
bersangkutan atau apabila kita memiliki nomor referensi transaksi sendiri, kita bisa menggantinya 
sesuai dengan kebutuhan. Nomor referensi tidak boleh kosong.

5. Nilai
Isi nilai uang muka sesuai dengan nilai uang muka yang dibayarkan oleh pelanggan yang 
bersangkutan. Jika menggunakan mata uang asing, isi sesuai dengan nilai mata uanng asing 
tersebut.

6. Tanggal
Setelan awal tanggal transaksi mengacu ke tanggal hari ini dari sistem operasi yang digunakan, 
ganti tanggalnya sesuai dengan kebutuhan.

7. Keterangan
Keterangan akan terisi otomatis dengan format "uang muka penjualan, (nama pelanggan yang 
bersangkutan)", kita dapat menggantinya sesuai kebutuhan.

8. Aktif
Setelan awal kotak aktif adalah telah terisi tanda , maksudnya adalah apabila pada kotak aktif 
tersebut dalam keadaan terisi tanda , maka uang muka tersebut statusnnya aktif sehingga 
ketika melakukan invoice terhadap pelanggan yang bersangkutan, maka akan terdapat pilihan 
uang muka yang bersangkutan pada kotak isian uang muka.

9. Proyek
Jika memiliki modul proyek, kita dapat memilih proyek dari transaksi yang bersangkutan 

dengan menekan tombol  sesuai dengan kebutuhan.

10. Departemen
Setelan awal departemen mengacu ke departemen Head Quarter, jika memiliki modul 
departemen, kita dapat memilih departemen dari transaksi yang bersangkutan dengan menekan 

tombol  sesuai dengan kebutuhan.

11. Proses

Tombol  digunakan untuk membatalkan transaksi yang sedang diinput.

Tekan tombol  untuk merekam transaksi yang bersangkutan.
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Tahap III: Daftar Uang Muka Penjualan

Kita dapat melakukan berbagai tindakan dari uang muka penjualan yang sudah kita buat dari daftar 

uang muka penjualan. Untuk masuk ke daftar uang muka penjualan, kita dapat menekan tombol  
pada kotak uanng muka penjualan atau bisa juga dengan menekan kotak uang muka penjualan 
tersebut.

Gambar 4. Masuk Daftar Uang Muka Penjualan

Gambar 5. Daftar uang muka penjualan
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Keterangan:

1. Kepala Judul
Kita dapat mengurutkan daftar transaksi yang muncul dengan mengklik kepala judul dari kolom 
yang ingin kita urutkan.

2. Kotak Pencarian
Kita dapat melakukan pencarian dengan mengisi sebagian karakter (huruf atau angka) dari 
nomor referensi atau nama pelanggan yang ingin kita cari pada 

kotak  sehingga item yang muncul pada daftar hanya 
transaksi yang mengandung karakter yang kita ketik tersebut.

3. Opsi data

Tombol  digunakan untuk menghilangkan tampilan grafik atau memunculkan tampilan 
grafik.

Tombol  digunakan untuk melihat nilai dalam mata uang sebenarnya atau dalam mata 
uang dasar.

Tombol  digunakan untuk memperbarui daftar uang muka penjualan.

Tombol  digunakan untuk menyaring daftar uang muka penjualan mengenai kelompok 
pelanggan mana yang akan dimunculkan dalam daftar atau transaksi uang muka penjualan dari 
tanggal berapa sampai tanggal berapa yang akan dimunculkan dalam daftar.

4. Tanda  (Centang)

Tanda  menandakan bahwa uang muka yang bersangkutan statusnya aktif sehingga ketika 
input invoice penjualan, maka uang muka tersebut muncul dalam daftar uang muka.

5. Opsi Grafik

Tombol  digunakan untuk menampilkan grafik uang muka penjualan berdasarkan 
tanggal atau berdasarkan pelanggan atau berdasarkan salesman.

Tombol  digunakan untuk memperbesar tampilan grafik ke ukuran maksimal atau 
mengembalikannya ke ukuran semula.

6. Tindakan

Tombol  digunakan untuk masuk kembali ke menu input uang muka penjualan, 

sama seperti tombol  pada tampilan awal menu penjualan.

Tombol  digunakan untuk menghapus uang muka penjualan yang kita pilih, sama 
seperti dengan mengklik kanan > Hapus pada baris uang muka penjualan yang bersangkutan.

7. Review

Tombol  digunakan untuk melihat kembali perincian penginputan uang muka 
penjualan yang kita pilih, sama seperti dengan mengklik kanan > Perincian pada baris uang muka 
penjualan yang bersangkutan.

Tombol  digunakan untuk mencetak uang muka penjualan yang kita pilih, sama 
seperti dengan mengklik kanan > Cetak pada baris uang muka penjualan yang bersangkutan.

Tombol  digunakan untuk menutup tampilan daftar uang muka penjualan.
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Tahap IV: Pemakaian Uang Muka Penjualan Dalam Invoice Penjualan

Setelah kita menginput uang muka penjualan tersebut, maka selanjutnya kita dapat membuat invoice 
penjualan dengan uang muka berasal dari transaksi uang muka penjualan tersebut.

Gambar 6. Pilih uang muka penjualan pada invoice penjualan

Berikut ini daftar pilihan uang muka penjualan yang dimaksud:

Gambar 7. Pilihan uang muka penjualan pada invoice penjualan
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RETUR PENJUALAN

Retur Penjualan merupakan fitur yang terdapat pada Zahir Accounting 6 yang digunakan untuk 
mencatat retur penjualan yang dilakukan oleh pelanggan. 

Berikut ini langkah-langkah untuk membuat pengiriman barang pada Zahir Accounting 6:

 

Tahap I: Masuk Menu Input Retur Penjualan

Pada Zahir Accounting 6, ada dua cara untuk masuk ke menu input retur penjualan, yaitu langsung dari 
tampilan awal menu penjualan atau dari daftar retur penjualan. Untuk cara pertama, saat kita 

mengarahkan cursor ke kotak retur penjulan, maka akan muncul tiga buah tombol, yaitu tombol  

untuk mencatat retur penjualan, tombol  untuk melihat daftar retur penjualan yang sudah dibuat, 

serta tombol  untuk melihat petunjuk penginputan retur penjualan. Tekan tombol  untuk masuk 
ke menu input retur penjualan.

Gambar 1. Masuk menu input retur penjualan cara pertama

 

Untuk  cara  kedua,  pada  saat  kita  sedang  berada  di  tampilan  daftar  retur  penjualan  (yaitu  setelah 

sebelumnya menekan kotak retur penjualan, atau menekan tombol  dari kotak retur penjualan) maka 

kita dapat langsung masuk ke menu input retur penjualan dengan menekan tombol   dari 
daftar tersebut tanpa harus kembali ke menu utama penjualan kembali.
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Gambar 2. Masuk menu input retur penjualan cara kedua

 

Tahap II: Isi Formulir Yang Telah Disediakan Sesuai Kebutuhan

Isi data-data yang diperlukan sesuai dengan petunjuk berikut ini:

Gambar 3. Formulir retur penjualan barang

 Bagian ini wajib diisi, jika bagian ini tidak diisi maka transaksi tidak dapat di rekam

 Bagian ini dapat diisi ataupun tidak sesuai dengan kebutuhan
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Keterangan:

1. Nama Pelanggan

Pilih data pelanggan dengan menekan tombol atau meletakan kursor ke kotak isian nama 
pelanggan dan menekan salah satu tombol pada papan ketik atau dengan mendobleklik kotak 
isian tersebut.

2. Nomor Referensi
Nomor referensi retur penjualan akan otomatis terisi sesuai dengan nomor urut terakhir, kita bisa 
menggunakan nomor tersebut sebagai nomor referensi pengiriman barang yang bersangkutan 
atau apabila kita memiliki nomor referensi transaksi sendiri, kita bisa menggantinya sesuai 
dengan kebutuhan. Nomor referensi tidak boleh kosong.

3. Tanggal
Setelan awal tanggal transaksi mengacu ke tanggal hari ini dari sistem operasi yang digunakan, 
ganti tanggalnya sesuai dengan kebutuhan.

4. Gudang
Setelan awal gudang mengacu ke gudang Head Quarter, jika memiliki modul multi warehouse, 

kita dapat memilih gudang dari transaksi yang bersangkutan dengan menekan tombol  sesuai 
dengan kebutuhan.

5. Keterangan
Keterangan akan otomatis terisi retur penjualan, nama pelanggan yang bersangkutan, kita dapat 
menggantinya sesuai kebutuhan.

6. Proyek
Jika memiliki modul proyek, kita dapat memilih proyek dari transaksi yang bersangkutan 

dengan menekan tombol  sesuai dengan kebutuhan.

7. Departemen
Setelan awal departemen mengacu ke departemen Head Quarter, jika memiliki modul 
departemen, kita dapat memilih departemen dari transaksi yang bersangkutan dengan menekan 

tombol  sesuai dengan kebutuhan.
8. Mata Uang

Mata uang akan terisi sesuai dengan mata uang pelanggan yang bersangkutan, jika pelanggan 
yang bersangkutan menggunakan mata uang asing, maka kita dapat menentukan nilai kurs dari 
transaksi yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan.

9. Jasa
Kotak jasa hanya muncul apabila Zahir yang digunakan memiliki modul barang dan juga modul 
jasa. Pemberian tanda pada kotak jasa hanya dilakukan apabila order penjualan yang 
bersangkutan tidak melibatkan barang persediaan sehingga pada pilihan item transaksi (poin 12) 
yang muncul adalah kode akun (bukan kode barang).

10. Tunai
Beri tanda pada kotak tunai apabila transaksi yang bersangkutan merupakan retur penjualan 
tunai, jika transaksi yang bersangkutan merupakan  retur penjualan kredit, maka jangan beri 
tanda pada kotak tunai sebab jika kotak tersebut diberi tanda maka kartu piutang tidak akan 
terbarui.

11. Tanda  (Beralih)
Tanda  merupakan tombol untuk mengalihkan kolom terakhir dari item transaksi (poin nomor 
18) menjadi departemen atau proyek.
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12. Kode Barang
Pilih kode barang dengan meletakan kursor ke kotak isian kode barang dan menekan salah satu 
tombol pada papan ketik atau dengan mendobleklik kotak isian tersebut. Kode barang tidak 
boleh kosong.

13. Jumlah
Isi jumlah barang sesuai dengan kebutuhan. Jumlah barang tidak boleh kosong.

14. Satuan
Setelan awal satuan mengacu sesuai dengan satuan dasar barang yang dipilih. Jika memiliki 
modul multi satuan, kita dapat memilih satuan turunan dari satuan dasar yang bersangkutan.

15. Harga
Isi harga sesuai dengan kebutuhan. Harga tidak boleh kosong. Jika harga lebih rendah dari harga 
pokok, program akan memberi peringatan bahwa harga jual dibawah harga pokok.

16. Diskon
Diskon dapat diisi dalam nilai pesentase diskon dari item barang yang bersangkutan sesuai 
dengan kebutuhan.

17. Pajak
Jika item transaksi yang bersangkutan dikenai pajak, pilih pajak dari item transaksi yang 
bersangkutan dengan meletakan kursor ke kotak isian pajak dan menekan salah satu tombol 
pada keyboard atau dengan mendouble klik kotak isian tersebut.

18. Proyek / Departemen
Jika proyek / departemen pada kepala transaksi diisi (poin 6 dan 7), maka proyek / departemen 
pada item transaksi akan terisi secara otomatis mengacu sesuai dengan proyek / departemen 
yang dipilih pada kepala transaksi. Kita dapat merubahnya sesuai dengan kebutuhan. Tekan 
tanda  (pada poin 9) untuk beralih dari kolom proyek ke departemen atau sebaliknya.

19. Biaya-biaya lain
Tab biaya-biaya lain hanya dapat dimunculkan apabila Zahir yang digunakan memiliki modul 
multi biaya kirim. Kita dapat memilih lebih dari satu biaya pada tab multi pajak ini.

20. Multi Pajak
Tab multi pajak hanya dapat dimunculkan apabila Zahir yang digunakan memiliki modul multi 
pajak. Kita dapat memilih lebih dari satu pajak pada tab multi pajak ini.

21. Multi Diskon
Tab multi diskon hanya dapat dimunculkan apabila Zahir yang digunakan memiliki modul multi 
diskon. Kita dapat menerapkan diskon bertingkat dalam transaksi dengan tab multi diskon ini.

22. Informasi Pengiriman
Tab status pengiriman hanya dapat dimunculkan apabila Zahir yang digunakan memiliki modul 
Delivery Notes. Kita dapat menambahkan catatan atas pengiriman barang yang bersangkutan 
mengenai nomor paket pengiriman, dimensi paket, berat kotor, berat bersih, jumlah dan bentuk 
paket serta informasi lainnnya menyangkut pengiriman barang yang bersangkutan. Informasi 
pengiriman ini hanya bersifat administratif saja.

23. Status Pengiriman
Tab status pengiriman hanya dapat dimunculkan apabila Zahir yang digunakan memiliki modul 
Delivery Status. Kita dapat menambahkan catatan mengenai kondisi barang yang dikirim untuk 
masing-masing item barang yang dikirim pada tab status pengiriman ini. Status pengiriman ini 
hanya bersifat administratif saja.

24. Salesman
Pilih nama salesman sesuai dengan kebutuhan.
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25. Credit Debit Memo
Jika transaksi retur yang bersangkutan merupakan retur penjualan kredit, maka kita bisa memilih 
data piutang mana yang nilainya ingin dikurangi oleh retur tersebut.

26. Hapus baris

Tombol  hanya ditekan jika kita ingin menghapus salah satu baris dari item transaksi 
yang bersangkutan. Kita juga bisa menghapus baris dari item yang bersangkutan dengan 
mengklik kanan > Hapus Item pada baris item yang bersangkutan.

27. Transaksi Berulang

Tombol  digunakan untuk merekam transaksi yang bersangkutan agar apabila ada 

transaksi yang rinciannya sama, kita cukup menekan tombol  untuk memilih 
transaksi yang sama sehingga seluruh item transaksi akan terisi secara otomatis sesuai dengan 
transaksi yang direkam ulang.

28. Stock List

Tombol  digunakan agar pada saat input transaksi daftar barang terus terbuka 
sehingga kita dapat langsung memilihnya sesuai kebutuhan.

29. Nilai Transaksi
Nilai transaksi akan terisi secara otomatis.

30. Cetak
Beri tanda  pada kotak cetak jika kita ingin langsung mencetak bukti transaksi yang 
bersangkutan ketika transaksi yang bersangkutan di rekam.

31. Proses

Tombol  digunakan untuk membatalkan transaksi yang sedang diinput.

Tombol  digunakan untuk merekam transaksi yang sedang diinput sebagai draft 
sehingga belum memperbarui stok persediaan (jika transaksi yang bersangkutan merupakan 
retur penjualan barang), belum memperbarui piutang (jika transaksi yang bersangkutan 
merupakan retur penjualan kredit) serta belum terbentuk jurnal akuntansi.

Tekan tombol  untuk merekam transaksi yang bersangkutan.

 

Tahap III: Cetak Bukti Transaksi

Apabila kita memberi tanda  pada kotak cetak saat input transaksi, maka setelah kita menekan 

tombol  akan muncul pilihan bukti transaksi yang akan di cetak. Pilih bukti transaksi yang 
mana yang akan di cetak atau kita juga bisa mendesainnya kembali dengan menekan tombol Desain.

© 2014 PT Zahir Internasional 310



Gambar 4. Pilihan cetak bukti transaksi

 

Tahap IV: Daftar Transaksi Retur Penjualan

Kita dapat melakukan berbagai tindakan dari retur penjualan yang sudah kita buat dari daftar retur 

penjualan. Untuk masuk ke daftar retur penjulan, kita dapat menekan tombol  pada kotak retur 
penjualan atau bisa juga dengan menekan kotak retur penjualan tersebut.

Gambar 5. Masuk daftar retur penjualan
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Berikut ini daftar transaksi retur penjualan yang dimaksud:

Gambar 6. Daftar retur penjualan

Keterangan:

1. Kepala Judul
Kita dapat mengurutkan daftar transaksi yang muncul dengan mengklik kepala judul dari kolom 
yang ingin kita urutkan.

2. Kotak Pencarian
Kita dapat melakukan pencarian dengan mengisi sebagian karakter (huruf atau angka) dari 
nomor referensi atau nama pelanggan yang ingin kita cari pada 

kotak  sehingga item yang muncul pada daftar hanya 
transaksi yang mengandung karakter yang kita ketik tersebut.

3. Opsi data

Tombol  digunakan untuk merubah tampilan kolom pelanggan menjadi kolom proyek dan 
sebaliknya.

Tombol  digunakan untuk menghilangkan tampilan grafik atau memunculkan tampilan 
grafik.

Tombol  digunakan untuk melihat nilai dalam mata uang sebenarnya atau dalam mata 
uang dasar.

Tombol  digunakan untuk memperbarui daftar retur penjualan.

Tombol  digunakan untuk menyaring daftar retur penjualan mengenai kelompok pelanggan 
mana yang akan dimunculkan dalam daftar atau transaksi retur penjualan dari tanggal berapa 
sampai tanggal berapa yang akan dimunculkan dalam daftar.

4. Tanda  (Centang)

Tanda  menandakan  bahwa  transaksi  retur  penjualan  yang  bersangkutan  telah  diposting 
(telah dibukukan, tidak direkam sebagai draft) sehingga telah memperbarui stok persediaan dan 
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telah terbentuk jurnal akuntansi.
5. Opsi Grafik

Tombol  digunakan untuk menampilkan grafik termasuk retur penjualan yang belum 
diposting atau hanya menampilkan retur pejualan yang sudah diposting saja.

Tombol  digunakan untuk menampilkan grafik retur penjualan berdasarkan tanggal 
atau berdasarkan pelanggan atau berdasarkan salesman.

Tombol  digunakan untuk memperbesar tampilan grafik ke ukuran maksimal atau 
mengembalikannya ke ukuran semula.

6. Tindakan

Tombol  digunakan untuk masuk kembali ke menu input retur penjualan, sama 

seperti tombol  pada tampilan awal menu penjualan.

Tombol  digunakan untuk menghapus retur penjualan yang kita pilih, sama seperti 
dengan mengklik kanan > Hapus pada baris retur penjualan yang bersangkutan.

Tombol  digunakan untuk membatalkan posting transaksi retur penjualan yang kita 
pilih, sama seperti dengan mengklik kanan > Unpost pada baris retur penjualan yang 
bersangkutan.

7. Review

Tombol  digunakan untuk melihat kembali perincian penginputan retur 
penjualan yang kita pilih, sama seperti dengan mengklik kanan > Perincian pada baris retur 
penjualan yang bersangkutan.

Tombol  digunakan untuk mencetak retur penjualan yang kita pilih, sama seperti 
dengan mengklik kanan > Cetak pada baris retur penjualan yang bersangkutan.

Tombol  digunakan untuk menutup tampilan daftar retur penjualan.
 

Tahap V: Laporan Yang Terbarui

Berikut ini jurnal yang terbentuk dari transaksi retur penjualan yang bersangkutan yang akan 
memperbarui nilai masing-masing akun pada laporan keuangan.
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Gambar 7. Jurnal yang terbentuk.

  Bagian ini merupakan transaksi retur penjualan yang bersangkutan

 

Berikut ini piutang yang terbarui dari transaksi retur penjualan yang bersangkutan:

Gambar 8. Piutang yang terbarui.

  Bagian ini merupakan transaksi retur penjualan yang bersangkutan
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Berikut ini laporan Kartu Stok yang terbarui dari transaksi retur penjualan yang bersangkutan:

Gambar 9. Kartu stok yang terbarui

  Bagian ini merupakan transaksi retur penjualan yang bersangkutan
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PENGEMBALIAN KELEBIHAN (KREDIT)

Pengembalian kelebihan kredit merupakan fitur yang terdapat pada Zahir Accounting 6 yang digunakan 
untuk mencatat pengembalian kelebihan kredit kepada pelanggan.

Berikut ini langkah-langkah untuk mencatat pengembalian kelebihan kredit pada Zahir Accounting 6:

 

Tahap I: Masuk Menu Input Pengembalian Kelebihan Kredit

Tekan tombol  pada kotak pengembalian kelebihan kredit untuk masuk ke menu input pegembalian 
kelebihan kredit.

Gambar 1. Masuk menu input pengembalian kelebihan kredit

 

Tahap II: Pilih Piutang Yang Mengalami Kelebihan Bayar

Pilih data piutang yang mengalami kelebihan bayar sesuai dengan petunjuk berikut ini:
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Gambar 2. Pilih piutang yang mengalami kelebihan bayar

 

Tahap III: Pilih Bentuk Pengembalian

Ada dua bentuk pengembalian kelebihan kredit kepada pelanggan, yaitu pengembalian dalam bentuk 
kas /  bank atau untuk membayar invoice yang lainnya.  Berikut adalah pengembalian kelebihan krdit  
dalam bentuk kas:

Gambar 3. Pilihan bentuk pengembalian
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Gambar 4. Formulir pengembalian kelebihan kredit dalam bentuk kas / bank

Keterangan:

1. Akun Kas / Bank
Pilih akun kas / bank yang digunakan untuk menerima uang muka dari pelanggan yang 
bersangkutan.

2. Nama Pelanggan

Pilih data pelanggan dengan menekan tombol atau meletakan kursor ke kotak isian nama 
pelanggan dan menekan salah satu tombol pada papan ketik atau dengan mendobleklik kotak 
isian tersebut.

3. Nomor Referensi
Nomor referensi uang muka penjualan akan otomatis terisi sesuai dengan nomor urut terakhir, 
kita bisa menggunakan nomor tersebut sebagai nomor referensi uang muka penjualan yang 
bersangkutan atau apabila kita memiliki nomor referensi transaksi sendiri, kita bisa menggantinya 
sesuai dengan kebutuhan. Nomor referensi tidak boleh kosong.

4. Tanggal
Setelan awal tanggal transaksi mengacu ke tanggal hari ini dari sistem operasi yang digunakan, 
ganti tanggalnya sesuai dengan kebutuhan.

5. Nilai
Isi nilai uang muka sesuai dengan nilai uang muka yang dibayarkan oleh pelanggan yang 
bersangkutan. Jika menggunakan mata uang asing, isi sesuai dengan nilai mata uang asing 
tersebut.

6. Keterangan
Keterangan akan terisi otomatis dengan format "(nama pelanggan yang bersangkutan), kredit 
dari (nomor invoice)", kita dapat menggantinya sesuai kebutuhan.

7. Proyek
Jika memiliki modul proyek, kita dapat memilih proyek dari transaksi yang bersangkutan 
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dengan menekan tombol  sesuai dengan kebutuhan.

8. Departemen
Setelan awal departemen mengacu ke departemen Head Quarter, jika memiliki modul 
departemen, kita dapat memilih departemen dari transaksi yang bersangkutan dengan menekan 

tombol  sesuai dengan kebutuhan.

9. Giro
Bila pengembalian kelebihan menggunakan giro, maka beri tanda  pada kotak giro, abaikan jika 
tidak menggunakan giro.

10. Proses

Tombol  digunakan untuk membatalkan transaksi yang sedang diinput.

Tekan tombol  untuk merekam transaksi yang bersangkutan.

 

Tahap IV: Daftar Pengembalian Kelebihan Kredit

Kita dapat melakukan berbagai tindakan dari pengembalian kelebihan kredit dalam bentuk kas yang 
sudah kita buat dari daftar pengembalian kelebihan kredit. Untuk masuk ke daftar daftar pengembalian  

kelebihan kredit, kita dapat menekan tombol  pada kotak pengembalian kelebihan kredit atau bisa 
juga dengan menekan kotak pengembalian kelebihan kredit tersebut.

Gambar 5. Masuk daftar pengembalian kelebihan kredit

© 2014 PT Zahir Internasional 319



Berikut ini daftar transaksi pengembalian kelebihan kredit yang dimaksud:

Gambar 6. Daftar pengembalian kelebihan kredit

Keterangan:

1. Kepala Judul
Kita dapat mengurutkan daftar transaksi yang muncul dengan mengklik kepala judul dari kolom 
yang ingin kita urutkan.

2. Kotak Pencarian
Kita dapat melakukan pencarian dengan mengisi sebagian karakter (huruf atau angka) dari 
nomor referensi atau nama pelanggan yang ingin kita cari pada 

kotak  sehingga item yang muncul pada daftar hanya 
transaksi yang mengandung karakter yang kita ketik tersebut.

3. Opsi data

Tombol  digunakan untuk melihat nilai dalam mata uang sebenarnya atau dalam mata 
uang dasar.

Tombol  digunakan untuk memperbarui daftar pengembalian kelebihan kredit.

Tombol  digunakan untuk menyaring daftar pengembalian kelebihan kredit mengenai 
kelompok pelanggan mana yang akan dimunculkan dalam daftar atau transaksi pengembalian 
kelebihan kredit dari tanggal berapa sampai tanggal berapa yang akan dimunculkan dalam 
daftar.

4. Tindakan

Tombol  digunakan untuk masuk kembali ke menu input pengembalian kelebihan 

kredit, sama seperti tombol  pada tampilan awal menu penjualan.

Tombol  digunakan untuk menghapus pengembalian kelebihan kredit yang kita 
pilih, sama seperti dengan mengklik kanan > Hapus pada baris pengembalian kelebihan 
kredit yang bersangkutan.
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5. Review

Tombol  digunakan untuk melihat kembali perincian penginputan pengembalian 
kelebihan kredit yang kita pilih, sama seperti dengan mengklik kanan > Perincian pada baris 
pengembalian kelebihan kredit yang bersangkutan.

Tombol  digunakan untuk mencetak pengembalian kelebihan kredit yang kita pilih, 
sama seperti dengan mengklik kanan > Cetak pada baris pengembalian kelebihan kredit yang 
bersangkutan.

Tombol  digunakan untuk menutup tampilan daftar pengembalian kelebihan kredit.
 

Tahap V: Pembayaran Kelebihan Untuk Membayar Invoice yang Lainnya

Berikut ini pengembalian kelebihan kredit untuk membayar invoice yang laiinya:

Gambar 7. Pengembalian kelebihan kredit untuk membayarn invoice yang laiinya

 

© 2014 PT Zahir Internasional 321



Gambar 8. Formulir pengisian pengembalian kelebihan kredit untuk membayar invoice yang laiinya

Keterangan:

1. Nama Pelanggan

Pilih data pelanggan dengan menekan tombol atau meletakan kursor ke kotak isian nama 
pelanggan dan menekan salah satu tombol pada papan ketik atau dengan mendobelklik kotak 
isian tersebut.

2. Nomor Referensi
Nomor referensi pengembalian kelebihan kredit akan otomatis terisi sesuai dengan nomor urut 
terakhir, kita bisa menggunakan nomor tersebut sebagai nomor referensi pengembalian 
kelebihan kredit yang bersangkutan atau apabila kita memiliki nomor referensi transaksi sendiri, 
kita bisa menggantinya sesuai dengan kebutuhan. Nomor referensi tidak boleh kosong.

3. Tanggal
Setelan awal tanggal transaksi mengacu ke tanggal hari ini dari sistem operasi yang digunakan, 
ganti tanggalnya sesuai dengan kebutuhan.

4. Nilai
Isi nilai uang muka sesuai dengan nilai pengembalian kelebihan kredit yang dibayarkan oleh 
pelanggan yang bersangkutan. Jika menggunakan mata uang asing, isi sesuai dengan nilai mata 
uang asing tersebut.

5. Keterangan
Keterangan akan terisi otomatis dengan format "Penerimaan dari, (nama pelanggan yang 
bersangkutan), kredit dari (nomor invoice)", kita dapat menggantinya sesuai kebutuhan.

6. Proyek
Jika memiliki modul proyek, kita dapat memilih proyek dari transaksi yang bersangkutan 

dengan menekan tombol  sesuai dengan kebutuhan.
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7. Departemen
Setelan awal departemen mengacu ke departemen Head Quarter, jika memiliki modul 
departemen, kita dapat memilih departemen dari transaksi yang bersangkutan dengan menekan 

tombol  sesuai dengan kebutuhan.

8. Nomor Invoice
Pilih nomor invoice yang ingin dibayarkan dari kelebihan kredit.

9. Proses

Tombol  digunakan untuk membatalkan transaksi yang sedang diinput.

Tekan tombol  untuk merekam transaksi yang bersangkutan.
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TRANSAKSI JURNAL UMUM DAN KAS & BANK
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TRANSAKSI JURNAL UMUM

Jurnal Umum, digunakan untuk menginput transaksi yang tidak memiliki jurnal tersendiri, seperti 
transaksi penyusutan asset, transaksi adjusting, dll. 

Untuk menampilkan Jurnal Umum, tekan Buku Besar kemudian pilih Jurnal Umum pada menu 
bergambar :

Gambar 1. Tampilan menu modul jurnal umum 

Keterangan:

1. Tombol  Untuk input transaksi jurnal umum

2. Tombol untuk menampilakan daftar transaksi jurnal

3. Tombol untuk menampilkan bantuan (help) program
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A. INPUT TRANSAKSI JURNAL UMUM
Untuk memulai input transaksi jurnal umum, tekan tombol input transaksi sesuai keterangan diatas. 
Selanjutnya akan mucul sebuah jendela seperti tampilan berikut :

Gambar 2. Form Input Transaksi Jurnal Umum

 Bagian ini wajib diisi       Bagian ini boleh diabaikan.

Pada bagian atas terdapat beberapa informasi yang harus Anda isi :

1. Referensi diisi dengan nomor referensi dari transaksi ini. Program secara otomatis akan mengisinya, 
namun Anda dapat merubahnya.

2.  Tanggal diisi dengan tanggal dimana transaksi terjadi. Tekan Tombol Pemilihan Tanggal disebelah 
kanannya untuk menampilkan dan memilih tanggal.

3. Keterangan diisi dengan keterangan dari transaksi ini.

Sedangkan item-item transaksi harus dimasukkan pada baris-baris yang tersedia pada bagian bawah 
jurnal umum ini.

4. Kolom Kode diisi dengan Kode Akun. yang akan menampilkan nama akun yang bersangkutan (5)

5. Nama akun yang terpilih sesuai kode akun.

6. Jika Anda ingin menghubungkan transaksi yang terjadi dengan suatu departemen, maka isilah 
kolom Dept. dengan departemen yang terkait.

7. Debit diisi dengan besarnya debit yang akan dibebankan untuk akun tersebut.

8. Kredit diisi dengan besarnya kredit yang akan dibebankan untuk akun tersebut.

9. Jika Anda ingin menghubungkan transaksi yang terjadi dengan suatu proyek, maka isilah kolom Job. 
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dengan Kode Proyek yang terkait.

Dibawah item-item transaksi terdapat pilihan berkaitan dengan transaksi yan telah di input:

10. Hapus baris digunakan untuk menghapus item baris transaksi yang telah di input. Item yang 
terhapus adalah baris yang terdapat kursor aktif pada baris tersebut.

11. Tombol Rekam ulang untuk merekam transaksi yang akan bisa dipanggil di kemudian.

12. Tombol Buka Ulang untuk mengambil data transaksi berulang yang telah direkam sebelumnya.

13. Jika Anda ingin mencetak faktur begitu transaksi direkam, maka isilah opsi cetak. Jendela berikut 
akan muncul setelah transaksi direkam

Gambar 3. Daftar Faktur/ Voucer

Tekan tombol cetak bila ingin langsung mencetak faktur, atau tekan preview jika ingin melihat tampilan 
faktur terlebih dahulu sebelum dicetak. Dan ada pilihan Desain bila Anda ingin merubah desain faktur 
untuk lebih disesuaikan dengan perusahaan Anda.

14. Jika Anda ingin membatalkan transaksi karena suatu hal, tekan tombol batal
15. Jika Anda telah selesai menginput transaksi dan ingin menyimpan transaksi tersebut, tekan tombol 
rekam

Keterangan:
Transaksi yang telah Anda rekam dapat direvisi (diubah/diedit) melalui Buku Besar dan Daftar Transaksi 
Jurnal Umum.

Tips:
Tekan enter pada saat kursor berada pada kolom Kode, kolom Job. dan kolom Dept untuk memilih data 
kode akun dan proyek dari Jendela Pencarian Data. 
Gunakan Transaksi Berulang apabila menggunakan transaksi dengan item-item yang sama dan terus 
terjadi secara berulang.
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B. DAFTAR TRANSAKSI JURNAL UMUM
Transaksi jurnal umum yang telah di input akan masuk ke dalam daftar transaksi jurnal umum sesaui 
filter tanggal yang tertera pada daftar tersebut. Selain untuk melihat daftar transaksi, bisa jurga untuk 
mengedit, menghapus, mencetak atau menampilakan hasil jurnal dari transaksi yang di input.

Gambar 4. Tampilan Daftar Transaksi Jurnal yang telah diinput

- Bila Anda ingin menghapus transaksi yang telah di input karena suatu hal, tekan pilihan hapus. 
Selanjutnya akan muncul konfirmasi dan keterangan penghapusan. klik ok untuk menghapusnya.

- Bila Anda ingin melihat rincian transaksi yang telah di input untuk mengedit item didalamnya, tekan 
pilihan Perincian.

- Bila Anda ingin menampilan jurnal yang terbentuk dari transaksi yang telah diinput, tekan pilihan 
Jurnal Voucher. Selanjutnya akan muncul tampilan jurnal seperti contoh berikut

Gambar 5. Tampilan jurnal voucher yang tebentuk dari transaksi jurnal umum 

- Jika Anda ingin menyalin daftar transaksi ke media lain (dalam file excel misalnya) maka teka pilihan 
Generate to Clipboard.
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C. LAPORAN TRANSAKSI JURNAL UMUM
Berikut contoh laporan transaksi jurnal umum yang bisa dilihat dari menu laporan > Buku Besar > Jurnal 
Umum

 

Gambar 6. Tampilan laporan daftar jurnal umum 
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TRANSAKSI KAS KELUAR

Transaksi Kas keluar digunakan untuk mencatat kas keluar. Saldo rekening kas/bank akan berkurang 
akibat dari transaksi ini, seperti pembayaran listrik, gaji, pembelian asset, dll.

Untuk  menampilkan  Kas  Keluar  dapat  dilakukan  dengan  mengakses  menu  bergambar  yang 
bertuliskan Kas & Bank > Kas Keluar, sehingga akan tampil seperti berikut:

Gambar 1. Menu Utama kas keluar
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Setelah itu Klik Tambah Data akan muncul kas keluar seperti tampilan di bawah ini :

Gambar 2. Daftar isian kas keluar

 : Bagian ini wajib diisi di awal

 : Bagian ini dapat diabaikan. Jika ada, harus diisi di awal

Keterangan:

1. Tentukan akun dimana uang akan disimpan.

2. Pilih nama penerima uang (uang untuk siapa). Klik tombol bergambar mouse untuk menampilkan 
daftar nama yang telah tersedia.

3. Ketik keterangan transaksi disini. Isi keterangan dengan jelas sesuai dengan isi transaksi, agar saat  
Anda  menampilkan  laporan buku besar  dan  laporan  lainnya,  Anda tidak  perlu  melihat  detail 
transaksi untuk mengetahui maksud transaksi ini.

4. Nomor  cek  diisi  dengan  nomor  urut  transaksi,  misalkan  nomor  cek.  Program  otomatis  akan 
mengisi nomor ini secara berurutan dari transaksi sebelumnya, namun Anda dapat merubahnya 
jika perlu. Isian nomor referensi ini dapat diketik secara langsung.

5. Tentukan  tanggal  transaksi  setiap  kali  Anda  menginput  transaksi.  Program  otomatis  mengisi 
tanggal  sesuai  dengan  tanggal  sistem  komputer  Anda.  Anda  dapat  mengetik  tanggal  secara 
langsung  atau  dengan  menampilkan  kalender  (terdapat  tombol  kecil  di  sebelah  kanan 
bergambar kalender).

6. Klik disini untuk menghitung nilai transaksi (yaitu setelah Anda mengisi item transaksi dengan  
benar dan sebelum menekan tombol rekam).

7. Aktifkan opsi ini jika transaksi kas keluar ini dibayar menggunakan giro.

8. Untuk menampilkan daftar rekening yang sudah tersedia, double klik mouse (klik mouse dua kali  
dengan cepat)  atau tekan tombol  ENTER pada keyboard (pastikan cursor berada pada kolom 
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kode), selanjutnya akan ditampilkan form daftar rekening.

9. Kolom Dept dipilih dari tabel yang tersedia seperti halnya memilih kode rekening, double klik 
mouse untuk menampilkan daftar departemen.

10. Untuk Nilai transaksi, isilah nilai pada kolom Nilai.

11. Kolom Job dipilih  dari  tabel  yang tersedia seperti  halnya memilih kode rekening,  double klik 
mouse untuk menampilkan daftar proyek.

12. Klik tombol ini untuk menghapus item transaksi yang sedang aktif (pastikan cursor telah berada 
pada baris item kas keluar yang ingin dihapus).

13. Klik tombol Rekam Ulang untuk merekam transaksi ini dalam template sehingga dapat digunakan 
oleh transaksi yang sama di masa yang akan datang.

14. Klik tombol Buka Ulang untuk membuka transaksi yang pernah disimpan sebelumnya.

15. Ingin  langsung  mencetak  faktur  transaksi  ?  beri  tanda  centang  pada  opsi  ini.  Maka  setelah 
menekan tombol Rekam, program akan langsung menampilkan form cetak faktur.

16. Tombol  Batal  :  Untuk membatalkan input  transaksi,  atau membatalkan modifikasi  yang Anda 
lakukan.

17. Tombol Rekam : Untuk merekam transaksi.

Setelah semua form diisi sesuai dengan kebutuhan, klik Rekam, jika langsung mencetak faktur Kas keluar  
maka akan muncul pilihan faktur yang tersedia. Pilih faktur yang akan dicetak, klik Preview jika ingin  
melihat tampilan terlebih dahulu atau klik Cetak jika ingin langsung mencetak.

Gambar 3. Bukti kas keluar
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Gambar 4. Tampilan bukti kas keluar

 

Setelah cetak faktur form isian akan kembali kosong sehingga kita bisa menginput transaksi kas keluar  
yang lain. Jika tidak ingin menginput transaksi kas keluar yang lain, klik Batal untuk menampilkan daftar  
kas keluar yang telah diinput.

Gambar 5. Daftar Transaksi Kas keluar
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Jika ingin melihat jurnal kas keluar yang terbentuk dengan cara klik kanan pada daftar kas keluar lalu  
pilih Jurnal Voucher.

Gambar 6. Journal Voucher Kas Keluar

Jika ingin menampilkan semua jurnal yang ada di daftar kas keluar, klik Laporan >> Laporan Keuangan 
>>Kas dan Bank >>Jurnal – Kas Keluar, sehingga akan seperti tampilan di bawah ini:

 

Gambar 7. Laporan Kas Bank
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Klik pada Jurnal – Kas keluar, sehingga akan muncul Filter Data. Tentukan filter tanggal sesuai dengan  
periode data yang telah diinput lalu tekan OK.

Gambar 8. Filter Data

 

Gambar 9. Laporan Jurnal Kas Keluar
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TRANSAKSI KAS MASUK

Jurnal Kas Masuk digunakan untuk menginput transaksi peneriman kas. Saldo rekening kas/bank akan 
bertambah akibat transaksi ini, seperti penerimaan setoran modal, pinjaman dari bank, dll. Anda dapat 
menampilkan form ini melalui Menu Kas dan Bank > Kas Masuk, sehingga akan muncul tampilan seperti 
berikut:

Gambar 1. Menu Utama kas masuk
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Klik tombol Baru untuk menginput transaksi kas masuk.

Gambar 2. Daftar Kas Masuk

Berikut langkah mengisi form Kas Masuk

Gambar 3. Daftar isian kas masuk

 Bagian ini wajib diisi        Bagian ini dapat diabaikan
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Keterangan:

1. Akun Kas

Tentukan akun dimana uang akan disimpan.

 

2. Dari

Klik tombol ini untuk memilih data pelanggan di daftar nama alamat. Jika Anda belum membuatnya, klik 
Baru untuk membuat baru pelanggan. Anda bisa juga membuat data pelanggan dan data nama alamat  
lain dari modul Data-data > Data Nama Alamat.

 

3. Nomor Cek

Nomor cek diisi  dengan nomor urut  transaksi,  misalkan nomor cek.  Program otomatis  akan mengisi  
nomor ini secara berurutan dari transaksi sebelumnya, namun Anda dapat merubahnya jika perlu. Isian 
nomor referensi ini dapat diketik secara langsung.

 

4. Tanggal Transaksi

Tentukan tanggal  transaksi  setiap kali  Anda menginput transaksi.  Program otomatis  mengisi  tanggal  
sesuai  dengan  tanggal  sistem  komputer  Anda.  Anda  dapat  mengetik  tanggal  secara  langsung  atau 
dengan menampilkan kalender (terdapat tombol kecil di sebelah kanan bergambar kalender).

 

5. Nominal

Klik disini untuk menghitung nilai transaksi (yaitu setelah Anda mengisi item transaksi dengan benar dan 
sebelum menekan tombol rekam).

 

6. Menu

Ketik keterangan transaksi disini. Isi keterangan dengan jelas sesuai dengan isi transaksi, agar saat Anda  
menampilkan laporan buku besar dan laporan lainnya, Anda tidak perlu melihat detail transaksi untuk 
mengetahui maksud transaksi ini.

 

7. Giro

Aktifkan opsi ini jika transaksi kas masuk ini dibayar menggunakan giro.

 

8 Kode dan Nama Akun

Untuk  menampilkan  daftar  rekening  yang  sudah  tersedia,  double  klik  mouse  (klik  mouse  dua  kali  
dengan cepat)  atau tekan tombol ENTER pada keyboard (pastikan cursor berada pada kolom kode),  
selanjutnya akan ditampilkan form daftar rekening.

 

9. Department

Kolom Dept dipilih dari tabel yang tersedia seperti halnya memilih kode rekening, double klik mouse 
untuk menampilkan daftar departemen.
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10. Nilai

Untuk Nilai transaksi, isilah nilai pada kolom Nilai.

 

11. Job

Kolom Job dipilih  dari  tabel  yang tersedia seperti  halnya memilih kode rekening, double klik  mouse 
untuk menampilkan daftar proyek.

 

12. Hapus Baris

Klik tombol ini untuk menghapus item transaksi yang sedang aktif (pastikan cursor telah berada pada 
baris item kas masuk yang ingin dihapus).

 

13. Rekam Ulang

Klik tombol Rekam Ulang untuk merekam transaksi ini dalam template sehingga dapat digunakan oleh 
transaksi yang sama di masa yang akan datang.

 

14. Buka Ulang

Klik tombol Buka Ulang untuk membuka transaksi yang pernah disimpan sebelumnya.

 

15. Cetak Faktur

Beri tanda centang untuk langsung mencetak faktur transaksi. Maka setelah menekan tombol Rekam, 
program akan langsung menampilkan form cetak faktur.

 

16. Batal

Untuk membatalkan input transaksi, atau membatalkan modifikasi yang Anda lakukan.

 

17. Rekam

Untuk merekam transaksi.

 

Setelah semua form diisi sesuai dengan kebutuhan, klik Rekam, jika langsung mencetak faktur Kas Masuk 
maka akan muncul pilihan faktur yang tersedia. Pilih faktur yang akan dicetak, klik Preview jika ingin  
melihat tampilan terlebih dahulu atau klik Cetak jika ingin langsung mencetak.
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Gambar 4. Bukti kas masuk

 

Gambar 5. Tampilan bukti kas masuk
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Setelah cetak faktur form isian akan kembali kosong sehingga kita bisa menginput transaksi kas masuk 
yang lain. Jika tidak ingin menginput transaksi kas masuk yang lain, klik Batal untuk menampilkan daftar  
kas masuk yang telah diinput.

Gambar 6. Daftar Transaksi Kas masuk

Jika ingin melihat jurnal kas masuk yang terbentuk dengan cara klik kanan pada daftar kas masuk lalu  
pilih Jurnal Voucher.

Gambar 7.  Voucer Jurnal kas masuk
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Jika ingin menampilkan semua jurnal yang ada di daftar kas masuk, klik Laporan, Laporan Keuangan, Kas 
dan Bank, Jurnal – Kas Masuk sehingga akan tampil sebagai berikut:

Gambar 8. Laporan Kas Bank

Klik pada Jurnal – Kas Masuk, sehingga akan muncul Filter Data. Tentukan filter tanggal sesuai dengan  
periode data yang telah diinput lalu tekan OK.

Gambar 9. Filter Data 
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Gambar 10. Laporan Jurnal Kas masuk
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TRANSFER KAS

Transfer antar kas adalah form yang digunakan untuk mencatat uang dari satu rekening ke rekening 
yang lainnya. Anda dapat menampikan form ini melalui menu Kas dan Bank >> Transfer Antar Kas.

Gambar 1. Tampilan Menu Transfer Kas/Bank

Gambar 2. Daftar isian Transfer Kas/Bank

 : Bagian ini wajib diisi di awal  : Bagian ini dapat diabaikan. Jika ada, harus diisi di awal
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Keterangan :

1. Kas atau Bank Asal

Tentukan rekening Kas atau Bank, dari mana uang berasal. Klik tombol bergambar yang ada 
disebelah kanan untuk mementukan pilihan rekening kas atau bank yang tersedia.

2. Kas atau Bank Tujuan

Tentukan rekening Kas atau Bank, dari mana uang akan disimpan/disetor. Klik tombol bergambar 
yang ada disebelah kanan untuk menentukan pilihan rekening kas atau bank yang tersedia.

3. Tanggal Transaksi

Tentukan tanggal transaksi setiap kali anda menginput transaksi. Program otomatis mengisi

tanggal sesuai dengan tanggal di sistem komputer anda.

4. Nomor Referensi

Referensi diisi dengan referensi transaksi, program otomatis mengisinya dengan TRANS.

5. Departemen

Diisi dengan departemen dimana dana ini nantinya akan digunakan

6. Keterangan Transaksi

Isikan keterangan dengan jelas di kolom ini sesuai dengan isi transaksi, agar saat anda mempilkan 
laporan buku besar dan laporan lainya, anda tidak perlu melihat detail transaksi untuk 
mengetahui maksud transaksi tersebut.

7. Nilai Transaksi

Diisi nilai transaksi.

8. Tombol Batal : untuk membatalkan input transaksi atau mambatalkan modifikasi yang anda 
lakukan.

9. Tombol Rekam : untuk merekam transaksi
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REKONSILIASI BANK

Form untuk melakukan proses rekonsiliasi, melalui form ini tersedia fasilitas untuk menyamakan transaksi 
uang masuk/keluar yang dicatat di Zahir dengan membandingkannya dengan laporan rekening 
koran/buku bank.

Gambar 1 : Modul Kas & Bank, didalamnya ada fasilitas Rekonsiliasi Bank

 

 

Masuk ke form Rekonsiliasi Bank di Modul Kas & Bank

Gambar 2 : Menu Rekonsiliasi bank

 Bagian ini wajib diisi        Bagian ini dapat diabaikan.
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Keterangan:

1. Pilih Kode Rekening (akun)

Dipilih  berdasarkan  rekening  Bank  yang  akan  dilakukan  rekonsiliasi.  Untuk  melihat  daftar 
rekening Bank, masuk ke Data-data >> Data Rekening.

2. Tanggal Rekening Koran

Pilih tanggal ketika akan melakukan rekonsiliasi bank. Untuk zahir, default tanggal adalah akhir  
bulan

3. Saldo Rekening Koran yang tercetak di Bank

Dimasukkan nilai saldo rekening Bank yang akan dilakukan rekonsiliasi, berdasarkan nilai yang 
dicetak oleh bank.

4. Batal & Lanjutkan

Batal : Membatalkan Proses Rekonsiliasi

Lanjutkan : Melanjutkan Proses Rekonsiliasi

Gambar 3 : Kolom Rekonsiliasi Bank

 

Keterangan:

1. Total Masuk

Jumlah total uang yang masuk, atau nilai debit di rekening bank. Nilai ini akan muncul, setelah 
ceklist di daftar transaksi pada bagian kanan di kolom (X) dicentang/di cek list.
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2. Total Keluar

Jumlah total uang yang keluar, atau nilai kredit di rekening bank. Nilai ini akan muncul, setelah 
ceklist di daftar transaksi pada bagian kanan di kolom (X) dicentang/di cek list.

3. Analisa

Berisi:

a. Saldo Menurut Bank = Nilai yang tertera atau tercetak di rekening koran bank secara manual

b. - Cek yang beredar = Nilai kredit, atau uang yang keluar

c. + Setoran dalam Perjalanan = Nilai debit, atau uang yang bertambah di rekening bank

d. - Saldo Buku Besar = Saldo yang tertera di Buku Besar Zahir

e. Perbedaan = Selisih antara Saldo Menurut Bank dikurang dengan Saldo Buku Besar

4. Daftar Transaksi

Bagian  ini  menampilkan  daftar  transaksi  yang  berhubungan  dengan  rekening  bank  yang 
direkonsiliasi. Aktifkan tanda centang pada bagian kanan di kolom (X), jika saldo transaksi sama 
dengan saldo transaksi pada rekening koran bank.

5. Penyesuaian

Klik tombol penyesuaian jika terdapat transaksi yang saldonya tidak sama dengan saldo transaksi  
yang  tercatat  pada  rekening  koran  bank.  Jurnal  penyesuaian  tersebut  bertujuan  untuk 
menyamakan  saldo  bank  menurut  pencatatan  Zahir  Accouting  dengan  saldo  bank  menurut 
rekening koran.

NB : Keterangan ketika masuk di tombol penyesuaian ada di bawah.

6. Rekonsiliasi Otomatis

Memasukkan  proses  rekonsiliasi  Bank  menggunakan  format  excel.  Yaitu  dengan  mengimpor 
daftar transaksi Bank dalam format excel (format csv), kemudian di masukkan dalam form ini.

7. Rekonsiliasi

Klik  tombol  rekonsiliasi,  untuk  melanjutkan  proses  rekonsiliasi,  pastikan  sudah  tidak  ada 
perbedaan  antara  saldo  menurut  pencatatan  perusahaan  dan  saldo  menurut  rekening  koran 
bank.

NB : Keterangan ketika masuk di tombol Rekonsiliasi ada di bawah.

8. Update

Mengupdate proses rekonsiliasi atau refresh proses dalam mencocokan daftar transaksi di Zahir 
dan  daftar  transaksi  di  Bank.  Ketika  update  di  klik  maka  check  list  atau  centangan  di  Daftar 
Transaksi akan hilang.

9. Tutup

Klik tombol tutup untuk menutup menu Rekonsiliasi Bank
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Lakukan Penyesuaian Rekonsiliasi

Ketika klik tombol Penyesuaian pada tombol angka 5, maka akan keluar jendela seperti berikut:

Gambar 4. Jurnal Penyesuaian

 Bagian ini wajib diisi di awal

1. Kode Akun

Diisi  dengan  kode  akun  penyesuaian.  Misal,  apabila  menambah  nilai  Bank,  diisi  dengan 
pendapatan bunga. Apabila mengurangi nilai bank, diisi dengan adminsitrasi bank.

2. Tanggal

Tanggal terjadinya transaksi penyesuaian.

3. Referensi

Huruf yang tertera di referensi jurnal.

4. Keterangan

Keterangan jurnal yang akan tercantum di buku besar, sehingga memudahkan untuk mengecek 
transaksi.

5. Masuk (Debit)

Nilai penambah saldo bank

6. Keluar (Kredit)

Nilai pengurang saldo bank

7. Batal & Lanjutkan

Membatalkan atau melanjutkan transaksi penyesuaian
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Masuk ke Jendela Rekonsiliasi

Ketika klik tombol Rekonsiliasi pada tombol angka 7, maka akan keluar jendela seperti berikut:

Gambar 5 : Proses Rekonsiliasi

Ketika klik Ya, maka akan muncul jendela

Gambar 6 : Peringatan untuk menampilkan Laporan

Jendela selanjutnya, Filter Laporan Rekonsiliasi. Untuk melihat hasil laporan dari proses rekonsiliasi yang 
dilakukan.
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Gambar 7 : Filter Laporan Rekonsiliasi

Untuk membuka laporan rekonsiliasi. Masuk ke Laporan Keuangan > Kas dan Bank

Gambar 8 : Melihat Laporan Rekonsiliasi
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Hasil Laporan dari proses rekonsiliasi

Gambar 8 : Melihat Laporan Rekonsiliasi
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GIRO MASUK

Untuk transaksi pembayaran piutang usaha atau kas masuk dapat juga menggunakan transaksi giro 
masuk.

Berikut ini langkah-langkah untuk mencatat transaksi giro masuk di Zahir Accounting Versi 6 :

A. Transaksi Kas Masuk :

Gambar 1. Form Kas Masuk

 Bagian ini wajib diisi di awal       Bagian ini dapat diabaikan

Keterangan:

1. Akun Kas

Tentukan akun dimana uang akan disimpan.

2. Dari

Klik  tombol  ini  untuk  memilih  data  pelanggan  di  daftar  nama  alamat.  Jika  Anda  belum 
membuatnya,  klik  Baru  untuk  membuat  baru  pelanggan.  Anda  bisa  juga  membuat  data 
pelanggan dan data nama alamat lain dari modul Data-data > Data Nama Alamat.

3. Nomor Cek

Nomor  cek  diisi  dengan  nomor  urut  transaksi,  misalkan  nomor  cek.  Program  otomatis  akan 
mengisi nomor ini secara berurutan dari transaksi sebelumnya, namun Anda dapat merubahnya 
jika perlu. Isian nomor referensi ini dapat diketik secara langsung.

4. Tanggal Transaksi

Tentukan  tanggal  transaksi  setiap  kali  Anda  menginput  transaksi.  Program  otomatis  mengisi 
tanggal  sesuai  dengan  tanggal  sistem  komputer  Anda.  Anda  dapat  mengetik  tanggal  secara 
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langsung  atau  dengan  menampilkan  kalender  (terdapat  tombol  kecil  di  sebelah  kanan 
bergambar kalender).

5. Nominal

Klik disini untuk menghitung nilai transaksi (yaitu setelah Anda mengisi item transaksi dengan  
benar dan sebelum menekan tombol rekam).

6. Menu

Ketik keterangan transaksi disini. Isi keterangan dengan jelas sesuai dengan isi transaksi, agar saat  
Anda menampilkan laporan  buku besar  dan laporan lainnya,  Anda  tidak  perlu  melihat  detail 
transaksi untuk mengetahui maksud transaksi ini.

7. Giro

Aktifkan opsi ini jika transaksi kas masuk ini dibayar menggunakan giro.

8. Kode dan Nama Akun

Untuk menampilkan daftar rekening yang sudah tersedia, double klik mouse (klik mouse dua kali  
dengan cepat)  atau tekan tombol ENTER pada keyboard (pastikan cursor berada pada kolom 
kode), selanjutnya akan ditampilkan form daftar rekening.

9. Department

Kolom Dept dipilih dari tabel yang tersedia seperti halnya memilih kode rekening, double klik 
mouse untuk menampilkan daftar departemen.

10. Nilai

Untuk Nilai transaksi, isilah nilai pada kolom Nilai.

11. Job

Kolom Job dipilih  dari  tabel  yang tersedia seperti  halnya memilih kode rekening,  double klik 
mouse untuk menampilkan daftar proyek.

12. Hapus Baris

Klik tombol ini untuk menghapus item transaksi yang sedang aktif (pastikan cursor telah berada 
pada baris item kas masuk yang ingin dihapus).

13. Rekam Ulang

Klik tombol Rekam Ulang untuk merekam transaksi ini dalam template sehingga dapat digunakan 
oleh transaksi yang sama di masa yang akan datang.

14. Buka Ulang

Klik tombol Buka Ulang untuk membuka transaksi yang pernah disimpan sebelumnya.

15. Cetak Faktur

Beri  tanda centang untuk langsung mencetak faktur transaksi.  Maka setelah menekan tombol 
Rekam, program akan langsung menampilkan form cetak faktur.

16. Batal

Untuk membatalkan input transaksi, atau membatalkan modifikasi yang Anda lakukan.

17. Rekam

Untuk merekam transaksi.
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B. Contoh Pembayaran Piutang Usaha

Gambar 2. Form Pembayaran Piutang Usaha

 Bagian ini wajib diisi di awal       Bagian ini dapat diabaikan

Keterangan:

1. Untuk Akun Kas, Pembayaran dari Customer, no. cek, Tanggal dan Jumlah Pembayaran Piutang 
Wajib Diisi sesuai dengan kondisi yang ada.

2. Klik Giro

3. Rekam

Contoh transaksi di atas akan tercatat di menu giro masuk. Untuk melihat secara jelas, pengguna bisa 
masuk ke menu Kas dan Bank kemudian pilih Giro Masuk.
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Gambar 3. Form Kas & Bank

C. Setelah muncul tampilan form giro masuk pilih salah satu giro yang akan dicairkan.

Gambar 4. Daftar Giro Masuk
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D. Setelah Anda klik giro cair, maka akan tampil data transaksi giro yang akan dicairkan.

Gambar 5. Informasi Transaksi Giro

Form di atas digunakan untuk mencatat informasi giro yang diterima

1. Informasi Transaksi Giro terdiri dari :

• Nomor Giro, inputkan nomor giro sesuai dengan giro yang tersedia.

• Jatuh Tempo, tentukan tanggal jatuh tempo sesuai dengan tanggal di giro.

• Nama Bank, tentukan nama bank yang mengeluarkan giro tersebut.

• Nomor a/C, tentukan nomor rekening bank yang tertera dalam giro.

2. Batal – OK

• Klik batal untuk membatalkan proses pencatatan informasi transaksi giro.

• Klik OK untuk menyimpan informasi transaksi giro.

E. Setelah informasi transaksi giro selesai dilakukan dan di klik OK, maka tampilan di layar akan seperti 
gambar di bawah ini :
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Gambar 6. Daftar Transaksi Giro

F. Untuk mengetahui hasil transaksi giro masuk diatas, pengguna bisa masuk ke menu laporan dengan  
cara sebagai berikut :

• Klik laporan

• Pilih laporan kas dan bank

 

Gambar 7. Menu Utama Laporan Zahir
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Untuk laporan, Zahir Accounting menyediakan 2 pilihan yaitu :

Giro Masuk – Hari Jatuh tempo

 

Gambar 8. Daftar Giro Masuk – Hari Jatuh Tempo

Gambar 9. Daftar Giro Masuk 
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GIRO KELUAR

Transaksi yang menggunakan giro akan diposting menggunakan rekening sementara, misalkan hutang 
giro. Sehingga jurnal akuntansi yang dihasilkan tidak menggunakan rekening bank tapi menggunakan 
rekening hutang giro. Selanjutnya saat giro dicairkan melalui daftar giro keluar, barulah program akan 
membuat  jurnal  transaksi  adjustment  yang  menggunakan  rekening  bank  yang  sudah  ditentukan  di 
transaksi ini. Transaksi yang dapat menggunakan giro salah satunya adalah transaksi kas keluar maupun  
pembayaran hutang.

1. Daftar Kas Keluar

Gambar 1. daftar kas keluar
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2. Daftar Hutang Usaha

Gambar 2. daftar hutang usaha

Untuk melakukan pembayaran dengan giro keluar, pengguna harus meng-input data-data seperti 
contoh dibawah :
1.1 Pembayaran Kas Keluar Dengan Giro

Gambar 3. transaksi kas keluar

 : Bagian ini wajib diisi di awal  : Bagian ini dapat diabaikan
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Keterangan:

1. Tentukan akun dimana uang akan disimpan.

• Pilih nama penerima uang (uang untuk siapa). 

• Tentukan tanggal transaksi setiap kali Anda menginput transaksi. 

• Klik disini untuk menghitung nilai transaksi.

• Ketik keterangan transaksi disini. 

2. Aktifkan opsi ini jika transaksi kas keluar ini dibayar menggunakan giro.

3. Untuk menampilkan daftar rekening yang sudah tersedia.

4. Selanjutnya akan ditampilkan form daftar rekening/nama akun.

5. Kolom Dept dipilih dari tabel yang tersedia.

6. Untuk Nilai transaksi, isilah nilai pada kolom Nilai.

7. Kolom Job dipilih dari tabel yang tersedia.

8. Klik tombol ini untuk menghapus item transaksi yang sedang aktif.

• Klik tombol Rekam Ulang untuk merekam transaksi ini dalam template.

• Klik tombol Buka Ulang untuk membuka transaksi yang pernah disimpan sebelumnya.

9. Centang kolom untuk mencetak Faktur

10. Klim Rekam untuk menyimpan transaksi atau batal untuk membatalkan transaksi.

 

 
2.1 Transaksi Pembayaran Hutang Usaha Dengan Giro

Gambar 4. transaksi hutang usaha

 : Bagian ini wajib diisi di awal  : Bagian ini dapat diabaikan
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Keterangan:

1. Tentukan akun dimana uang akan disimpan.

• Pilih nama penerima uang.

• Tentukan tanggal transaksi setiap kali Anda menginput transaksi.

• Klik disini untuk menghitung nilai transaksi

• Ketik keterangan transaksi disini.

2. Aktifkan opsi ini jika transaksi kas keluar ini dibayar menggunakan giro.

3. Untuk menampilkan daftar rekening yang sudah tersedia, double klik mouse

4. Tanggal transaksi invoice

5. Saldo dari piutang usaha 

6. Kolom discount. Bisa diinput manual atau otomatis

7. Jumlah transaksi yang akan dibayar

8. Klik tombol ini untuk menghapus item transaksi yang sedang aktif.

9. Centang kolom untuk mencetak Faktur.

10. Klik Rekam untuk menyimpan transaksi atau batal untuk membatalkan transaksi.

Untuk melakukan transaksi pencairan giro keluar dapat dimulai dengan membuka daftar Giro Keluar 
dengan cara klik Kas&Bank > Giro Keluar

Gambar 5. tampilan kas dan bank

Selanjutnya akan muncul daftar Giro Keluar seperti gambar berikut:
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Gambar 6. daftar giro keluar

Pilih transaksi giro keluar yang akan dicairkan, lalu klik Giro Cair. Akan muncul jendela Peringatan sebagai 
berikut:

Gambar 7. data transaksi giro

 : Bagian ini wajib diisi di awal  : Bagian ini dapat diabaikan

Form ini digunakan untuk mencatat informasi giro yang dikeluarkan atau digunakan untuk pembayaran.
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Keterangan:

1. Tentukan nama bank yang mengeluarkan giro tersebut.

2. Tentukan nomor rekening bank yang tertera dalam giro.

3. Inputkan nomor giro sesuai dengan giro yang diterima. 

4. Tentukan nama penerima transaksi tersebut.

5. Tentukan nominal dari transaksi tersebut.

6. Tentukan tanggal transaksi

7. Tentukan tanggal jatuh tempo.

8. Pilih transaksi sementara untuk, telah diposting, batal apabila dibutuhkan

9. Klik Batal untuk membatalkan transaksi atau OK untuk menyimpan informasi transaksi giro.

Gambar 8. reminder

Klik Ya apabila Anda ingin melanjutkan proses ini. Program akan secara otomatis memproses transaksi 
tersebut. Jika proses sudah selesai maka akan kembali ke tampilan daftar Giro Keluar dan transaksi giro 
keluar yang Anda pilih akan hilang dari daftar Giro Keluar.

Transaksi tersebut akan otomatis tercatat dalam jurnal. Untuk melihat jurnal yang terbentuk dari 
transaksi pencairan giro keluar dapat dilakukan dengan cara klik modul Buku Besar.
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Gambar 9. Tampilan jurnal voucher

Untuk melihat laporan Giro Keluar dapat dilakukan dengan cara klik modul Laporan > Kas Dan Bank > 
Giro Keluar

Gambar 10. Laporan giro keluar
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Kemudian akan muncul tampilan filter sebagai berikut:

Gambar 11. Filter giro

Keterangan:

• Penerima giro, klik untuk menentukan nama penerima giro
• Klik untuk menampilkan semua
• Klik untuk memfilter besarnya nilai giro
• Klik untuk menentukan tanggal jatuh tempo giro
• Klik untuk menentukan acuan tanggal
• Klik untuk memfilter laporan lebih rinci berdasarkan jenis, status dan kondisi giro
• Klik untuk membatalkan transaksi

Klik untuk melanjutkan sehingga akan muncul laporan daftar giro keluar.
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Gambar 12. Laporan daftar giro keluar – hari jatuh tempo

Gambar 13. Laporan daftar giro keluar
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TRANSAKSI PERSEDIAAN BARANG
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PEMAKAIAN/ PENYESUAIAN BARANG

Fasiltas ini digunakan untuk melakukan pemakaian/penyesuaian barang, seperti memasukan barang 
yang diperoleh tanpa pembelian atau mengeluarkan barang akibat terjadinya kerusakan pada barang 
tersebut serta mengeluarkan barang atas pemakaian sendiri.

Langkah-Langkah Melakukan Pemakaian/Penyesuaian barang :

Tahap I: Memulai Transaksi
Klik Persediaan, arahkan pada modul pemakaian/penyesuaian lalu klik Tambah data

Gambar 1. Tambah Data Pemakaian Penyesuaian Barang

Setelah Klik tambah data maka proses selanjutnya adalah melakukan input transaksi pemakain 
penyesuaian barang

 

© 2014 PT Zahir Internasional 370



Gambar 2. Input Pemakaian Penyesuaian Barang

Keterangan :

1. Isikan nomor Referensi yang berguna sebagai nomor bukti transaksi (Jika nomor tidak diisi maka 
nomor mengikuti standar dari program Zahir. Jika nomor referensi sudah pernah digunakan maka 
nomor referensi akan berwarna merah).

2. Isi Tanggal dilakukannya Transaksi ( dalam pengisian tanggal perlu diperhatikan periode 
akuntansinya bila transaksi sebelum periode akuntansi maka transaksi tidak dapat dilakukan, dan 
bila transaksi setelah periode akuntansi, transaksi tetap dapat dilakukan tetapi sebelumnya 
program zahir akan memberitahukan bahwa tanggal transaksi tidak sama dengan periode 
akuntansi, dan ini merupakan sistem proteksi dari program Zahir agar tidak terjadinya kesalahan 
dalam penginputan tanggal transaksi).

3. Isikan Keterangan Jurnal ( Bila keterangan jurnal tidak diisi maka keterangan jurnal mengikuti 
standart dari program Zahir).

4. Jika ada gudang, pilih dari gudang mana barang tersebut berasal dan pilih gudang tujuan
5. Item Transaksi : pada contoh di atas barang yang akan dikeluarkan adalah kamus bahasa 

Indonesia dan kamus bahasa Jepang.
Klik dua kali pada baris kode, maka akan muncul pilihan data barang >>pada kolom jumlah Isikan 
Berapa banyak barang yang akan dikeluarkan ( Bila barang keluar maka harus diberi tanda ( – 
minus). >> Pilih akun yang sesuai dengan transaksi misal akun yang dipilih pada contoh di atas 
adalah sebagai biaya kerusakan dan kegagalan material >>Klik Job (pilih proyek) bila barang ini 
termasuk ke dalam suatu proyek >> Klik Dep. ( Pilih departemen/cabang ) bila barang ini 
termasuk ke dalam suatu departemen

6. Hapus Baris : Untuk menghapus baris pada transaksi
7. Cetak : Untuk Mencetak hasil dari Transaksi
8. Opsi Terakhir :

  Batal : Untuk membatalkan transaksi
  Rekam draft : Menyimpan Transaksi tanpa terbentuknya jurnal (Belum diposting)
  Rekam : Menyimpan Transaksi dan menjurnal (Posting)
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Catatan : Bila ingin menampilkan harga pokok barang pada saat transaksi, klik setting >> Setup Program 
>> Setelan Transaksi >> Transaksi Persediaan >> Jurnal Penyesuaian Persediaan menampilkan Harga 
Pokok.

Tahap II: Lihat daftar transaksi
Klik Persediaan, arahkan pada modul pemakaian/penyesuaian lalu klik Daftar data

Gambar 3. Daftar Data Pemakaian Penyesuaian Persediaan

Setelah klik daftar data maka transaksi yang telah diinput masuk ke dalam daftar transaksi pemakaian 
penyesuaian barang
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Gambar 4. Daftar Transaksi Yang Telah Diinput

Keterangan :

1. Transaksi yang telah diinput
2. Pilihan Transaksi :

  Baru : Untuk membuat transaksi Baru 
  Hapus : Untuk menghapus transaksi 
  Unpost : Membatalkan jurnal yang terbentuk pada transaksi yang dipilih

3. Opsi terakhir :
  Cetak : Untuk Mencetak Hasil transaksi
  Tutup : Keluar dari daftar Transaksi

Tahap III: Jurnal Transaksi
Untuk Melihat jurnal yang tebentuk : masuk ke daftar transaksi >> Pilih transaksi klik kanan >> Jurnal 
Voucher >> Print ( Bila ingin mencetak Jurnal Voucher, maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini )

Gambar 5. Cara Mencetak / Melihat Jurnal Voucher
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Keterangan :

1. Opsi Tampilan ( Dalam bentuk gambar seperti pada no 2, Atau dalam bentu List )
2. Jenis Voucher
3. Tombol Disain : Untuk Mendesain Bentuk Jurnal
4. Preview ( Melihat Hasil dalam Bentuk Voucher )
5. Cetak ( untuk Mencetak Jurnal Voucher )
6. Kirim Email ( Mengirim Lapotan Faktur )

Tampilan Jurnal Voucher

Gambar 6. Tampilan Jurnal Voucher

 

Tahap III: Lihat Stock Yang Terbentuk
Untuk Melihat Stock atas barang tersebut : Klik laporan >> Laporan Barang >> persediaan >> Kartu Stock 
Umum/Gudang :

Gambar 7. Stok Yang Terbentuk
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Penjelasan :
Pada Produk Kamus Bhs. Indonesia di kolom keluar terdapat nilai 1 yang mengurangi persediaan barang 
dari yang tersedia 30 Pcs menjadi 29 Pcs, begitu pun dengan produk Kamus Bhs. Jepang yang berkurang 
sebesar 2 Pcs dari 40 Pcs menjadi 38 Pcs

Tahap IV: Lihat Laporan Terkait
Untuk Melihat hasil laporan atas transaksi tersebut : Klik laporan >> Laporan Barang >> persediaan >> 
Transaksi Persediaan – Pemakaian Penyesuaian Persediaan :

 

Gambar 8. Laporan Terkait
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TRANSFER BARANG ANTARGUDANG

Fasilitas ini digunakan untuk memindahkan barang dari suatu gudang ke gudang yang lain.
 
Berikut langkah–langkah melakukan transfer barang antar gudang.
 
Tahap I: Memulai Transaksi
Klik Persediaan, arahkan pada modul transfer barang antar gudang  lalu klik Tambah
 

Gambar 1. Tambah Data Transfer Barang Antar Gudang
 
 
Setelah Klik tambah data maka proses selanjutnya adalah melakukan input transaksi pemindahan 
barang antar gudang.
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Gambar 2. Input Transfer Barang Antar Gudang

Keterangan :

1. Isikan nomor Referensi yang berguna sebagai nomor bukti transaksi (Jika nomor tidak diisi, 
nomor mengikuti standar dari program Zahir. Jika nomor referensi sudah pernah digunakan, 
nomor referensi akan berwarna merah).

2. Isi Tanggal dilakukannya Transaksi ( dalam pengisian tanggal perlu diperhatikan periode 
akuntansinya jika transaksi sebelum periode akuntansi maka transaksi tidak dapat dilakukan, dan 
bila transaksi setelah periode akuntansi, transaksi tetap dapat dilakukan tetapi sebelumnya 
program zahir akan memberitahukan bahwa tanggal transaksi tidak sama dengan periode 
akuntansi, dan ini merupakan sistem proteksi dari program Zahir agar tidak terjadinya kesalahan 
dalam penginputan tanggal transaksi.

3. Isikan Keterangan Jurnal (Jika keterangan jurnal tidak diisi, keterangan jurnal mengikuti standar 
dari program Zahir)

4. Jika ada gudang, pilih dari gudang mana barang tersebut berasal dan pilih gudang tujuan
5. Item Transaksi : pada contoh di atas barang yang akan ditransfer adalah paket kamus hemat ( Bhs. 

Indonesia & Bhs. Inggris )
6. Klik baris di bawah kode barang >> Pilih barang ( misal paket kamus hemat ) isikan jumlah barang 

yang akan ditransfer ( misal 1 ) >> klik satuan ( misal Pcs ) >> pada kolom ke gudang akan terisi 
otomatis  ke gudang Sales karena gudang sudah ditentukan terlebih dahulu, ( Lihat pada 
keterangan nomer 4 ) >> isikan Job bila barang ini termasuk ke dalam suatu proyek

7. Hapus Baris : Untuk menghapus baris pada transaksi
8. Cetak : Untuk Mencetak hasil dari Transaksi
9. Opsi Terakhir :

  Batal : Untuk membatalkan transaksi
  Rekam draft : Menyimpan Transaksi tanpa terbentuknya jurnal (Belum diposting)
  Rekam : Menyimpan Transaksi dan menjurnal (Posting)
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Tahap II: Lihat Daftar Transaksi
Klik Persediaan, arahkan pada modul transfer barang antar gudang lalu klik Daftar data :
 

Gambar 3. Daftar Data Transfer  Barang Antar Gudang
 
Setelah klik daftar data maka transaksi yang telah diinput masuk ke dalam daftar transaksi transfer 
barang antar gudang
 

Gambar 4. Daftar Transaksi Yang Telah Diinput
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Keterangan :
1. Transaksi yang telah diinput
2. Pilihan Transaksi :

Baru: Untuk membuat transaksi Baru
Hapus: Untuk menghapus transaksi
Unpost : Membatalkan jurnal yang terbentuk pada transaksi yang dipilih

3. Opsi terakhir:
Cetak: Untuk Mencetak Hasil transaksi
Tutup: Keluar dari daftar Transaksi

 
 
Tahap III: Jurnal Transaksi
Untuk Melihat jurnal yang tebentuk : masuk ke daftar  transaksi >> Pilih transaksi klik kanan >> Jurnal 
Voucher >> Print ( Bila ingin mencetak Jurnal Voucher, maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini ) 
 

Gambar 5. Cara Mencetak / Melihat Jurnal Voucher
 
Keterangan :

1. Opsi Tampilan ( Dalam bentuk gambar seperti pada no 2, Atau dalam bentu List )
2. Jenis Voucher
3. Tombol Disain : Untuk Mendesain Bentuk Jurnal
4. Preview ( Melihat Hasil dalam Bentuk Voucher )
5. Cetak ( untuk Mencetak Jurnal Voucher )
6. Kirim Email ( Mengirim Lapotan Faktur )
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Jurnal Voucher dipratinjau:
 

Gambar 6. Tampilan Jurnal Voucher
 
 
Tahap IV: Stok Yang Terbentuk
Untuk Melihat Stock atas barang tersebut : Klik laporan >> Laporan Barang >> persediaan >> Kartu Stock 
Umum/Gudang :
 

Gambar 7. Stock Yang Terbentuk 
 
 
Penjelasan :
Pada gudang penjualan (Sales ) untuk paket kamus hemat masuk 1 dan pada gudang Headquarter untuk 
kamus Hemat Berkurang 1
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Tahap V: Lihat laporan terkait
Untuk Melihat hasil laporan atas transaksi tersebut : Klik laporan >> Laporan Barang >> persediaan >> 
Transaksi Persediaan – Pemakaian Penyesuaian Persediaan :
 

Gambar 8. Laporan Terkait
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PERAKITAN

Fasilitas  ini  digunakan  untuk  melakukan  perakitan/produksi  barang  secara  otomatis  dengan 
merumuskan setiap komponen barang-barang yang terdapat pada suatu barang jadi.
 
Proses perakitan dapat dilakukan dengan memasukan terlebih dahulu komponen atau item-item untuk 
membuat suatu barang jadi di data produk dengan menggunakan autobuild.
 
Berikut langkah-langkah untuk membuat perakitan otomatis dengan autobuild:

Tahap I: Persiapan Autobuild
Klik persediaan >> Data Produk >> Pilih barang mana yang akan dirakit >> klik autobuild >> masukan 
komponen-kompenan barang tersebut,
Misal pada perakitan ini akan dibuat suatu barang dengan nama paket pintar 1 yang setiap 1 paket 
memerlukan 1 buku ensiklopedia jilid 1, kamus Bhs. Inggris dan kamus Bhs. Indonesia masing-masing 1, 
lihat pada gambar di bawah ini :
 

Gambar 1. Proses Autobuild
 
Keterangan :

1. Isikan jumlah produksi barang jadi yang akan dirakit, misal 1
2. Isikan  komponen  barang  :  Klik  baris  di  bawah  kode  >>  pilih  barang  >>  masukan  jumlah 

permasing-  masing barang >> tentukan sifat, apakah barang ini Tetap atau tidak, bila barang ini 
tidak  tetap maka  isikan  dengan  F  yang  berarti  barang  komponen  mengikuti  barang  yang  di 
produksi, sebagai contoh bila 1 barang jadi memerlukan 1 komponen A, maka ketika membuat 2  
barang jadi, komponen A yang diperlukan sebanyak 2, sebaliknya bila barang komponen bersifat 
tetap, maka tidak berpengaruh dengan banyaknya barang jadi yang diproduksi isikan dengan 
kode T.

3. hapus baris jika salah satu komponen tidak diperlukan
4. klik selesai jika rumusan sudah dibuat.
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Setelah selesai membuat komponen barang jadi di Autobuild maka langkah selanjutnya adalah memulai 
perakitan :
 
Tahap II: Memulai Transaksi
Klik Persediaan, arahkan pada modul Perakitan lalu klik Tambah data :
 

Gambar 2.  Tambah Data Perakitan 
 
Tahap III: Pemilihan Lokasi/ Gudang
Jika sudah mengeklik tambah data maka tampilan yang akan muncul adalah lokasi/gudang, pada tahap 
ini bertujuan untuk memilih dari gudang mana sumber barang yang akan dirakit berasal :
 

Gambar 3. Lokasi/Gudang
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Keterangan :

1. Pilih gudang, misal gudang Head Quarter
2. Opsi terakhir :
3. Ok : Klik ok bila pemilihan lokasi/gudang sudah dipilih dan melanjutkan proses perakitan

Batal : Klik batal untuk keluar dari transaksi
Update : Klik Update untuk menampilkan nama alias
Klik Edit bila ingin mengedit nama gudang
Klik Baru untuk membuat gudang baru

Tahap IV: Proses Awal Perakitan
Setelah klik OK Proses selanjutnya adalah menentukan barang apa yang akan dirakit dan banyaknya 
jumlah barang yang akan di rakit
 

Gambar 4. Form Perakitan 

Keterangan :

1. Alias: klik alias bila ingin melihat deskripsi barang berdasarkan nama yang lain
2. Gudang: klik gudang bila ingin memilih kembali gudang yang digunakan untuk perakitan
3. Cari: klik cari bila ingin mencari satu barang tertentu
4. Update: klik update bila ingin mengembalikan jumlah barang yang dibuat dan total menjadi 0
5. Filter: klik filter untuk memilih barang berdasarkan nama, kelompok barang, atau gudang
6. Item Transaksi: isikan banyaknya barang yang akan di buat pada kolom jumlah dibuat ( misal 

pada paket pintar 1 akan dibuat sebanyak 5 Pcs.
7. Reset: Reset ( untuk mengembalikan jumlah barang yang dibuat dan total menjadi 0 )
8. Klik batal bila ingin membatalkan transaksi, atau klik lanjutkan bila ingin melanjutkan transaksi ke 

proses berikutnya.
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Tahap V: Proses Akhir Perakitan
Setelah klik lanjutkan, maka tampilan akhir dari proses perakitan seperti ini :
 

Gambar 5. Proses Akhir Perakitan
 
Keterangan:

1. Isikan nomor Referensi yang berguna sebagai nomor bukti transaksi (Jika nomor tidak diisi, 
nomor mengikuti standar dari program Zahir. Jika nomor referensi sudah pernah digunakan, 
nomor referensi akan berwarna merah)

2. Isi Tanggal dilakukannya Transaksi ( dalam pengisian tanggal perlu diperhatikan periode 
akuntansinya bila transaksi sebelum periode akuntansi maka  transaksi tidak dapat dilakukan, dan 
bila transaksi setelah periode akuntansi, transaksi tetap dapat dilakukan tetapi sebelumnya 
program zahir akan memberitahukan bahwa tanggal transaksi tidak sama dengan periode 
akuntansi, dan ini merupakan sistem proteksi dari program zahir agar tidak terjadinya kesalahan 
dalam penginputan tanggal transaksi.

3. Isikan Keterangan Jurnal ( Bila keterangan jurnal tidak diisi maka keterangan jurnal mengikuti 
standart dari program Zahir).

4. Gudang akan terisi otomatis karena diawal, gudang sudah ditentukan
5. Item transaksi akan terisi secara otomatis hasil dari penentuan/penyusunan barang-barang 

komponen menjadi barang jadi pada saat pembuatan di autobuild, terlihat pada proses tersebut 
ketika akan dibuat paket pintar1 sebanyak 5, maka masing-masing barang komponen yang 
dikeluarkan sebanyak 5 ( HPP otomatis terisi )>> klik Job (pilih Proyek) bila barang ini termasuk ke 
dalam suatu proyek.

6. Setelah menginput transaksi, HPP untuk barang jadi akan otomatis terisi, tetapi bila ada 
penambahan komponen untuk mengeluarka HPP terbaru maka lakukan klik pada tombol update 
HPP

7. Hapus Baris : Untuk menghapus baris pada transaksi
8. Cetak : Untuk Mencetak hasil dari Transaksi
9. Opsi Terakhir :

  Batal : Untuk membatalkan transaksi
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  Rekam draft : Menyimpan Transaksi tanpa terbentuknya jurnal (Belum diposting)
  Rekam : Menyimpan Transaksi dan menjurnal (Posting)
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PENGURAIAN

Fasilitas ini digunakan untuk menguraikan atau meleburkan dari barang jadi ke barang-barang atau item 
material pada barang tersebut menjadi kebentuk semula.

Langkah-Langkah Melakukan Penguraian

Tahap I: Memulai Transaksi
Klik Persediaan, arahkan pada modul Penguraian lalu klik Tambah data :

Gambar 1. Tambah Data Penguraian
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Tahap II: Pemilihan Lokasi/ Gudang
Bila sudah mengklik tambah data maka tampilan yang akan muncul adalah lokasi/gudang, pada tahap 
ini bertujuan untuk memilih dari gudang mana barang akan diurai :

Gambar 2. Lokasi/Gudang

   Keterangan :

1. Pilih gudang, misal gudang Head Quarter
2. Opsi terakhir :

Ok : Klik ok bila pemilihan lokasi/gudang sudah dipilih dan melanjutkan proses perakitan
Batal : Klik batal untuk keluar dari transaksi
Update : Klik Update untuk menampilkan nama alias
Klik Edit bila ingin mengedit nama gudang
Klik Baru untuk membuat gudang baru
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Tahap III: Form Penguraian
Setelah klik OK, Proses selanjutnya adalah menentukan barang apa yang akan diurai dan banyaknya 
jumlah barang yang akan di urai.

Gambar. 3 Form Penguraian

Keterangan:

1. Alias : klik alias bila ingin melihat deskripsi barang berdasarkan nama yang lain
2. Gudang : klik gudang bila ingin memilih kembali gudang yang digunakan untuk perakitan
3. Cari : klik cari bila ingin mencari satu barang tertentu
4. Update : klik update bila ingin mengembalikan jumlah barang yang dibuat dan total menjadi 0
5. Filter : klik filter untuk memilih barang berdasarkan nama, kelompok barang, atau gudang
6. Item Transaksi : isikan banyaknya barang yang akan diurai ( misal pada contoh ini barang paket 

pintar 1 yang tersedia 5 akan diurai sebanyak 1 sehingga pada tampilan total terdapat sisa 4 )
7. Reset : Reset ( untuk mengembalikan jumlah barang yang dibuat dan total menjadi 0 )
8. Klik batal bila ingin membatalkan transaksi, atau klik lanjutkan bila ingin melanjutkan transaksi ke 

proses berikutnya.
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Tahap IV: Proses Akhir Penguraian
Setelah klik lanjutkan, maka tampilan akhir dari proses penguraian seperti ini :

Gambar 4. Proses Akhir Penguraian

Keterangan :

1. Isikan nomor Referensi yang berguna sebagai nomor bukti transaksi (Jika nomor tidak diisi, 
nomor mengikuti standar dari program Zahir. Jika nomor referensi sudah pernah digunakan, 
nomor referensi akan berwarna merah)

2. Isi Tanggal dilakukannya Transaksi ( dalam pengisian tanggal perlu diperhatikan periode 
akuntansinya bila transaksi sebelum periode akuntansi maka transaksi tidak dapat dilakukan, dan 
bila transaksi setelah periode akuntansi, transaksi tetap dapat dilakukan tetapi sebelumnya 
program zahir akan memberitahukan bahwa tanggal transaksi tidak sama dengan periode 
akuntansi, dan ini merupakan sistem proteksi dari program Zahir agar tidak terjadinya kesalahan 
dalam penginputan tanggal transaksi.

3. Isikan Keterangan Jurnal (Jika keterangan jurnal tidak diisi, keterangan jurnal mengikuti standar 
dari program Zahir).

4. Gudang akan terisi otomatis karena diawal, gudang sudah ditentukan
5. Item transaksi akan terisi secara otomatis hasil dari penentuan/penyusunan barang-barang 

komponen pembuatan di autobuild, terlihat pada proses tersebut ketika Paket Pintar 1 diurai 
sebanyak 1 ( -1 atau berkurang sebanyak 1 ) aka barang komponen atau item material untuk 
masing-masing barang tersebut mengikuti sebanyak 1 ( setiap masing-masing barang komponen 
bertambah 1 ( HPP akan otomatis terisi dari hasil perakitan sebelumnya ) >> klik Job (pilih Proyek) 
bila barang ini termasuk ke dalam suatu proyek.

6. Setelah menginput transaksi, HPP akan otomatis terisi dari hasil perakitan sebelumnya
7. Hapus Baris : Untuk menghapus baris pada transaksi
8. Cetak : Untuk Mencetak hasil dari Transaksi
9. Opsi Terakhir :

  Batal : Untuk membatalkan transaksi
  Rekam draft : Menyimpan Transaksi tanpa terbentuknya jurnal (Belum diposting)
  Rekam : Menyimpan Transaksi dan menjurnal (Posting)
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PEMINDAHAN BARANG

Fasilitas ini digunakan untuk melakukan pemindahan barang dari suatu bentuk ke bentuk lainnya, atau 
dengan kata lain fasilitas ini berguna untuk melakukan perakitan suatu barang secara manual/tanpa 
adanya rumusan yang tetap.

Langkah-langkah melakukan pemindahan barang:

Tahap I: Memulai Transaksi
Klik Persediaan, arahkan pada modul pemindahan barang lalu klik Tambah data :

Gambar 1. Tambah Data Pemindahan Barang
 

 
Setelah Klik tambah data maka proses selanjutnya adalah melakukan input transaksi pemindahan 
barang 
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Gambar 2. Input Pemindahan Barang

  

Keterangan : 

1. Isikan nomor Referensi yang berguna sebagai nomor bukti transaksi (Jika nomer tidak diisi maka 
nomor mengikuti standar dari program Zahir. Jika nomor referensi sudah pernah digunakan maka 
nomor referensi akan berwarna merah).

2. Isi Tanggal dilakukannya Transaksi (dalam pengisian tanggal perlu diperhatikan periode 
akuntansinya bila transaksi sebelum periode akuntansi maka  transaksi tidak dapat dilakukan, dan 
bila transaksi setelah periode akuntansi, transaksi tetap dapat dilakukan tetapi sebelumnya 
program Zahir akan memberitahukan bahwa tanggal transaksi tidak sama dengan periode 
akuntansi, dan ini merupakan sistem proteksi dari program Zahir agar tidak terjadinya kesalahan 
dalam penginputan tanggal transaksi)

3. Isikan Keterangan Jurnal ( Bila keterangan jurnal tidak diisi maka keterangan jurnal mengikuti 
standart dari program Zahir)

4. jika ada gudang, pilih dari gudang mana barang tersebut berasal dan pilih gudang tujuan
5. Item Transaksi : Misal Pada contoh Di atas akan dibuat Paket Kamus hemat ( Bhs. Indonesia & Bhs. 

Inggris ) Dimana setiap 1 paket terdiri dari 1 kamus bhs. Indonesia dan 1 kamus bhs. Inggris.klik 
dua kali pada  baris kode, maka akan muncul pilihan data barang >>  Pilih barang  yang akan 
dijadikan komponen dalam pembuatan Paket kamus hemat, >> pada kolom jumlah isikan nilai 
yang disertakan dengan tanda  (- negative), pada contoh terlihat untuk kamus bhs indonesia dan 
bhs. Inggris bernilai -1 yang berarti barang tersebut dipindahkan menjadi paket kamus hemat, 
dan isikan paket kamus hemat dengan nilai 1 >> Klik Job (pilih Proyek) bila barang ini termasuk ke 
dalam suatu proyek.

6. Setelah menginput transaksi klik tombol Update HPP  untuk mendapatkan HPP atas barang yang 
dirakit

7. Hapus Baris : Untuk menghapus baris pada transaksi
8. Cetak : Untuk Mencetak hasil dari Transaksi
9. Opsi Terakhir :

Batal : Untuk membatalkan transaksi
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Rekam draft : Menyimpan Transaksi tanpa terbentuknya jurnal (Belum diposting)
Rekam : Menyimpan Transaksi dan menjurnal (Posting)

#Daftar Transaksi
Klik Persediaan, arahkan pada modul Pemindahan Barang lalu klik daftar data :
 

Gambar 3. Daftar Data Pemindahan Barang

Setelah klik daftar data maka transaksi yang telah diinput masuk ke dalam daftar transaksi pemindahan 
barang
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Gambar 4. Daftar Transaksi Yang Telah Diinput
 
Keterangan :

1. Transaksi yang telah diinput
2. Pilihan Transaksi :

  Baru : Untuk membuat transaksi Baru 
  Hapus : Untuk menghapus transaksi 
  Unpost : Membatalkan jurnal yang terbentuk pada transaksi yang dipilih

3. Opsi terakhir :
  Cetak : Untuk Mencetak Hasil transaksi
  Tutup : Keluar dari daftar Transaksi

Tahap II::  Jurnal Transaksi
Untuk Melihat jurnal yang tebentuk : masuk ke daftar  transaksi >> Pilih transaksi klik kanan >> Jurnal 
Voucher >> Print ( Bila ingin mencetak Jurnal Voucher, maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini ) 
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Gambar 5. Cara Mencetak / Melihat Jurnal Voucher

Keterangan :

1. Opsi Tampilan ( Dalam bentuk gambar seperti pada no 2, Atau dalam bentu List )
2. Jenis Voucher
3. Tombol Disaingn : Untuk Mendesain Bentuk Jurnal
4. Preview ( Melihat Hasil dalam Bentuk Voucher )
5. Cetak ( untuk Mencetak Jurnal Voucher )
6. Kirim Email ( Mengirim Lapotan Faktur )

Tampilan Jurnal Voucher setelah di Preview

Gambar 6. Tampilan Jurnal Voucher
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Tahap III: Lihat Stok Yang Terbentuk:
Untuk Melihat Stok atas barang tersebut : Klik laporan >> Laporan Barang >> persediaan >> Kartu Stock 
Umum/Gudang :

 

Gambar 7. Stock Yang Terbentuk

Penjelasan:

Terlihat pada tanggal  1/24/2013 dengan N0 Ref. IJ000003 :

• Untuk stock Kamus Bhs. Indonesia berkurang  1, dari stock sebelumnya berjumlah 29 menjadi 28.
• Untuk stock Kamus Bhs. Inggris berkurang 1, dari stock sebelumnya berjumlah 50 menjadi 49  
• Pada Paket kamus hemat bertambah 1, dari stock sebelumnya 0 menjadi 1
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Tahap IV: Lihat Laporan Terkait
Untuk Melihat hasil laporan atas transaksi tersebut : Klik laporan >> Laporan Barang >> persediaan >> 
Transaksi Persediaan – Pemindahan Barang:

Gambar 8. Laporan Terkait
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PENERIMAAN BARANG KONSINYASI

Fasilitas ini digunakan untuk menginput penerimaan barang titipan dari perusahaan lain.

Langkah – Langkah Melakukan Input Penerimaan Barang Konsinyasi :

Tahap I: Memulai Transaksi
Klik Persediaan, arahkan pada modul Penerimaan Barang Konsinyasi lalu klik tambah data :

Gambar 1. Tambah Data Penerimaan Konsinyasi

Tahap II: Input Penerimaan Barang Konsinyasi
Setelah Klik tambah data maka proses selanjutnya adalah melakukan input Penerimaan Barang 
Konsinyasi:
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Gambar 2. Input Penerimaan Barang Konsinyasi

Keterangan :

1. Klik pada tombol nama pemasok >> pilih nama pemasok
2. Isikan nomor Referensi yang berguna sebagai nomor bukti transaksi (Jika nomor tidak diisi, 

nomor mengikuti standar dari program Zahir. Jika nomor referensi sudah pernah digunakan, 
nomor referensi akan berwarna merah).

3. Isi Tanggal dilakukannya Transaksi ( dalam pengisian tanggal perlu diperhatikan periode 
akuntansinya bila transaksi sebelum periode akuntansi maka transaksi tidak dapat dilakukan, dan 
bila transaksi setelah periode akuntansi, transaksi tetap dapat dilakukan tetapi sebelumnya 
program zahir akan memberitahukan bahwa tanggal transaksi tidak sama dengan periode 
akuntansi, dan ini merupakan sistem proteksi dari program Zahir agar tidak terjadinya kesalahan 
dalam penginputan tanggal transaksi.

4. Klik Tombol gudang bila ingin memasukan barang ke gudang selain gudang utama.
5. Isikan Keterangan Jurnal ( Bila keterangan jurnal tidak diisi maka keterangan jurnal mengikuti 

standart dari program zahir).
6. Mata uang akan terisi otomatis pada pembuatan data vendor, bila mata uang Rupiah maka akan 

terisi IDR begitupun dengan vendor yang memilik mata uang selain rupiah
7. Klik tombol bag. Pembelian >> Pilih karyawan yang bersangkutan (jika diperlukan)
8. Klik Stock List, jika ingin melihat data barang yang tersedia
9. Item Transaksi : Klik baris di bawah kolom kode >> Pilih barang konsinyasi ( deskripsi barang akan 

otomatis terisi ) >> Masukan jumlah barang yang diterima ( misal 100 )>> Pilih satuan ( misal Pcs ) 
>> Masukan harga dasar pada barang tersesbut ( 45000 ) >> klik pajak bila menggunakan PPN

10. Klik tombol hapus baris jika ingin menghapus baris yang sudah terisi data transaksi
11. Klik Rekam ulang jika transaksi ini akan terjadi lagi dikemudian waktu
12. Klik buka ulang jika transaksi ini sudah pernah direkam ulang ( untuk membuka transaksi yang 

sudap pernah direkam ulang ).
13. klik cetak jika ingin mencetak invoice/faktur
14. Opsi terakhir :

Batal : klik batal jika ingin membatalkan dan keluar
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Rekam Draft : Menyimpan Transaksi tanpa terbentuknya jurnal (Belum diposting)
Rekam : Menyimpan Transaksi dan menjurnal ( Posting )

Tahap III: Lihat Daftar Transaksi
Klik Persediaan, arahkan pada modul Penerimaan Barang Konsinyasi lalu klik Daftar data :

Gambar. 3 Daftar Data Penerimaan Barang Konsinyasi

Setelah klik daftar data maka transaksi yang telah diinput masuk ke dalam daftar transaksi penerimaan 
barang konsinyasi

Gambar 4. Daftar Transaksi Yang Telah Diinput
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Keterangan :

1. Transaksi Yang sudah di input
2. Pilihan Pencarian transaksi :

Search : untuk mencari transaksi berdasarkan nomer transaksi atau supllier
Proyek : untuk mencari barang yang berkaitan dengan proyek 
Grafik : untuk menampilkan grafik penerimaan barang ( lihat nomor 3 )
Mata Uang : untuk melihat penerimaan barang berdasarkan mata uang sebenarya
Update: memperbarui daftar transaksi ( misal data sudah di unpost tetapi masih terdapat tanda 
centang )
Filter : untuk membatasi pencarian (berupa klasifikasi, tanggal transaksi, dan status transaksi)

3. Grafik Transaksi : grafik akan muncul berdasarkan tanggal dan banyaknya nilai transaksi
4. Opsi Tampilan Grafik :

Order : melihat grafif barang yang diorder ( untuk transaksi penjualan dan pembelian )
Per tanggal : untuk melihat grafik berdasarkan tanggal atau pemasok
Max : melihat tampilan grafik secara penuh.

5. Opsi Tindakan :
Baru : membuat baru transaksi penerimaan barang konsinyasi
Hapus : untuk menghapus transaksi yang telah diinput
Unpost : untuk membatalkan jurnal yang terbentuk tanpa menghapus transaksi

6. Opsi Terakhir :
Perincian : untuk melihat perincian transaksi
Cetak: untuk mencetak transaksi
Tutup : untuk keluar dari daftar transaksi

Tahap IV: Stok Yang Tebentuk
Untuk Melihat Stock atas barang tersebut : Klik laporan >> Laporan Barang >> persediaan >> Kartu Stock 
Umum/Gudang :

Gambar 5. Stok Yang Terbentuk

Penjelasan:
Pada tanggal 1/30/2013 dengan nomer referensi CI00001 terdapat nilai 100 di kolom masuk, yang berarti 
untuk produk Buku Komputer telah masuk sebanyak 100, dari saldo semula bernilai 0 menjadi 100.
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RETUR BARANG KONSINYASI

Fasilitas ini digunakan untuk mengembalikan barang konsinyasi akibat kerusakan atas kondisi barang 
tersebut, atau mengembalikan karena barang tidak laku terjual.

Langkah-Langkah Melakukan Retur Barang Konsinyasi :

Tahap I: Memulai Transaksi
Klik Persediaan, arahkan pada modul retur barang konsinyasi lalu klik tambah data :

Gambar 1. Tambah Data Retur Barang Konsinyasi

Tahap II: Input Retur Barang Konsinyasi
Bila sudah mengklik tambah data maka tampilan yang akan muncul form untuk input retur barang 
konsinyasi seperti gambar di bawah ini:
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Gambar 2. Input Retur Barang Konsinyasi

Keterangan :

1. Klik pada tombol nama pemasok >> pilih nama pemasok
2. Isikan nomor Referensi yang berguna sebagai nomor bukti transaksi (Jika nomor tidak diisi, 

nomor mengikuti standar dari program Zahir. Jika nomor referensi sudah pernah digunakan, 
nomor referensi akan berwarna merah).

3. Isi Tanggal dilakukannya Transaksi ( dalam pengisian tanggal perlu diperhatikan periode 
akuntansinya bila transaksi sebelum periode akuntansi maka transaksi tidak dapat dilakukan, dan 
bila transaksi setelah periode akuntansi, transaksi tetap dapat dilakukan tetapi sebelumnya 
program zahir akan memberitahukan bahwa tanggal transaksi tidak sama dengan periode 
akuntansi, dan ini merupakan sistem proteksi dari program Zahir agar tidak terjadinya kesalahan 
dalam penginputan tanggal transaksi.

4. Klik Tombol gudang bila ingin memasukan barang ke gudang selain gudang utama.
5. Isikan Keterangan Jurnal ( Bila keterangan jurnal tidak diisi maka keterangan jurnal mengikuti 

standart dari program zahir).
6. Mata uang akan terisi otomatis pada pembuatan data vendor, bila mata uang Rupiah maka akan 

terisi IDR begitupun dengan vendor yang memilik mata uang selain rupiah
7. Klik tombol bag. Pembelian >> Pilih karyawan yang bersangkutan (jika diperlukan)
8. Klik catatan atas retur ( bila belum ada klik baru untuk membuat catatan atas retur )
9. Klik Stock List, jika ingin melihat data barang yang tersedia
10. Item Transaksi : Klik baris di bawah kolom kode >> Pilih barang konsinyasi yang akan di retur 

( deskripsi barang akan otomatis terisi ) >> Masukan jumlah barang yang diretur ( misal 10 ) >> 
Pilih satuan ( misal Pcs ) >> Masukan harga dasar pada barang tersesbut ( 45000, harga barang 
akan terisi secara otomatis berdasarkan waktu barang konsinyasi tersenut diterima ) >> klik pajak 
bila menggunakan PPN

11. Klik tombol hapus baris jika ingin menghapus baris yang sudah terisi data transaksi
12. Klik Rekam ulang jika transaksi ini akan terjadi lagi dikemudian waktu
13. Klik buka ulang jika transaksi ini sudah pernah direkam ulang ( untuk membuka transaksi yang 

sudap pernah direkam ulang).
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14. klik cetak jika ingin mencetak invoice/faktur
15. Opsi terakhir :

Batal : klik batal jika ingin membatalkan dan keluar
Rekam Draft : Menyimpan Transaksi tanpa terbentuknya jurnal (Belum diposting)
Rekam : Menyimpan Transaksi dan menjurnal ( Posting )

Tahap III: Lihat daftar transaksi
Klik Persediaan, arahkan pada modul Retur Barang Konsinyasi lalu klik Daftar data :

Gambar 3. Daftar Data Retur Barang Konsinyasi

Setelah klik daftar data maka transaksi yang telah diinput masuk ke dalam daftar transaksi retur barang 
konsinyasi
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Gambar 4. Daftar Transaksi Yang Telah Diinput

Keterangan :

1. Transaksi Yang sudah di input
2. Pilihan Pencarian transaksi :

Search : untuk mencari transaksi berdasarkan nomer transaksi atau supllier
Proyek : untuk mencari barang yang berkaitan dengan proyek 
Grafik : untuk menampilkan grafik penerimaan barang ( lihat nomer 3 )
Mata Uang : untuk melihat penerimaan barang berdasarkan mata uang sebenarya
Update: memperbarui daftar transaksi ( misal data sudah di unpost tetapi masih terdapat tanda 
centang )
Filter : untuk membatasi pencarian (berupa klasifikasi, tanggal transaksi, dan status transaksi)

3. Grafik Transaksi : grafik akan muncul berdasarkan tanggal dan banyaknya nilai transaksi
4. Opsi Tampilan Grafik:

Order : melihat grafif barang yang diorder ( untuk transaksi penjualan dan pembelian )
Per tanggal : untuk melihat grafik berdasarkan tanggal atau pemasok
Max : melihat tampilan grafik secara penuh.

5. Opsi Tindakan:
Baru : membuat baru transaksi penerimaan barang konsinyasi
Hapus : untuk menghapus transaksi yang telah diinput
Unpost : untuk membatalkan jurnal yang terbentuk tanpa menghapus transaksi

6. Opsi Terakhir:
Perincian: untuk melihat perincian transaksi
Cetak: untuk mencetak transaksi
Tutup: untuk keluar dari daftar transaksi
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Tahap IV: Lihat stok yang terbentuk
Untuk Melihat Stock atas barang tersebut : Klik laporan >> Laporan Barang >> persediaan >> Kartu Stock 
Umum/Gudang :

Gambar 5. Stok Yang Terbentuk

Penjelasan:
Pada tanggal 1/31/2013 dengan nomer referensi CO000001 terdapat nilai 10 di kolom keluar, yang 
berarti untuk produk Buku Komputer telah keluar sebanyak 10, dimana saldo sebelumnya sebesar 100 
dan berkurang menjadi 90.
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PENENTUAN HARGA JUAL

Fasilitas ini digunakan untuk menentukan harga jual suatu barang, dapat berupa perubahan langsung 
pada harga dengan menginput manual per masing-masing barang atau dapat ditentukan melalui set 
harga jual otomatis dimana perubahan harga jual dapat dipilih berdasarkan presentase

Langkah-langkah penentuan harga jual:

Tahap I: Memulai Transaksi

Klik Persediaan, arahkan pada modul Penentuan Harga Jual lalu klik Daftar Data data :

Gambar 1. Daftar Data Penentuan Harga Jual
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Tahap II: Form Awal Penentuan Harga Jual

Jika sudah mengeklik daftar data maka akan muncul form untuk Menentukan harga jual seperti gambar 
di bawah ini:

Gambar 2. Form Awal Penentuan Harga Jual

 

Keterangan :

1. Merupakan barang-barang yang terdapat di data produk
2. Harga jual Standart : penentuan harga jual barang yang ditetapkan untuk umum
3. Harga jual Per Golongan Pelanggan : penentuan harga jual barang yang ditetapkan secara khusus 

berdasarkan golongan dari suatu pelanggan
4. Harga Jual  Otomatis  :  merupakan penentuan harga jual  berdasarkan presentase margin  laba,  

mark up dan laba kotor yang dasar perhitungannya berdasarkan harga beli terakhir dan harga 
pokok produksi

5. ketik kode atau nama barang jika ingin mencari barang tertentu
6. Update : klik update untuk memperbarui harga jual barang yang sudah ditentukan
7. filter : klik filter jika ingin mencari barang tertentu berdasarkan, nama, kelompok atau gudang
8. Klik tutup jika penentuan harga jual sudah dilakukan
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Tahap III: Penentuan Harga Jual Secara Manual

Pada  tahap  pertama  akan  dicontohkan  menentukan  harga  jual  secara  manual,  piilh  suatu  barang 
tertentu (misal ensiklopedia jilid 1).

 

Gambar 3. Penentuan Harga Jual Manual

 

Keterangan :

1. Klik harga jual standart untuk menentukan harga barang secara umum
2. Klik dua kali pada baris dibawah kolom harga jual, harga awal buku ensiklopedia 1 Rp 175.000 

( lihat pada gambar 2 ) kemudian diubah menjadi Rp 185.000.
3. Klik Tutup jika harga jual telah diubah.

 

Tahap IV: Hasil Penentuan Harga Jual Manual Pada Invoice Penjualan

Untuk melihat apakah harga jual tersebut sudah berubah atau tidak dapat dilakukan dengan menginput 
penjualan

Klik Penjualan >> Invoice Penjualan/Pengiriman Barang >> tambah Data >> Pilih Pelanggan >> Pilih 
barang ( buku ensiklopedia jilid 1 ) :
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Gambar 4. Hasil Input Invoice Penjualan dengan Penentuan Harga Manual

 

Penjelasan:

Pada input penjualan ini  harga jual sudah otomatis berubah dari  harga awal Rp 175.000 menjadi Rp 
185.000.

 

Tahap V: Penentuan Harga Jual Secara Otomatis

Penentuan  Harga  Jual  Otomatis  dilakukan  dengan  memberikan  nilai  keuntungan  yang  diharapkan,  
berupa presentase atas harga jual suatu barang berdasarkan margin laba, mark up dan laba kotor pada  
barang tersebut.

Pada  contoh  di  bawah  ini  terlihat  bahwa  Buku  Ensiklopedia  Jilid  1  memiliki  harga  jual  sebesar  Rp 
185.000, point  atau nomer 6,  7,  dan 8 Merupakan Cara untuk menentukan harga jual  barang secara 
otomatis (Klik Harga Jual Standar >> Harga Jual Otomatis >> Hitung Harga Jual ).
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Gambar 5. Form Awal Penentuan Harga Jual Otomatis

 

Keterangan :

1.Merupakan barang-barang yang terdapat di data produk
2.ketik kode atau nama barang jika ingin mencari barang tertentu
3.Update : klik update untuk memperbarui harga jual barang yang sudah ditentukan
4.Filter : klik filter jika ingin mencari barang tertentu berdasarkan, nama, kelompok atau gudang
5.Harga  jual  Per  Golongan  Pelanggan  :  penentuan  harga  jual  barang  yang  ditetapkan  secara 
khusus berdasarkan golongan dari suatu pelanggan
6.Harga jual Standart : penentuan harga jual barang yang ditetapkan untuk umum
7.Harga Jual Otomatis : merupakan penentuan harga jual berdasarkan presentase margin laba, 
mark up dan laba kotor yang dasar perhitungannya berdasarkan harga beli terakhir dan harga 
pokok produksi
8.Hitung Harga Jual : Melanjutkan perhitungan harga jual barang secara otomatis
9.Klik tutup untuk keluar dari penentuan harga jual

 

Tahap VI: Penentuan Harga Jual Secara Otomatis

Selanjutnya adalah menentukan sistem perhitungan harga jual, setting nilai dan opsi perhitungan harga 
jual
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Gambar 6 Penentuan Harga Jual Otomatis

 

Keterangan :

1. Sistem Perhitungan berdasarkan presentase margin laba,  presentase mark up,  dan laba kotor, 
misal pilih presentase margin laba dan isikan dengan nilai 25

2. Setting Nilai  terdiri  atas  pembulatan,  satuan terkecil  dan dasar  perhitungan,  misal  pilih  dasar  
perhitungan berdasarkan harga beli terakhir.

3. Opsi Perhitungan Harga Jual merupkan opsi tambahan berupa masukkan pajak pembelian ke 
dalam harga beli pokok dan hanya yang terpilih

4. Opsi terakhir : Proses untuk melanjutkan penentuan harga jual dan batal untuk keluar penentuan 
harga jual
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Tahap VII: Form Penentuan Harga Jual Berdasarkan Perhitungan Harga Jual Otomatis

Setelah di  proses pada buku ensiklopedia jilid  1 nila harga jual  yang semula Rp 185,000 menjadi Rp 
106,666.67

Gambar 7. Daftar Harga Jual Standar
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STOCK OPNAME

Fasilitas ini digunakan untuk mencocokan antara barang yang tersedia secara buku dengan barang yang 
tersedia secara fisik.

Langkah-Langkah Menginput Stock Opname :

Tahap I: Memulai Transaksi
Klik Persediaan, arahkan pada modul Stock Opname lalu klik Tambah data :

Gambar 1. Tambah Data Stock Opname
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Tahap II: Pemilihan Lokasi/ Gudang
Jika sudah mengeklik tambah data maka tampilan yang akan muncul adalah lokasi/gudang, pada tahap 
ini bertujuan untuk memilih gudang mana yang akan di stock opname :

Gambar 2. Lokasi/Gudang

Keterangan :

1. Pilih gudang, misal gudang Head Quarter
2. Opsi terakhir :

Ok : Klik ok bila pemilihan lokasi/gudang sudah dipilih dan melanjutkan proses perakitan
Batal : Klik batal untuk keluar dari transaksi
Update : Klik Update untuk menampilkan nama alias
Klik Edit bila ingin mengedit nama gudang
Klik Baru untuk membuat gudang baru
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Tahap III: Mengisi Form Stock Opname
Setelah klik OK maka proses selanjutnya adalah mencocokkan antara barang yang tersedia buku dengan 
barang yang tersedia fisik.

Gambar 3. Form Stock Opname

Keterangan :

1. Alias : klik alias bila ingin melihat deskripsi barang berdasarkan nama yang lain
2. Gudang : klik hudang bila ingin memilih kembali gudang yang akan distock opname
3. Cari : klik cari bila ingin mencari satu barang tertentu
4. Update : klik update bila ingin mengembalikan jumlah barang tersedia fisik ke tersedia buku
5. Filter : klik filter untuk memilih barang berdasarkan nama, kelompok barang, atau gudang
6. Reset : Reset = ( untuk mengembalikan jumlah barang berdasarkan yang tersedia secara buku ), 

Reset 0 ( Untuk membuat jumlah barang yang tersedia secara fisik menjadi 0 atau kosong ).
7. Item Transaksi : Bila barang yang tersedia fisik tidak sama dengan yang tersedia di buku maka  

isikan jumlah sisa atas barang tersebut, misal pada contoh di atas terdapat perbedaan jumlah 
barang pada buku ensiklopedia jilid 1 dimana jumlah barang yang tersedia pada buku sebanyak 
50 sedangkan jumlah barang yang tersedia secara fisik sebesar 45, maka secara otomatis terdapat 
angka -5 pada kolom selisih, begitupun dengan barang-barang lainnya. ( lihat pada gambar di  
atas )

8. Selesai : klik selesai bila inging keluar dari transaksi
9. Cetak : klik cetak bila ingin mencetak blanko stock opname
10. Proses : klik proses bila ingin melanjutkan proses stock opname
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Tahap IV: Menentukan Akun Penyesuaian
Setelah klik proses, tentukan atau pilih akun berdasarkan transaksi

Gambar 4. Koreksi Persediaan

Keterangan:

1. Klik pada kolom kode, pilih akun sesuai dengan transaksi, misal pada contoh ini akun yang dipilih 
adalah kerusakan dan kegagalan material.

2. Klik batal jika ingin membatalkan transaksi, atau klik lanjutkan bila ingin melanjutkan transaksi.

Tahap V: Proses Akhir Stock Opname
Setelah klik lanjutkan, maka tampilan akhir dari proses stock opname seperti ini :

Gambar 5. Proses Akhir Stock Opname

Keterangan :

© 2014 PT Zahir Internasional 417



1. Isikan nomor Referensi yang berguna sebagai nomor bukti transaksi ( Bila nomer tidak diisi maka 
nomer mengikuti standart dari program zahir, bila nomor referensi sudah pernah digunakan 
maka nomer referensi akan berwarna merah).

2. Isi Tanggal dilakukannya Transaksi ( dalam pengisian tanggal perlu diperhatikan periode 
akuntansinya bila transaksi sebelum periode akuntansi maka transaksi tidak dapat dilakukan, dan 
bila transaksi setelah periode akuntansi, transaksi tetap dapat dilakukan tetapi sebelumnya 
program zahir akan memberitahukan bahwa tanggal transaksi tidak sama dengan periode 
akuntansi, dan ini merupakan sistem proteksi dari program zahir agar tidak terjadinya kesalahan 
dalam penginputan tanggal transaksi.

3. Isikan Keterangan Jurnal ( Bila keterangan jurnal tidak diisi maka keterangan jurnal mengikuti 
standart dari program Zahir).

4. Gudang terisi berdasarkan pemilihan lokasi/gudang di awal.

5. Item Transaksi : barang yang muncul pada penyesuaian persediaan ini adalah hasil dari 
pencatatan pada proses stock opname >> pada kolom jumlah terdapat nilai – (negatif ), yaitu 
selisih yang di dapat antara jumlah barang yang tersedia pada buku dengan barang yang tersedia 
pada fisik, >> pada kolom akun sudah terisi hasil dari pemilihan akun ditahap koreksi persediaan 
>> Klik Job (pilih Proyek) bila barang ini termasuk ke dalam suatu proyek.

6. Hapus Baris : Untuk menghapus baris pada transaksi
Cetak : Untuk Mencetak hasil dari Transaksi

7. Opsi Terakhir :
  Batal : Untuk membatalkan transaksi
  Rekam draft : Menyimpan Transaksi tanpa terbentuknya jurnal (Belum diposting)
  Rekam : Menyimpan Transaksi dan menjurnal (Posting)
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BUKU BESAR

Setiap rekening perkiraan memiliki buku pencatatan tersendiri yang dikenal dengan istilah buku besar. 
Buku besar akan menampilkan perubahan saldo setiap rekening (debit dan kredit).

Gambar 4 : Masuk di Buku Besar

 

1. Memilih Akun
Klik Nama Akun di tulisan yang berwarna, maka akan bisa memilih rekening yang diinginkan 
untuk melihat buku besarnya.

2. Kolom Buku Besar
Berisi transaksi yang berkaitan dengan rekening perkiraan, debet dan kredit. Tersedia tanggal, 
Kode Jurnal, No Referensi, Catatan/keterangan Jurnal, Departemen, Debit, Kredit, Job.

3. Saldo Awal & Saldo Akhir
Saldo Awal: Saldo sebelum periode berjalan di buku besar, sesuai dengan filter tanggal
Saldo Akhir: Saldo di akhir periode berjalan di buku besar, sesuai dengan filter tanggal

4. Grafik Buku Besar Saldo Berjalan
Menampilkan nilai buku besar rekening perkiraan dalam bentuk grafik, disertai nilai dan 
tanggalnya.

5. Search
Mencari nama akun dengan mengetik di kolom search. Untuk memilih akun selain klik di nama 
akun atau bisa juga di kolom Search.

6. Grafik
Opsi untuk menampilkan grafik atau menutup grafik.

7. Mata Uang
Menampilkan nilai yang tertera di Kolom Buku Besar dengan pilihan mata uang sesuai dengan 
mata uang yang dipakai rekening
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8. Update
Refresh atau update, apabila komputer membutuhkan waktu untuk loading, maka Update untuk 
membantu loading tersebut.

9. Filter
Memilih kriteria Buku Besar yang diinginkan, dengan pilihan Tanggal, Akun, Departemen, Proyek. 
Bisa juga mencari Buku Besar dengan filter Keterangan Jurnal atau Nomor Jurnal.

10. Jumlah & Mutasi
Jumlah : Jumlah total untuk debet dan jumlah total untuk kredit.
Mutasi : Selisih antara Debet dan Kredit.

11. Saldo Berjalan & Mutasi Harian
Menampilkan grafik dengan pilihan Saldo Berjalan (Akumulasi) atau Mutasi Harian

12. Max
Menampilkan grafik dengan tampilan yang besar.

13. Cetak
Mencetak atau mengeprint Buku Besar sesuai dengan rekening yang diinginkan dan filter 
tanggalnya.

14. Perincian
Melihat detail transaksi di salah satu transaksi di Buku Besar.

15. Tutup
Menutup atau close jendela Buku Besar.
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Lihat Buku Besar

Masuk ke Laporan > Laporan Keuangan > Buku Besar

Gambar 5 : Melihat Laporan Buku Besar

 

Laporan hasil input transaksi di Buku Besar

Gambar 6 : Hasil Laporan Buku Besar
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LAPORAN

Laporan merupakan bagian esensial dalam menilai kinerja dan mengambil keputusan bisnis. Pasalnya 
laporan berisikan informasi akurat keseluruhan nilai dari aktivitas dan kinerja usaha. Di Zahir Accounting 
6 laporan disajikan dalam berbagai jenis dengan penggolongan sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan

• Laporan Laba Rugi (Standar dan perbandingan)

• Laporan Neraca (Standar dan perbandingan)

• Laporan Arus Kas

• Laporan Neraca Saldo

2. Buku Besar

3. Kas dan Bank

4. Laporan Penjualan dan Piutang Usaha

5. Laporan Pembelian dan Hutang Usaha

6. Laporan Persediaan

7. Laporan Lainnya

• Laporan Harta Tetap

• Laporan Proyek

• Laporan Departemen

Semua golongan dan jenis laporan tersebut dapat Anda buka di modul Laporan. Untuk melihat salah 
satu contoh laporan di Zahir Accounting 6, silakan buka halaman selanjutnya.
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Gambar 1. Contoh Laporan Laba Rugi
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TUTUP BUKU

Pada  tiap  akhir  bulan,  buku–buku  besar  perkiraan  perusahaan  yang  bersifat  sementara  seperti  
pendapatan (revenue) dan beban (expense) akan ditutup karena hanya menggambarkan aktivitas untuk 
suatu periode tertentu saja. Perkiraan-perkiraan sementara ini pada periode selanjutnya akan dimulai  
lagi dan saldo awalnya harus nol. Sedangkan perkiraan Neraca akan terus berlanjut menjadi saldo awal 
bulan./ periode selanjutnya. Penutupan ini dilakukan dengan cara menutup buku akhir bulan. Di Zahir  
Accounting 6 proses tutup buku akhir bulan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pastikan hanya satu pengguna yang sedang membuka data keuangan yang sama.

2. Backup data keuangan Anda.

3. Lakukan tutup buku akhir bulan dari menu Tutup Buku.

4. Ketika muncul jendela fasilitas otomatis,

• Tandakan fasilitas hitung dan buat jurnal penyusutan harta tetap agar sistem menghitung 
dan membuat jurnal  penyusutan.  Jika Anda belum mengisi  data harta tetap di  modul 
Data-data, fasilitas ini tidak dapat berfungsi.  Opsi ini akan ada jika Anda memiliki fasilitas  
Harta Tetap.

• Tandakan hitung ulang saldo akhir akun agar sistem menghitung ulang saldo akhir semua 
akun yang terlibat dalam transaksi.

• Tandakan hitung ulang saldo akhir persediaan agar sistem menghitung ulang seluruh nilai  
yang  terkait  dengan persediaan barang.  Opsi  ini  akan ada  jika  Anda memiliki  fasilitas 
Inventory.

• Tandakan revaluasi mata uang asing agar sistem menghitung dan membuat jurnal laba/ 
rugi selisih kurs. Opsi ini akan ada jika Anda memiliki fasilitas multicurrency. 

5. Ketika Anda mengeklik Proses, sistem akan memproses tutup buku akhir bulan. 

Tiap  akhir  tahun,  setelah  dilakukan  proses  tutup  buku  bulanan,  juga  dilakukan  proses  tutup  buku 
tahunan, namun hanya untuk memindahkan saldo laba tahun berjalan kepada laba ditahan. Sebelum 
melakukan proses tutup buku tahun, sebaiknya Anda memeriksa seluruh transaksi dalam periode tahun 
berjalan tersebut.  Pastikan tidak ada lagi  penginputan transaksi  dan koreksi  transaksi  untuk periode 
tahun yang akan ditutup.

1. Pastikan hanya satu pengguna yang sedang membuka data keuangan yang sama.

2. Backup data keuangan Anda sebelum memproses tutup buku tahunan.

3. Untuk melakukan proses tutup buku tahun. Klik Tutup Buku > Tutup Buku Akhir Tahun.

4. Proses  tutup  buku  tahun  akan  membuat  jurnal  penyesuaian  untuk  tutup buku  tahun  secara 
otomatis, dengan memindahkan saldo laba tahun berjalan kepada saldo laba ditahan. Jurnal ini  
akan terbentuk di Daftar Transaksi Jurnal yang terdapat di modul Buku Besar.

5. Setelah  proses  tutup  buku  tahun  Anda  tidak  dapat  lagi  melakukan  pencatatan  transaksi 
keuangan pada tahun yang telah ditutup.

Pada dasarnya pembukuan yang telah tutup buku akhir tahun tidak dapat dibuka lagi  karena status 
sudah  terkunci  secara  database,  namun  jika  ternyata  ada  transaksi  atau  saldo  awal  yang  perlu  
dibetulkan/ dikoreksi, pengguna masih tetap dapat membukanya dengan dua cara sebagai berikut:
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1. Buka/ restore database backup berekstensi .GBK. Ini adalah database backup terakhir sebelum 
tutup buku akhir  tahun dilakukan.  Database backup terkahir  bermakna bahwa setelah proses 
backup  telah  dipastikan  tidak  ada  tindakan  lagi  seperti  input,  hapus,  sunting,  atau  segala 
tindakan perubahan transaksi. Jika setelah backup sudah ada tindakan itu, proses restore sangat 
tidak disarankan karena tindakan yang telah dilakukan itu tidak terekam dalam data backup dan 
sudah tentu tindakan itu tidak akan ada di database hasil  restore (GDB).  Proses buka/ restore 
database backup dilakukan dari menu utama Zahir Accounting > buka file backup.

2. Jika  langkah  buka  file  backup  tidak  memungkinkan,  hubungi  Customer  Support  untuk 
mendapatkan prosedur pembukaan tahun.
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