Indonesian Journal of Economic Community Development
Vol. 1 No. 1 Juli 2020: 42 - 48
DOI: http://dx.doi.org/10.25105/ijecd.v1i1.7285

PELATIHAN PENCATATAN TRANSAKSI PENJUALAN DAN
PENERIMAAN KAS BERBASIS KOMPUTERISASI BAGI
PENGURUS KOPERASI INKOP KARTIKA
Marieta Ariani1*, Abubakar Arif 2,
Rakendro Wijayanto3, Tyas Pambudi Raharjo4
1234
Program Studi DIII Akuntansi Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti
Jl. Kyai Tapa No 1, Grogol, Jakarta 11440, Indonesia
*Coressponding Author Email: ariani82@gmail.com
Abstrac
In line with the importance of computer applications in accounting records, Inkop Kartika
cooperatives as the main cooperative conducting an examination of the report f the central
cooperative conducting savings and loan transactions activities require an understanding of
accounting for sales and revenue transactions through certain software applications. The
debriefing of participants, especially the management of cooperative members, must be carried
out in order to have a good mastery of the concepts and practices of this computer-based
accounting information system, particularly in sales and cash receipts using Zahir accounting
software. Community Service Activities (PKM) are carried out by several lecturers from the
Faculty of Economics and Business of Trisakti University in collaboration with Inkop Kartika for
2 (two) days at Campus A of FEB Trisakti University, on 19-20 August 2019, with a total of 26
participants. Activities in the form of lectures and training. The results and findings of this
training activity are known that this activity is very helpful for the managers of Kartika InKop in
recording accounting transactions, especially sales and cash receipts using Zahir software
Keywords: Community service activities, cash sales and receipts transactions, accounting
software

PENDAHULUAN
Sistem informasi akuntansi dibutuhkan koperasi karena merupakan proses melaporkan
kondisi keuangan koperasi secara akurat dan benar bagi semua pihak yang membutuhkan.
Perkembangan sistem informasi teknologi, melahirkan suatu sistem informasi akuntansi
berbasis komputer sehingga pengolahan data informasi menjadi lebih cepat, efektif dan
efisien. Meningkatnya peran teknologi dalam pencatatan akuntansi dapat mendorong
perubahan sistem pengolahan akuntansi secara manual ke pengolahan akuntansi secara
komputerisasi dengan menggunakan software. Banyak keuntungan yang akan dirasakaan
jika teknologi ikut berperan dalam pencatatan akuntansi, diantaranya adalah
meminimalkan resiko terjadinya kesalahan perhitungan atau human eror, kecepatan
dalam menghasilkan output laporan serta dapat lebih akurat dan informatif.
Saat ini telah banyak software akuntansi yang tersedia seperti Dac Easy Accounting,
Accurate dan Zahir Accounting. Zahir Accounting adalah salah satu software akuntansi
yang mulai dikembangkan sejak tahun 1996 dan implementasinya banyak digunakan
pada perusahaan berskala kecil, menengah dan besar.
Induk Koperasi Kartika (INkop Kartika) yang berada di lingkup markas besar Angkatan
Darat Republik Indonesia adalah sebuah badan usaha koperasi yang berada dalam lingkup
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Mabes Angkatan Darat Republik Indonesia. InKop Kartika sebagai Induk Koperasi yang
membawahi berbagai PusKop Kartika, juga melakukan kegiatan usaha koperasi simpan
pinjam dan koperasi konsumsi yang menyediaan barang kebutuhan sehari-hari. Untuk
memperlancar aktivitas jalannya perusahaan khususnya yang terkait dengan masalah
keuangan perlu pemahanan yang baik mengenai akuntansi koperasi berdasarkan peraturan
koperasi dan Standar Akuntansi Keuangan ETAP terutama yang berlaku bagi para
pengurus koperasi InKop Kartika, khususnya bagian bendahara dan keuangan yang
melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Program Diploma III Akuntansi
Perpajakan sebagai institusi pendidikan yang memiliki sumber daya manusia melakukan
kegiatan Pengabdian Kepada masyarakatnya (PKM). Dengan berdasarkan penjelasan
diatas dan untuk membantu Inkop Kartika khususnya pada bagian siklus penjualan dan
penerimaan kas kepada para pengurus dan/atau anggota Koperasi InKop Kartika maka
PKM ini akhirnya dilakukan.
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) bertujuan untuk meningkatkan
kompetensi dalam ranah pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia di bidang
akuntansi khususnya penggunaan software akuntansi untuk kegiatan penjualan dan
penerimaan kas di lingkup InKop Kartika MABES AD. Pasca dilakukannya PKM,
diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan ketrampilan di bidang akuntansi untuk
dapat menggunakan software Zahir, guna membantu laporan akuntansi lebih cepat dan
akurat, yang terkait dengan kegiatan penjualan dan penerimaan kas di lingkup InKop
Kartika MABES AD

METODE
Metode yang digunakan dalam kegiatan PKM ini adalah pelatihan Pelatihan melalui
kegiatan praktek penggunaan software Zahir Akuntansi disertai dengan demonstrasi atau
percontohan untuk menghasilkan keterampilan khususnya untuk Pencatatan Transaksi
Penjualan Dan Penerimaan Kas Berbasis Komputerisasi pada Inkop Kartika Markas
Besar Angkatan Darat Republik Indonesia.
Tahapan pelaksanaan kegiatan PKM dilakukan sebagai berikut:
1. Kegiatan PKM ini diawali dengan penandatangan MOU (Memorandum Of
Understanding) antara InKop Kartika dengan FEB Universitas Trisakti. Kegiatan
PKM kali ini dilaksanakan oleh beberapa dosen dari berbagai Program Studi
Akuntansi dengan topik yang beragam, yaitu dari konsep SAK ETAP, Konsep dan
Praktik Siklus Akuntansi, Konsep dan Praktik Akuntansi Persediaan Barang Dagangan
dan Peralatan, serta Konsep dan Praktik Software Akuntansi
2. Kegiatan dilaksanakan selama 2 (dua ) hari hari Kamis dan Jum’at dari tanggal 19
September hingga 20 September 2019, mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 13.00
WIB. Topik yang diberikan adalah konsep dan aplikasi pencatatan transaksi penjualan
dan penerimaan kas akuntansi berbasis komputerisasi bagi pengurus koperasi InKop
Kartika. Peserta merupakan pegawai koperasi di lingkup InKop Kartika Mabes AD
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dengan jumlah sebanyak 26 orang. Latar belakang peserta rata-rata adalah para
karyawan atau prajurit dan kurang memahami tentang akuntansi, terutama tentang
software akuntansi. InKop Kartika merupakan induk koperasi yang menaungi seluruh
PusKop (Pusat Koperasi) Kartika.
Pemilihan topik ini terkait dengan identifikasi masalah yang terjadi yaitu mengingat
perkembangan teknologi yang semakin pesat dan kebutuhan dalam pelaporan keuangan
berbasis komputer semakin besar, maka perkembangan sistem akuntansi berbasis
komputer merupakan hal yang penting. Di sisi lain, pengetahuan pengurus maupun
anggota koperasi dalam penggunaan software akuntansi khususnya software Zahir masih
terbatas. Masalah kedua Dibutuhkannya pengetahuan dan pelatihan dalam menggunakan
sofware akuntansi untuk membantu dalam pembuatan laporan keuangan khususnya di
sektor penjualan dan penerimaan kas dengan pengaplikasian software akuntansi Zahir
bagi pengurus koperasi InKop Kartika di lingkungan TNI Angkatan darat. Faktor
pengimplementasian software akuntansi inilah yang menjadi hambatan dan kesulitan
yang ditemui oleh setiap peserta pelatihan.
Kegiatan PKM dengan topik komputerisasi akuntansi untuk transaksi penjualan dan
penerimaan kas ini dilakukan oleh 6 (enam) Dosen yang memiliki kompetensi di bidang
komputasi akuntansi, 3 (tiga) Mahasiswa Program Studi DIII Akuntansi Perpajakan, serta
beberapa staf Dimaslum FEB Usakti. Kegiatan PKM dilakukan secara komprehensif agar
dapat berjalan dengan baik, dan tercapainya tujuan yaitu kepraktisan dan kemudahan
dalam proses implementasi pembuatan laporan keuangan yang terstruktur dan informatif
dalam laporan penjualan dan penerimaan kas sesuai dengan SAK ETAP dan aturan
koperasi melalui program software zahir. Dosen berperan sebagai narasumber untuk
materi komputerisasi akuntansi, mahasiswa berperan aktif sebagai asisten narasumber
dalam kelas maupun asisten dalam perlengkapan, staf Dimaslum berperan sebagai pihak
yang menyiapkan perlengkapan dan peralatan yang mendukung kegiatan ini, serta tim
komite PKM FEB Usakti yang bertanggungjawab penuh atas kegiatan ini.
Untuk menunjang pelaksanaan PKM tersebut, maka dilakukan beberapa tahapan
1. Tahap persiapan dimana tim PKM melakukan pengamatan kondisi yang ada pada
koperasi InKop Kartika Mabes AD, dengan mempelajari jenis usaha, latar belakang
usaha, latar belakang peserta, serta laporan keuangan yang sudah pernah dibuat.
2. Tahap pelaksanaan yang dilakukan dengan bentuk ceramah dan pelatihan. Dimulai
dengan memberikan pengenalan mengenai konsep software Zahir (modul Zahir
Accounting versi 5.1. secara keseluruhan dan fitur-fitur apa saja yang terdapat dalam
software Zahir serta mempraktikkannya secara langsung. Materi yang disajikan
kepada para peserta dalam pelatihan ini meliputi transaksi-transaksi yang terjadi pada
siklus penjulan dalam bentuk dokumen-dokumen voucher dan dicatat dengan
menggunakan aplikasi Zahir. Modul penjualan dalam aplikasi Zahir meliputi pesanan
penjualan (sales order), surat jalan (delivery order), faktur penjualan (sales invoice),
pengembalian penjualan (sales return) dan penerimaan dari pelanggan (sales receipt),
pengenalan modul kas dan bank ,kemudian modul penerimaan kas, modul pengeluaran
kas, modul transfer kas bank, modul giro masuk dan keluar serta modul transaksi
jurnal umum.
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3. Tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan kegiatan PKM ini,
maka panitia PKM menyebarkan kuisioner yang diisi oleh para peserta PKM.
Berikut ini materi yang disampaikan pada kegiatan PKM selama 2 (hari) dimana pada
hari pertama terdiri dari pengenalan software Zahir dan trasaksi yang berfokus pada
kegiatan penjualan sedangkan pada hari kedua fokus pada kegiatan transaksi penerimaan
kas. Untuk informasi lebih jelasnya mengenai materi kegiatan dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1.
Materi PKM Komputerisasi Akuntansi transaksi Penjualan dan penerimaan
kas
Tangggal

Materi

19 Agustus 2019

Pengenalan Software Zahir

Jam 08.00 – 13.00

Mencatat pesanan penjualan dengan aplikasi Zahir
Membuat surat jalan dengan aplikasi Zahir
Membuat faktur penjualan,pengembalian penjualan dengan aplikasi Zahir
Mencatat penerimaan dari pelanggan dengan aplikasi zahir

20 Agustus 2019

Pengenalan modul kas dan bank pada aplikasi Zahir

Jam 08.00 – 12.00

Mencatat penerimaan kas pada aplikasi Zahir
Mencatat transfer kas bank dan giro masuk pada aplikasi Zahir
Mencatat transaksi jurnal umum

Berikut ini beberapa foto pelaksanaan kegiatan PKM Akuntansi Kompeter Zahir untuk
transaksi penjualan dan penerimaan kas.
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Gambar 1
Kegiatan PKM Komputerisasi Akuntansi Zahir oleh Dosen dan Mahasiswa

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada akhir sesi kegiatan PKM, tim PKM menyebarkan kuisioner dan melakukan analisa
atas pelaksanaan kegiatan ini. Berdasarkan analisa tersebut, maka ditemukan beberapa
kelebihan dan kelemahan yang dapat menjadi masukan untuk kegiatan PKM berikutnya.
Tabel 2
Hasil Kegiatan PKM
Materi

Hasil (kuisioner)

Komputerisasi
Akuntansi

1.
2.
3.
4.

Pelatihan sudah cukup baik dan semoga waktu pelatihan dapat
ditambah lagi.
Sangat bermanfaat dan semoga dapat ditingkatkan lagi.
Sudah sangat baik dari segi materi dan pembimbing, sehingga
ada interaksi timbal balik.
Menambah banyak ilmu dan pengetahuan tentang penggunaan
software akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan.

Sumber: Data diolah
Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa, peserta merasakan banyak manfaat yang
diperoleh dari pelatihan komputerisasi akuntansi. Dengan menggunakan aplikasi software
akuntansi, dapat meminamilisir resiko terjadinya kesalahan perhitungan atau human eror
serta intergrasi antar unit koperasi dapat tercipta sehingga laporan keuangan yang
diperoleh dapat dilakukan secara cepat akurat dan informatif.
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Gambar 2
Hasil Kegiatan PKM
Berdasarkan gambar 2 diatas terlihat bahwa, peserta merasakan banyak manfaat yang
diperoleh dari pelatihan komputerisasi akuntansi. Dengan menggunakan aplikasi software
akuntansi, dapat meminamilisir resiko terjadinya kesalahan perhitungan atau human eror
serta intergrasi antar unit koperasi dapat tercipta sehingga laporan keuangan yang
diperoleh dapat dilakukan secara cepat akurat dan informatif, dari peserta 26 orang
sebanyak 92% dan sisanya 8% peserta masih harus diberikan materi tambahan agar lebih
memahami. Dari segi materi berupa modul dan bahan presentasi, peserta menilai bahwa
kegiatan ini sangat didukung oleh modul dan bahan presentasi yang baik dan
representatif, instruktur yaitu Dosen dan mahasiswa sebagai asisten sangat membantu
peserta untuk lebih memahami materi pelatihan.. Dari segi waktu pelaksanaan, peserta
merasa bahwa kegiatan ini memerlukan waktu yang sangat lama, sebanyak 85% peserta
merasakan bahwa kegiatan kali ini masih kurang lama waktunya.

SIMPULAN DAN SARAN
Beberapa faktor pendukung sehingga pelatihan ini berlangsung dengan baik diantaranya
adalah pelaksanaan kegiatan pelatihan ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan
yang sudah direncanakan , dan penyampaian materi pelatihan yang diberikan dapat
berjalan dengan lancar dan tertib dari awal pembukaan sampai berakhirnya acara ini
ditandai dengan para peserta mendengarkan dan menyimak dengan tertib, dan secara
antusias memberikan umpan balik selama pelatihan dengan memberikan pertanyaan
kepada pemateri, baik pertanyaan yang sifatnya teknis sesuai dengan materi pelatihan
maupun yang diluar materi pelatihan, semua pertanyaan dari para peserta dapat dijawab
dengan baik oleh pemateri. Ini artinya bagi Inkop Kartika memberikan respon yang
sangat baik dengan adanya pelatihan akuntansi berbasis komputer untuk diterapkan pada
operasional kegiatan Inkop. Bagi institusi sendiri, kegiatan PKM ini juga bermanfaat
bagi Program Studi DIII Akuntansi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Usakti,
karena dengan adanya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), para dosen dan
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mahasiswa dapat semakin memahami praktik komputerisasi akuntansi untuk UKM dan
Koperasi.
Berdasarkan hasil kuisioner dapat diketahui pula bahwa kegiatan PKM ini masih
memiliki keterbatasan terutama dalam segi waktu dan materi yang dibahas, pelatihan
lanjutan untuk materi komputerisasi akuntansi dengan materi yang lebih banyak dan
bervariasi sangat diinginkan oleh peserta, serta dibutuhkan pendampingan dalam
pelaksanaan aplikasi materi PKM ini pada kegiatan koperasi para peserta sehari-hari.
Materi yang diberikan ke depannya diharapkan sampai pada praktek siklus akutansi
secara komprehensif. Keterbatasan tersebut sekaligus merupakan saran yang dapat
dikembangkan tim PKM Program Studi DIII Akuntansi Perpajakan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Usakti untuk pelatihan selanjutnya.
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