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Abstrak
Mitra dalam program ini adalah Yayasan Patra Ilmu Sakinah (PIS) yang merupakan lembaga
pendidikan Al-Qur’an di Munjul Kec. Cipayung Jakarta Timur. Rumah Tahfidz & TPQ
Sakinah ingin mencetak hafidz -hafidzah dan mencetak kader yang berakhlaq Qur’ani.
Dengan animo masyarakat yang semakin tinggi, jumlah santri yang tiap bulannya bertambah
maka Rumah Tahfidz & TPQ Sakinah akan terus menambah sarana dan prasarana sebagai
penunjang pendidikan para santri. Rumah Tahfidz & TPQ Sakinah berkomitmen
menyelenggarakan pendidikan yang bisa mengantarkan santri yang hafal quran yang mampu
menerapkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari dan juga mampu meraih prestasi.
Berdasarkan inilah peneliti sangat tertarik untuk mengkaji lebih lanjut melalui Program
Pengabdian kepada Masyarakat. Kendala yang dialami oleh manajemen Rumah Tahfidz &
TPQ Sakinah yaitu pengelolaan dalam keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang
akurat dan tepat waktu karena selama ini laporan keuangan yang dihasilkan tidak akurat dan
tepat waktu hal itu menyebabkan manajemen kesulitan dalam pengambilan keputusan yang
berkaitan dengan keuangan. Pengabdian masyarakat ini dilakukan secara offline dengan
mengikuti protokoler kesehatan. Hasil dari pengabdian ini adalah kemampuan manajemen
dari Rumah Tahfidz & TPQ Sakinah dalam menghasilkan laporan keuangan meningkat.
Kata Kunci: laporan keuangan, Rumah Tahfidz & TPQ Sakinah, zahir
Abstract
Partners in this program are Yayasan Patra Ilmu Sakinah (PIS) which is an Al-Qur'an
educational institution in Munjul Kec. Cipayung, East Jakarta. Rumah Tahfidz & TPQ
Sakinah wants to print hafidz-hafidzah and create cadres with Qur'ani endings. With the
increasing public interest, the number of students who are increasing every month, the Rumah
Tahfidz & TPQ Sakinah will continue to add facilities and infrastructure to support the
education of the students. Rumah Tahfidz & TPQ Sakinah is committed to providing
education that can deliver students who memorize the Koran who are able to apply their
knowledge in everyday life and also be able to achieve achievements. Based on this,
researchers are very interested in further study through Community Service Programs. The
constraints experienced by the management of the Rumah Tahfidz & TPQ Sakinah are
management in finance to produce accurate and timely financial reports because so far the
resulting financial reports are not accurate and timely, causing management difficulties in
making decisions related to finance. This community service is carried out offline by
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following health protocols. The result of this dedication is that the management ability of
Rumah Tahfidz & TPQ Sakinah in producing financial reports has increased.
Keywords: financial reports, Rumah Tahfidz & TPQ Sakinah, zahir

Pendahuluan
Pengelolaan keuangan merupakan hal yang penting didalam suatu organisasi. Untuk
memudahkan dalam pengelolaan keuangan maka disusunlah laporan keuangan, yang minimal
terdiri dari laporan laba-rugi yang menggambarkan dalam menjalankan bisnis pada uatu
periode
dengan
waktu
tertentu,
perubahan
modal
yang
menggambarkan
penambahan/pengurangan modal pemilik pada periode dengan waktu tertentu dan neraca
yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada waktu tertentu. Pada saat ini kondisi
pengelolaan keuangan yang ada di Rumah Tahfidz & TPQ Sakinah yaitu tidak adanya laporan
keuangan untuk mendata jumlah pemasukan dan pengeluaran. Belum adanya laporan
keuangan yang dibuat mengakibatkan tidak dapat diketahui secara pasti perkembangan
keuangan rumah tahfidz & tpq sakinah. Hal ini merupakan kondisi yang harus diperbaiki
supaya perkembangan kondisi keuangan rumah tahfidz & tpq sakinah dapat diketahui secara
jelas. tindakan yang dilakukan adalah memberikan pelatihan penyusunan laporan keuangan
serta pelatihan penggunaan aplikasi akuntansi zahir bagi mitra.
Tujuan dilakukannya pelatihan ini diantaranya agar Rumah Tahfidz & TPQ Sakinah mampu
membuat laporan keuangan dengan baik dan benar walaupun dengan keterbatasan
pengetahuan dalam hal akuntansi. Manfaat dari pelatihan ini agar Rumah Tahfidz & TPQ
Sakinah mampu membuat laporan keuangan dengan baik dan benar sehingga menghasilkan
laporan keuangan yang tepat waktu dan up to date.
Konsep dasar akuntansi adalah konsep yang berlaku secara umum mengenai anggapan,
pandangan maupun pendapat mengenai laporan keuangan yang disajikan kepada
penggunanya (Sari, 2019). Akuntansi dalam perusahaan lebih mengarah pada aktivitas
keuangan sedangkan keuangan lebih mengarah pada kondisi finansial dari perusahaan
tersebut. Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang memproses data dan berguna
dalam menghasilkan informasi yang berguna dalam perencanaan, pengendalian dan
pengoperasian usaha (Putri, 2018). Laporan keuangan dilakukan melalui tahap yang
sistematis. Urutan yang tepat untuk menghasilkan laporan keuangan adalah Jurnal
Umum, Buku Besar, NeracaPercobaan, Ayat Jurnal Penyesuaian, Neraca Lajur
(optional)lalu Laporan Keuangan. Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Laba-Rugi,
Laporan Perubahan Modal, dan Laporan Neraca (Krismiaji, 2015)
Dengan menggunakan laporan keuangan dapat diketahui dengan pasti kondisi keuangan
perusaahn saat ini.
Zahir Accounting versi 5.1 adalah software akuntansi yang digunakan untuk membuat
laporan keuangan, dengan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti. Penggunaan Zahir
Accountingyang hanya tinggal input saja tanpa harus membuat tahapan yang dilakukan
dalam pencatatan manual sudah dapat menghasilkan laporan yang diinginkan. Menggunakan
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Zahir Accountingversi 5.1,seluruh proses pembuatan jurnal, pencatatan kartu hutang dan
piutang usaha, mencatat pemakaian barang dan menghitung harga pokok barang, serta
perhitungan penyusutan dan pembuatan laporan keuangan dilakukan secara otomatis.
Seluruh data yang telah diisi akan disimpan dan digunakan kembali pada transaksitransaksi yang lain (Rachmawati & Nurjanah, 2017)
Zahir accounting merupakan suatu software akuntansi yang dibuat secara terpadu (integrated
software) (Yuswanto, 2013). Keunggulan yang dimiliki oleh zahir accounting versi 5.1
menurut (Yuswanto, 2013), yaitu: tampilan yang menarik baik dalam interface program
maupun dalam penyajian laporan keuangan; berbagai menu yang memudahkan pencatatan.
Zahir Accounting versi 5.1 adalah software akuntansi yang digunakan untuk membuat
laporan keuangan, dengan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti.
Penggunaan
ZahirAccountingyang hanya tinggal inputsaja tanpa harus membuat tahapan yang
dilakukan dalam pencatatan manual sudah dapat menghasilkan laporan yang diinginkan.
Menggunakan Zahir Accountingversi 5.1,seluruh proses pembuatan jurnal, pencatatan
kartu hutang dan piutang usaha, mencatat pemakaian barang dan menghitung harga pokok
barang, serta perhitungan penyusutan dan pembuatan laporan keuangan dilakukan
secara otomatis. Seluruh data yang telah diisi akan disimpan dan digunakan kembali
pada transaksi-transaksi yang lain. (Rachmawati & Nurjanah, 2017)
Metode
Untuk kelancaran kegiatan PKM maka diperlukan penunjang sarana prasarana alat bantu
multimedia berupa laptop, LCD dan modul. Untuk mencapai target yang diharapkan, maka
pelaksanaan pelatihan ini menggunakan 3 (tiga) metode , yaitu :
1. Persiapan
Permasalahan yang dialamai oleh mitra adalah ketidakpahaman mengenai akuntansi
sehingga tidak dapat mencatat penerimaan dan pengeluaran yang ada sehingga
menyulitkan dalam membuat laporan keuangan sehingga manajemen sulit mengetahui
kondisi keuangan secara benar dan tepat waktu.
Tahapan yang dilakukan untuk memecahkan masalah yang dialami oleh mitra,
diantaranya, yaitu :
a. Mengelompokkan permasalahan yang ada di mitra dengan cara melakukan wawancara
kepada pengelola Rumah Tahfidz & TPQ Sakinah.
b. Mengetahui samapi sejauh mana pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Rumah
Tahfidz & TPQ Sakinah
c. Penyelesaian masalah dengan melakukan pelatihan dan pendampingan
2. Pelaksanaan kegiatan
Pelaksaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan secara offline yaitu dengan
mengunjungi Rumah Tahfidz & TPQ Sakinah dengan mendatangkan langsung pengajar
dari PT. Zahir dengan metode yang dilakukan terdiri dari beberapa tahapan yaitu tutorial,
diskusi dan studi kasus transaksi yang ada di Rumah Tahfidz & TPQ Sakinah
3. Monitoring dan Evaluasi
Langkah monitoring dan evaluasi dilakukan pada proses selama tahap persiapan sampai pada
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pelaksanaan kegiatan PKM ini.
Target luaran
Target yang diharapkan dapat tercapai dari kegiatan pengabdian masyarakat ini:
a. Dapat terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat ini dengan kondusif.
b. Meningkatnya pengetahuan dari Rumah Tahfidz & TPQ Sakinah mengenai akuntansi
c. Agar manajemen dari Rumah Tahfidz & TPQ Sakinah mampu membuat laporan
keuangan dengan menggunakan zahir accounting.
Hasil dan Pembahasan
Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2020 dengan berlokasi
di Rumah Tahfidz & TPQ Sakinah yang terletak di Jl. Masjid Al-Akbar No. 34 RT 05 RW 02
Kel. Munjul Kec. Cipayung Jakarta Timur secara offline. Yang diisi oleh Bapak Adi selaku
perwakilan dari PT. Zahir yang dibantu oleh panitia pelaksanaan yang berjumlah 5 orang
yang terdiri dari Susan Rachmawati, Hilda Amalia, Tri Retnasari dan dibantu oleh dua orang
mahasiswa. Kegiatan ini dihadiri oleh pengelola/manajemen dari Rumah Tahfidz & TPQ
Sakinah.
Tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini, diantarnya :
a. Tutorial yang dilakukan oleh Pak Adi (dari PT. Zahit) yang menjelaskan mulai dari
pengertian akuntansi, proses pencatatan akuntansi sampai dengan pencatatan akuntansi
dengan menggunakan zahir accounting hingga menghasilkan laporan keuangan.

b.

Gambar 1 Kegiatan Tutorial
Diskusi antara peserta pengabdian masyarakat dengan Bapak Adi

Gambar 2 Kegiatan Diskusi
c. Sudi kasus dengan membahas transaksi-transaksi keuangan yang ada di Rumah
Tahfidz & TPQ Sakinah
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Gambar 3 Pembahasan Materi
d. Penginputan transaksi-transaksi keuangan oleh peserta pengabdian masyarakat
menggunakan zahir accounting yang telah diinstal sebelumnya di bantu oleh panitia
pelaksana pengabdian masyarakat.

Gambar 4 Penginputan Transaksi
e. Monitoring dan Evaluasi, Langkah monitoring dan evaluasi dilakukan pada proses selama
tahap persiapan sampai pada pelaksanaan kegiatan PKM ini dan penyerahan aplikasi zahir.
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Gambar 5 Laporan Keuangan

Gambar 6 Penyerahan Aplikasi Zahir
Kesimpulan
Kesimpulan yang didapatkan setelah melakukan pengabdian di Rumah Tahfidz & TPQ
Sakinah, diantaranya :
1. Peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan zahir accounting ini sangat senang dan antusias
dalam mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir kegiatan.
2. Peserta yang mengikuti pelatihan ini merupakan yayasan non profit
3. Peserta membuat laporan keuangan dengan menggunakan zahir accounting yang sangat
memudahkan dalam pembuatan laporan keuangan
4. Kemampuan peserta dalam memahami akuntansi sampai dengan pembuatan laporan
keuangan meningkat.
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