
SAP  VS  Zahir Accounting 

 

 

 

SAP  

SAP (System, Applications and Products in Data Processing) adalah software 

aplikasi ERP (Enterprise Resource Planning) terbesar di dunia dan begitu juga di 

Indonesia. SAP hampir dipakai disemua industri, walaupun awalnya dirancang untuk 

manufactur. Sehingga Astra Intl, Toyota, Indofood memang pantas menggunakan 

package ini. 

Sebagai sebuah aplikasi ERP, SAP termasuk sangat lengkap. Dulu 

programmer-programmer kita umumnya hanya membuat satu modul saja, misalkan 

Sistem Informasi penggajian, SI. Keuangan, SI. Perencanaan. Tapi SAP 

menggabungkan semuanya dari ujung-ujung. Yang artinya, detik ini warehouse 

department di Sidoarjo mengeluarkan barang (good issue), manajer accounting di 

headoffice di Cakung Jakarta sudah bisa melihat movement barangnya. 

Kemampuan Utama SAP: 

SAP CO (Controlling) Module menyediakan informasi untuk mendukung 

Manajemen untuk tujuan perencanaan, pelaporan, serta pemantauan operasi bisnis 

mereka. Pengambilan keputusan manajemen dapat dicapai dengan tingkat informasi 

yang diberikan oleh modul ini.  

Beberapa komponen dari CO (Controlling) Modul adalah sebagai berikut:  

·          Elemen Akuntansi Biaya  

·          Cost Center Accounting  

 
 



·          Internal Orders  

·          Activity-Based Costing (ABC)  

·          Pengendalian Biaya Produk  

·          Analisis Profitabilitas  

·          Profit Center Accounting  

Akuntansi Elemen Biaya komponen memberikan informasi yang meliputi biaya dan 

pendapatan bagi suatu organisasi. Posting ini secara otomatis diperbarui dari FI 

(Financial Accounting) kepada CO (Controlling). Unsur biaya dasar untuk akuntansi 

biaya dan memungkinkan pengguna kemampuan untuk menampilkan biaya untuk 

masing-masing account yang telah ditetapkan pada unsur biaya. Contoh rekening 

yang dapat diberikan adalah Biaya Pusat, Internal Orders, WBS (work breakdown 

struktur).  

 
 



 

Akuntansi Pusat Biaya memberikan informasi mengenai biaya yang dikeluarkan oleh 

bisnis Anda. Dalam SAP, Anda memiliki kemampuan untuk menetapkan Pusat Biaya 

untuk departemen dan / atau Manajer bertanggung jawab untuk bidang tertentu bisnis 

serta bidang fungsional dalam organisasi Anda. Pusat biaya dapat dibuat untuk 

fungsional seperti daerah sebagai Marketing, Purchasing, Sumber Daya Manusia, 

Keuangan, Fasilitas, Sistem Informasi, Administrative Support, Legal, Pengiriman / 

Menerima, atau bahkan Kualitas. Beberapa manfaat dari Pusat Akuntansi Biaya: (1) 

Manajer dapat mengatur Anggaran / Biaya Center target; (2) Biaya Pusat visibilitas 

fungsional departemen / bidang bisnis Anda; (3) Perencanaan; (4) Ketersediaan 

alokasi Biaya metode; dan (5) Penilaian / Distribusi biaya ke obyek biaya lain.  

 
 



 

 

Internal orders  menyediakan cara untuk biaya pelacakan pekerjaan tertentu, layanan, 

atau tugas. Internal Order digunakan sebagai metode untuk mengumpulkan biaya-

biaya tersebut dan transaksi bisnis yang terkait dengan tugas. Pemantauan tingkat ini 

bisa sangat rinci namun kemampuan memungkinkan manajemen untuk meninjau 

aktivitas Orde Internal untuk pengambilan keputusan yang lebih baik tujuan.  

Activity-Based Costing memungkinkan definisi yang lebih baik dari sumber biaya 

untuk proses mengemudi biaya. Activity-Based Costing meningkatkan Pusat Biaya 

Akuntansi dalam memungkinkan untuk proses yang berorientasi dan lintas-fungsional 

melihat pusat biaya. Juga dapat digunakan dengan Biaya Produk dan Analisis 

Profitabilitas.  

 
 



 

Pengendalian Biaya produk  kemampuan memungkinkan manajemen untuk 

menganalisis biaya dan produk mereka untuk membuat keputusan pada harga optimal 

(s) untuk memasarkan produk mereka. Ini adalah dalam modul ini CO (Controlling) 

yang direncanakan, aktual dan nilai-nilai sasaran dianalisa. Sub-komponen dari 

modul adalah:  

 Perencanaan Biaya produk yang termasuk Biaya Bahan (Biaya perkiraan 

dengan struktur Kuantitas, Biaya perkiraan kuantitas tanpa struktur, Master 

data untuk Campuran Perkiraan Biaya, Biaya Produksi Perkiraan banyak), 

Harga Pembaharuan, dan Referensi dan Simulasi Costing.  

 Pengendalian Biaya Obyek termasuk Biaya Produk oleh Periode, Produk 

Biaya oleh Orde, Produk Biaya oleh Sales Orders, Intangible Barang dan Jasa, 

dan Layanan CRM Processes.  

 Biaya aktual termasuk penilaian material secara berkala, Actual Costing, dan 

Perubahan biaya.  

 
 



Analisis Profitabilitas memberi Manajemen kemampuan untuk meninjau informasi 

yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan atau kontribusi margin oleh segmen 

usaha. Profitabilitas Analisis dapat diperoleh dengan metode berikut:  

 Analisis Berdasarkan account-account yang menggunakan penilaian berbasis 

pendekatan. Dalam analisis ini, unsur biaya dan pendapatan account 

digunakan. Account ini dapat didamaikan dengan FI (Financial Accounting).  

 Analisis biaya menggunakan penilaian berdasarkan pendekatan biaya seperti 

yang didefinisikan oleh User.  

Pusat Laba Akuntansi menyediakan visibilitas organisasi keuntungan dan kerugian 

dengan profit center. Metode yang dapat dimanfaatkan untuk EC-PCA (Profit Center 

Accounting) adalah periode akuntansi atau dengan biaya dari pendekatan penjualan. 

Laba Pusat dapat set-up untuk mengidentifikasi lini produk, divisi, wilayah geografis, 

kantor, tempat produksi atau oleh fungsi. Laba Pusat digunakan untuk tujuan-tujuan 

Pengendalian Internal memungkinkan manajemen untuk meninjau kembali 

kemampuan bidang tanggung jawab dalam organisasi mereka. Perbedaan antara Pusat 

dan Biaya Pusat Laba adalah bahwa masing-masing mewakili Pusat Biaya biaya yang 

timbul selama periode tertentu dan Pusat Laba berisi saldo biaya dan pendapatan. 

Contoh beberapa perhitungan akuntansi manajemen dengan SAP: 

Example: on 20 workdays in the period, 1 piece of material xyz was produced for 

each day and delivered to the warehouse at a price of USD 1000. Contoh: di 20 hari 

kerja dalam periode, 1 buah bahan xyz diproduksi untuk setiap hari dan dikirim ke 

gudang pada harga USD 1000. At the end of the period there is 1 piece at the 

warehouse. Pada akhir periode terdapat 1 buah di gudang. Since an activity price of a 

participating cost center was higher than planned , every single production order 

calculates cost of goods manufactured of USD 1100 during the settlement. Karena 

harga suatu kegiatan cost center yang berpartisipasi lebih tinggi dari yang 

direncanakan, setiap order menghitung biaya produksi barang diproduksi sebesar 

 
 



USD 1100 selama penyelesaian. Every single one carries out a inventory coverage 

check and finds out that the variance can be posted completely to the inventory. That 

is, the ending inventory of one piece is debited with USD 20 x 100 and it 

consequently receives a price of USD 3000. Setiap orang membawa keluar cakupan 

persediaan memeriksa dan mendapati bahwa varians dapat diposting sepenuhnya 

kepada persediaan. Jelasnya, persediaan akhir dari satu bagian yang didebet dengan 

Rp 20 x 100 dan itu menerima akibatnya harga USD 3000. 

 

Solution: Standard price for products together with possible manual price changes. 

Solusi: Standar harga untuk produk-produk bersama-sama dengan kemungkinan 

perubahan harga manual. 

If you are required to valuate semi-finished and finished products with actual prices 

that correspond to the costs of the actual production, SAP recommends you use the 

function of the material ledger for this. Jika Anda diminta untuk valuate setengah jadi 

dan produk jadi dengan harga aktual yang sesuai dengan biaya produksi aktual, SAP 

merekomendasikan Anda menggunakan fungsi dari materi buku besar untuk ini. 

Here, a periodic actual price is created that is calculated on a much more reliable 

basis than the moving average price. Di sini, harga sebenarnya periodik diciptakan 

yang dihitung pada dasar jauh lebih dapat diandalkan daripada harga rata-rata 

bergerak. A so-called price limiter quantity is used which makes sure that in the 

above example price differences are proportionally taken into account (95% of the 

total price differences) when valuating the 19 pieces withdrawn from material xyz 

which results in a periodic actual price of 1100 USD. Sebuah harga yang disebut 

limiter digunakan kuantitas yang akan memastikan bahwa dalam contoh di atas 

perbedaan harga yang diperhitungkan secara proporsional (95% dari total perbedaan 

harga) ketika valuating-19 potongan ditarik dari bahan xyz yang akan menghasilkan 

harga sebenarnya periodik 1100 USD. In addition, it is possible as of Release 4.5 to 

even take into account the variances of the actual prices of the raw materials in the 

 
 



valuation of the semi-finished and finished products that are manufactured from it. 

Selain itu, ada kemungkinan per Release 4,5 hingga bahkan mempertimbangkan 

variasi harga yang sebenarnya dari bahan baku dalam penilaian yang setengah jadi 

dan produk jadi yang diproduksi dari itu. 

Detail View of the Calculation Result Detail View dari Hasil Perhitungan 

At the level of the end product, the software displays the calculation result in the 

detail view. Pada tingkat produk akhir, software menampilkan hasil perhitungan 

dalam tampilan rinci. CHF 25 is given as the target price for a kilogram of chocolate: 

CHF 2.50 for each candy bar of 100 grams. CHF 25 adalah diberikan sebagai target 

harga untuk satu kilogram cokelat: CHF 2,50 untuk setiap candy bar dari 100 gram. 

From the targeted margin of 40 percent, the PDCE function calculates permitted costs 

of _15 per kilogram. Dari margin yang ditargetkan 40 persen, maka fungsi PDCE 

menghitung biaya diizinkan _15 per kilogram. If the SAP function now uses the 

stored cost structure to calculate temporary costs of CHF 16.32 per kilogram, it 

misses the default cost. Jika fungsi SAP sekarang menggunakan struktur biaya yang 

disimpan untuk menghitung biaya sementara CHF 16,32 per kilogram, itu meleset 

biaya default. In this case, the development process would require additional 

iterations. Dalam kasus ini, proses pembangunan akan memerlukan iterasi tambahan. 
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Zahir  Accounting Versi  4.0 Personal 
 

Zahir accounting adalah sebuah program akuntansi keuangan yang fleksibel, 

berfasilitas lengkap dan berdayaguna tinggi, yang dirancang untuk system operasi 

windows 95/98/2000/NT/ME/XP. Aplikasi ini dibangun dengan konsep bahwa 

akuntansi keuangan adalah mudah dan menggunakan aplikasi akuntansi keuangan 

adalah sebuah pengalaman yang menyenangkan. 

Selain kemudahan dalam mencatat transaksi-transaksi dan pembuatan laporan 

tanpa harus mempelajari teori akuntansi keuangan, Zahir Accounting juga dirancang 

untuk dapat membantu pengguna dalam pengambilan keputusan bisnis dengan cepat 

dan akurat. 

Fasilitas dan keunggulan dari “Zahir Accounting Ver.4.0” adalah : 

• Pencatatan Jurnal Umum, Penjualan, Pembelian, Kas Masuk, kas keluar, yang 

dikaitkan dengan departemen dan proyek. Serta fasilitas transaksi berulang 

yang membuat Jurnal dari transaksi yang sering berulang. 

• Laporan neraca laba-rugi, buku besar, neraca lajur, aliran kas, hutang-piutang 

, (analisa buku besar, dll), departemen dan proyek (aktivitas, laba-rugi, dll). 

• Pencatatan biaya proyek yang lengkap dan mendetil, sehingga penerapan 

akuntansi biaya diperusahaan akan sangat mudah, dan mendukung system 

“Activity Based Costing” 

• Pengelolaan departemen, harta tetap dan pembuatan jurnal penyusutan 

otomatis 

• Giro mundur, rekonsiliasi bank 

• Analisa keuangan yang menampilkan rasio-rasio keuangan yang penting 

lainnya secara terpadu, pengiriman laporan lewat internet dan password 

bertingkat. 

• Mudah dan nyaman digunakan dengan tampilan grafis yang menarik yang 

dirancang untuk pemakai pemula dalam bidang computer maupun akuntansi. 

• Multi computer, multi company dll 

 
 



• Grafik-grafik yang  dapat membantu manajemen dalam pengambilaqn 

keputusan   

 

Menu Utama 

Pada saat Zahir Accounting telah berjalan, akan tampil jendela menu utama 

yang memberikan pilihan apakah akan membuat data keuangan baru, membuka dsata 

keuangan yang telah ada pada harddisk atau apakah hanya ingin membuka data yang 

terakhir kita akses. 

 

Tampilan Menu Utama Zahir Accounting : 

 
 

Untuk membuat data baru, tekan tombol Data Baru pada menu utama atau 

jika sebelumnya telah membuka data keuangan lain maka tekan [ File]  dan [ 

Membuat Data Baru] pada menu program. 

 

 

 

 

 

 
 



Tampilan untuk membuat Data Keuangan Baru 

 

 
 

Jurnal Transaksi 

Jurnal-Jurnal dalam Zahir Accounting 

Jurnal tansaksi digunakan untuk menginput transaksi keuangan yang terjadi di 

suatu perusahaan ke dalam computer untuk dapat dibuatkan laporan dan analisa 

keuangannya. 

 Dalam Zahir Accounting Kita akan lebih banyak bekerja dengan mengisi 

formulir transaksi seperti keadaan sebenarnya, tanpa perlu mengetahui cara membuat 

jurnalnya. 

Berikut beberapa jurnal transaksi  yang terdapat dalam Zahir Accounting: 

1. Jurnal Penjualan: untuk menginput transaksi penjualan yang terjadi, baik 

transaksi penjualan kredit maupun cash. 

 
 



 
 

2. Jurnal Pembelian: untuk menginput transaksi pembelian yang terjadi, baik 

transaksi pembelian kredit maupun cash  

 
 

3. Jurnal Kas Masuk: untuk menginput transaksi pemasukan kas. 

4. Jurnal Kas Keluar: untuk menginput transaksi pengeluaran kas. 

5. Jurnal Pembayaran Piutang Usaha: untuk menginput transaksi pemasukan kas 

yang berasal dari pembayaran piutang usaha dari pelanggan. 

 
 



 
6. Jurnal Pembayaran Hutang Usaha: untuk menginput transaksi pengeluaran kas 

yang berasal dari pembayaran hutang usaha kepada supplier. 

 
 

7. Jurnal Pegembalian Kelebihan Pembayaran Piutang Usaha: untuk menginput 

transaksi pengembalian kelebihan pembayaran piutang usaha. 

8. Jurnal Penerimaan Pembayaran Kelebihan Piutang Usaha: untuk menginput 

transaksi penerimaan kelebihan pembayaran hutang usaha yang telah 

dibayarkan kepada supplier. 

 
 



9. Jurnal Penyesuaian Jurnal Umum: untuk menginput transaksi keuangan yang 

tidak memiliki jurnal tersendiri, seperti transaksi adjusting. 

 
 

Serta terdapat beberapa alat Bantu pembuatan jurnal untuk transaksi-transaksi rutin : 

1. Transfer Kas: digunakan untuk membuat jurnal pemindahan kas dari satu 

akun kas ke akun kas lainnya dengan menggunakan jurnal umum. 

2. Jurnal Penghapusan Piutang Usaha: digunakan untuk membuat jurnal 

penghapusah piutang usaha yang tak tertagih, barang kembali (return) atau 

atas terjadinya pembatalan pesanan. 

3. Jurnal Penghapusan Hutang Usaha: digunakan untuk membuat jurnal 

penghapusan hutang usaha atas terjadinya pembatalan pesanan atau barang 

kembali. 

Laporan dan Analisa Keuangan 

Laporan Keuangan 

 

Zahir Accounting dilengkapi dengan fasilitas pembuatan laporan Neraca, 

Laba-Rugi, Neraca Lajur, Buku Besar, Aliran Kasdan laporan lainnya yang sangat 

diperlukan oleh sebagian besar perusahaan. Contoh dari bentuk laporan keuangan : 

 
 



 
 

 
Analisa Keuangan 

 Zahir Accounting memiliki fasilitas pendukung pengambilan keputusan yang 

dapat membaca keadaan atau status perusahaan dengan cepat, mudah dan akurat 

melalui fasilitas analisa keuangan terpadu. 

Contoh dari Analisa Keuangan Zahir Accounting: 

 
 



 
 

Konfigurasi Analisa Keuangan 

Untuk memanfaatkan fasilitas Analisa Keuangan pada Zahir Accounting, 

terlebih dahulu harus menentukan beberapa variabel posting sehingga program dapat 

membuat rasio keuangan dengan tepat. 

 

Fasilitas Pendukung 

Backup Data 

Zahir Accounting memiliki fasilitas untuk membuat cadangan dari data 

perusahaan, untuk memanfaatkan fasilitas ini tekan [File] dan [Backup data] pada 

menu program. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Contoh dari tampilan Backup Data : 

 
 

Mengirim Laporan ke Program Excel 

Zahir Accounting dilengkapi dengan fasilitas pengiriman laporan ke Excel. 

Langkah pertama untuk mengirimkan laporan adalah menampilkan laporan keuangan 

yang kita ingin kirim, selanjutnya klik kanan lalu pilih eksport ke file. 

 

Mengirim Laporan melalui Internet 

 Zahir Accounting dilengkapi dengan fasilitas pengiriman laporan melalui 

email (internet) dengan format text. 

 

Proteksi Data dengan Password 

 Untuk menjaga agar informasi keuangan perusahaan tidak dapat dimanfaatkan 

oleh orang yang tidak berkepentingan, Anda dapat menggunakan fasilitas password 

yang ada dalam Zahir Accounting. 

Fasilitas password ini juga berguna jika data keuangan perusahaan diakses 

lebih dari satu orang. Dimana masing-masing orang dapat diberi hak mengakses data 

yang berbeda-beda. Untuk mengaktifkan fasilitas ini tekan [File] dan [Password] 

pada menu program.  

 

 
 



 
 

Untuk membuat password baru maka tampilan akan sebagai berikut: 

 

 
 

Penggunaan Bersama dalam Jaringan 

  

Zahir Accounting memungkinkan suatu data perusahaan digunakan bersama 

dalam jaringan. Sebelum menggunakan fasilitas ini, ada hal yang harus diperhatikan, 

yaitu data perusahaan harus berada pada harddisk yang telah di-SHARE (dapat 

diakses oleh komputer lain). 

 
 



Zahir Accounting memiliki fasilitas project costing dengan kemampuan mencatat 

biaya per tahapan project. Fasilitas ini memang disiapkan untuk mengakomodasi 

akuntansi biaya dalam industri.  

 

Fasilitas Project Costing mulai edisi Personal keatas, dan menjadi fitur opsional pada 

edisi Small Business dan Flexy. 

 

Dimana setiap produk dianggap sebagai suatu project, disini dapat dianggarkan biaya 

pertahapan, mulai tahapan perencanaan hingga pengiriman. 

 

Selanjutnya setiap kejadian proses produksi dapat dicatatkan biaya-biaya yang timbul 

melalui jurnal umum atau jurnal lainnya, dengan selalu mengaitkan dengan kode 

project beserta tahapannya, sebagai contoh: 

 

Pada proses pencelupan benang, dalam 8 jam kerja dihasilkan 10 kg benang jadi, 

sedangkan telah dihitung total biaya buruh perjam pada tahap pencelupan adalah 200 

ribu, biaya material 500 ribu dan biaya alokasi pabrik 300 ribu, maka dapat dicatat 

melalui jurnal umum transaksi-transaksi tersebut, dengan mencantumkan kode 

project benar tipe tertentu pada tahap pencelupan, untuk buruh, material, dan alokasi 

pabrik. 

 

Sehingga dari proses awal hingga akhir dapat ditampilkan laporan biaya proyek, 

dilaporan ini dapat diketahui total biaya yang diperlukan pertahapan dan total 

keseluruhan. 

 

Catatan : Zahir Accounting tidak dapat menghitung biaya perjam, perburuh, dan 

biaya2 lain pada akuntansi biaya, sebab biaya per satuan ini merupakan perhitungan 

alokasi biaya, bukan biaya sesungguhnya. Misalkan dalam satu bulan divisi 

pencelupan hanya efektif bekerja selama 154 jam, maka biaya perjam adalah total 

 
 



biaya buruh selama satu bulan dibagi 154 jam, dst. Biaya persatuan tersebut harus 

Anda hitung terlebih dahulu sebagai standar biaya sebelum menginput transaksi. 
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	 Analisis Berdasarkan account-account yang menggunakan penilaian berbasis pendekatan. Dalam analisis ini, unsur biaya dan pendapatan account digunakan. Account ini dapat didamaikan dengan FI (Financial Accounting). 
	 Analisis biaya menggunakan penilaian berdasarkan pendekatan biaya seperti yang didefinisikan oleh User. 
	Pusat Laba Akuntansi menyediakan visibilitas organisasi keuntungan dan kerugian dengan profit center. Metode yang dapat dimanfaatkan untuk EC-PCA (Profit Center Accounting) adalah periode akuntansi atau dengan biaya dari pendekatan penjualan. Laba Pusat dapat set-up untuk mengidentifikasi lini produk, divisi, wilayah geografis, kantor, tempat produksi atau oleh fungsi. Laba Pusat digunakan untuk tujuan-tujuan Pengendalian Internal memungkinkan manajemen untuk meninjau kembali kemampuan bidang tanggung jawab dalam organisasi mereka. Perbedaan antara Pusat dan Biaya Pusat Laba adalah bahwa masing-masing mewakili Pusat Biaya biaya yang timbul selama periode tertentu dan Pusat Laba berisi saldo biaya dan pendapatan.
	Contoh beberapa perhitungan akuntansi manajemen dengan SAP:
	Example: on 20 workdays in the period, 1 piece of material xyz was produced for each day and delivered to the warehouse at a price of USD 1000. Contoh: di 20 hari kerja dalam periode, 1 buah bahan xyz diproduksi untuk setiap hari dan dikirim ke gudang pada harga USD 1000. At the end of the period there is 1 piece at the warehouse. Pada akhir periode terdapat 1 buah di gudang. Since an activity price of a participating cost center was higher than planned , every single production order calculates cost of goods manufactured of USD 1100 during the settlement. Karena harga suatu kegiatan cost center yang berpartisipasi lebih tinggi dari yang direncanakan, setiap order menghitung biaya produksi barang diproduksi sebesar USD 1100 selama penyelesaian. Every single one carries out a inventory coverage check and finds out that the variance can be posted completely to the inventory. That is, the ending inventory of one piece is debited with USD 20 x 100 and it consequently receives a price of USD 3000. Setiap orang membawa keluar cakupan persediaan memeriksa dan mendapati bahwa varians dapat diposting sepenuhnya kepada persediaan. Jelasnya, persediaan akhir dari satu bagian yang didebet dengan Rp 20 x 100 dan itu menerima akibatnya harga USD 3000.
	Solution: Standard price for products together with possible manual price changes. Solusi: Standar harga untuk produk-produk bersama-sama dengan kemungkinan perubahan harga manual.
	If you are required to valuate semi-finished and finished products with actual prices that correspond to the costs of the actual production, SAP recommends you use the function of the material ledger for this. Jika Anda diminta untuk valuate setengah jadi dan produk jadi dengan harga aktual yang sesuai dengan biaya produksi aktual, SAP merekomendasikan Anda menggunakan fungsi dari materi buku besar untuk ini. Here, a periodic actual price is created that is calculated on a much more reliable basis than the moving average price. Di sini, harga sebenarnya periodik diciptakan yang dihitung pada dasar jauh lebih dapat diandalkan daripada harga rata-rata bergerak. A so-called price limiter quantity is used which makes sure that in the above example price differences are proportionally taken into account (95% of the total price differences) when valuating the 19 pieces withdrawn from material xyz which results in a periodic actual price of 1100 USD. Sebuah harga yang disebut limiter digunakan kuantitas yang akan memastikan bahwa dalam contoh di atas perbedaan harga yang diperhitungkan secara proporsional (95% dari total perbedaan harga) ketika valuating-19 potongan ditarik dari bahan xyz yang akan menghasilkan harga sebenarnya periodik 1100 USD. In addition, it is possible as of Release 4.5 to even take into account the variances of the actual prices of the raw materials in the valuation of the semi-finished and finished products that are manufactured from it. Selain itu, ada kemungkinan per Release 4,5 hingga bahkan mempertimbangkan variasi harga yang sebenarnya dari bahan baku dalam penilaian yang setengah jadi dan produk jadi yang diproduksi dari itu.
	Detail View of the Calculation Result Detail View dari Hasil Perhitungan
	At the level of the end product, the software displays the calculation result in the detail view. Pada tingkat produk akhir, software menampilkan hasil perhitungan dalam tampilan rinci. CHF 25 is given as the target price for a kilogram of chocolate: CHF 2.50 for each candy bar of 100 grams. CHF 25 adalah diberikan sebagai target harga untuk satu kilogram cokelat: CHF 2,50 untuk setiap candy bar dari 100 gram. From the targeted margin of 40 percent, the PDCE function calculates permitted costs of _15 per kilogram. Dari margin yang ditargetkan 40 persen, maka fungsi PDCE menghitung biaya diizinkan _15 per kilogram. If the SAP function now uses the stored cost structure to calculate temporary costs of CHF 16.32 per kilogram, it misses the default cost. Jika fungsi SAP sekarang menggunakan struktur biaya yang disimpan untuk menghitung biaya sementara CHF 16,32 per kilogram, itu meleset biaya default. In this case, the development process would require additional iterations. Dalam kasus ini, proses pembangunan akan memerlukan iterasi tambahan.
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	Penggunaan Bersama dalam Jaringan
	Zahir Accounting memiliki fasilitas project costing dengan kemampuan mencatat biaya per tahapan project. Fasilitas ini memang disiapkan untuk mengakomodasi akuntansi biaya dalam industri. 
	Fasilitas Project Costing mulai edisi Personal keatas, dan menjadi fitur opsional pada edisi Small Business dan Flexy.
	Dimana setiap produk dianggap sebagai suatu project, disini dapat dianggarkan biaya pertahapan, mulai tahapan perencanaan hingga pengiriman.
	Selanjutnya setiap kejadian proses produksi dapat dicatatkan biaya-biaya yang timbul melalui jurnal umum atau jurnal lainnya, dengan selalu mengaitkan dengan kode project beserta tahapannya, sebagai contoh:
	Pada proses pencelupan benang, dalam 8 jam kerja dihasilkan 10 kg benang jadi, sedangkan telah dihitung total biaya buruh perjam pada tahap pencelupan adalah 200 ribu, biaya material 500 ribu dan biaya alokasi pabrik 300 ribu, maka dapat dicatat melalui jurnal umum transaksi-transaksi tersebut, dengan mencantumkan kode project benar tipe tertentu pada tahap pencelupan, untuk buruh, material, dan alokasi pabrik.
	Sehingga dari proses awal hingga akhir dapat ditampilkan laporan biaya proyek, dilaporan ini dapat diketahui total biaya yang diperlukan pertahapan dan total keseluruhan.
	Catatan : Zahir Accounting tidak dapat menghitung biaya perjam, perburuh, dan biaya2 lain pada akuntansi biaya, sebab biaya per satuan ini merupakan perhitungan alokasi biaya, bukan biaya sesungguhnya. Misalkan dalam satu bulan divisi pencelupan hanya efektif bekerja selama 154 jam, maka biaya perjam adalah total biaya buruh selama satu bulan dibagi 154 jam, dst. Biaya persatuan tersebut harus Anda hitung terlebih dahulu sebagai standar biaya sebelum menginput transaksi.
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