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ABSTRACT, The financial statements are things that must be done by the company in the business
field. Not only large-scale companies but small companies and MSMEs are required to prepare
financial statements, because it can later on be useful in the company itself. Preparation of financial
statements by using Zahir Accounting more advantages and convenience, especially for the section /
employee who uses this application does not need to understand / understand / learn about the science
of accounting, recording / preparation of cash flows and financial statements have been compiled
automatically, other than that the most important in this application is able to minimize error in
inputting on account. The goal to be achieved by the author is to determine whether or not the effect of
changes in software applications to the preparation of financial statements in Distributor Cloth
Gordyn. In this study, the population in use the author is an employee who jumped directly using
Zahirr Accounting application software itself, a number of 30 financial people scattered in the
branches of curtains. The research method used simple linear regression analysis. Based on t-test
results, it can be seen that Application Software Changes that include processing, duration and
employee productivity affect variable Effectiveness of Financial Report Preparation which includes
information financial report and report system at Distributor Gorden Nur Malang equal to 4,24 which
is more than t table. Coefficient of determination (R2) equal to 0,396 indicate that variable of
Application Software Change able to explain Effectiveness of Preparation of Financial Statement
equal to 39,6% at Distributor Gorden Nur Malang, while the rest equal to 60,4% explained by other
factors not included in this research.
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PENDAHULUAN
Laporan keuangan merupakan hal yang
wajib dilakukan perusahaan di bidang usaha.
Tidak hanya perusahaan berskala besar namun
perusahaan kecil maupun UMKM diwajibkan
menyusun laporan keuangan, karena dapat pada
nantinya akan bermanfaat pada perusahaan itu
sendiri.
Dalam penyusunan laporan keuangan di
suatu perusahaan sangatlah penting dan harus
menjadi perhatian utama, karena merupakan
informasi yang harus bersifat transparan kepada
karyawan/pejabat di perusahaan itu sendiri.
Sehingga
efektivitas
penyajian
laporan
keuangan dalam sebuah perusahaan merupakan

syarat utama yang harus di terapkan, agar tidak
terjadi unsur salah saji, sesuai fakta.
Saat ini, penyusunan laporan keuangan
mengalami
kemajuan,
yaitu
dengan
menggunakan teknologi komputer, dimana
teknologi informasi digunakan perusahaan untuk
menunjang pekerjaan sesuai dengan yang
diharapkan. Salah satu aplikasi IT yang dapat
digunakan sebagai penunjang efektivitas waktu
dalam pengerjaan pekerjaan terutama pada
penyusunan laporan keuangan adalah Zahir
Accounting. Zahir Accounting merupakan salah
satu aplikasi komputer yang dirancang sebagai
aplikasi mempermudah dalam pembukuan, di

dalam aplikasi ini berbeda dengan aplikasi lain
bahkan dalam sistem pencatatan manual.
Dibanding dengan aplikasi lainnya,
aplikasi ini dapat mempermudah pembukuan,
penempatan menu dan setting yang simpel
mempermudah dalam pemahaman aplikasi itu
sendiri, sistem pencacatan penjualan akan secara
otomatis terinput dalam kas besar begitu juga
dengan akun-akun lainnya akan otomatis
terinput ke jurnal akuntansi. Dengan kata lain
adanya pengggunakan aplikasi
Zahir
Accounting mempermudah penyusunan laporan
keuangan dan efektivitas waktu pengerjaan
pencatatan.
Efektivitas
aplikasi
Zahir
Accounting ini dapat diukur dengan hasil kerja,
waktu pengerjaan yang menjadi dampak dari
penggunaan aplikasi ini, dengan menggunakan
aplikasi Zahir Accounting penyusunan laporan
keuangan dapat tersusun otomatis sehingga
terjadinya kesalahan penginputan akan tercover,
adanya penyusunan laporan keuangan secara
otomatis tarsebut juga dapat meminimalisir
waktu
pengerjaan
penyusunan
laporan
keuangan.
TUJUAN PENELITIAN
Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh
penulis sehubungan dengan masalah yang telah
dirumuskan diatas adalah Untuk mengetahui
berpengaruh atau tidaknya perubahan software
aplikasi terhadap penyusunan laporan keuangan
di Distributor Kain Gordyn.
TINJAUAN LITERATUR
Teori Efektivitas
Pengukuran
efektivitas
seringkali
menghadapi kesulitan, karena output yang
dihasilkan lebih banyak bersifat tidak berwujud
(intangible), sehingga sulit untuk dikuantifikasi.
Menurut Duncan dalam Steers (1985:53),
mengatakan ukuran efektivitas dapat dilihat dari
hal-hal sebagai berikut yaitu :
1. Pencapaian Tujuan. Pencapaian tujuan
adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan
harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh
karena itu, agar pencapaian tujuan akhir
semakin terjamin, diperlukan pentahapan,
baik dalam arti pentahapan pencapaian
bagian-bagiannya
maupun
pentahapan
dalam arti periodesasinya. Pencapaian tujuan

terdiri dari beberapa faktor, yaitu: kurun
waktu pencapaiannya ditentukan, sasaran
merupakan target yang konkrit, dasar hukum.
2. Integrasi Integrasi,
yaitu
pengukuran
terhadap
tingkat
kemampuan
suatu
organisasi untuk mengadakan sosialisasi,
pengembangan konsensus dan komunikasi
dengan berbagai macam organisasi lainnya.
Integrasi terdiri dari beberapa faktor yaitu:
prosedur, proses sosialisasi.
3. Adaptasi.
Adaptasi
adalah
proses
penyesuaian
diri
yang
dilakukan
untuk menyelaraskan suatu individu terhadap
perubahan-perubahan
yang
terjadi di
lingkungannya.
Adaptasi
terdiri
dari
beberapa
faktor,
yaitu:
peningkatan
kemampuan, sarana prasarana.
Pengertian efektivitas menurut (Martoyo,
2002:4), efektivitas adalah suatu kondisi atau
keadaan dimana dalam memilih tujuan yang
hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang
digunakan, disertai dengan kemampuan yang
dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang
digunakan dapat dicapai dengan hasil yang
memuaskan.
Sedangkan pengertian efektivitas menurut
Georgopolous dan Tannembaum (1985:50),
Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian
tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi
harus mempertimbangkan bukan saja sasaran
organisasi
tetapi
juga
mekanisme
mempertahankan diri dalam mengejar sasaran.
Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus
berkaitan dengan masalah sasaran maupun
tujuan.
Laporan Keuangan
Laporan keuangan adalah suatu informasi
tentang keuangan intern perusahaan dalam
periode tertentu untuk menunjukan kinerja
perusahaan itu sendiri.
Pengertian laporan keuangan menurut
Zaki Baridwan, laporan keuangan adalah A
summary of a recording process and financial
transactions that occur during a given fiscal
year, yaitu ringkasan dari suatu proses
pencatatan dan transaksi-transaksi keuangan
yang terjadi selama satu tahun buku yang
bersangkutan.
Sedangkan pengertian laporan keuangan
menurut Machfoedz dan Mahmudi (2008:1.18)

adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Proses
akuntansi dimulai dari bukti transaksi, kemudian
dicatat dalam harian yang disebut jurnal,
kemudian secara periodik dari jurnal
dikelompokkan ke dalam buku besar sesuai
dengan transaksinya, dan tahap terakhir dan
proses akuntansi adalah penyusunan laporan
keuangan.
Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi
penyusunan laporan keuangan pada Distributor
Kain Gordyn, adalah sebagai berikut:
1. Sebagian besar perusahaan mengalami
keterlambatan penyelesaian selama ±3 bulan.
2. Variabel ukuran perusahaan
(Size) dan
umur perusahaan (Age) mempengaruhi
penyelesaian penyajian laporan keuangan
3. Variabel
profitabilitas
(Profitability),
solvabilitas
(Solvability),
likuiditas
(Liquidity)
Keutamaan penyusunan laporan keuangan
dengan aplikasi Zahir Accounting, sebagai
berikut :
a. Laporan keuangan disusun secara lengkap.
b. Laporan keuangan diselesaikan tepat waktu.
c. Laporan keuangan memiliki informasi untuk
mengoreksi keuangan masa lalu.
d. Laporan keuangan menyediakan informasi
yang dapat memprediksi masa depan.
e. Informasi yang disajikan menggambarkan
transasksi secara jujur.
f. Laporan keuangan yang diperiksa kembali
oleh pihak lain menunjukan hasil yang tidak
terlalu berbeda jauh.
g. Informasi
yang
dimuatkan
dapat
dibandingkan dengan laporan keuangan
periode sebelumnya.
h. Laporan keuangan dijadikan sesuai tolak
ukur untuk tahun berikutnya.
i. Informasi yang dimuatkan dapat dipahami.
KERANGKA PEMIKIRAN
Penyusunan
laporan
keuangan
menggunakan software menurut (Sastrawan,
2012), bahwa penerapan sistem akuntansi
berbasis komputerisasi dalam hal ini penerapan
software aplikasi memiliki keunggulan, dimana
pekerjaan akuntansi menjadi lebih mudah,
ringkas dan cepat dalam proses penyajian
laporan keuangan.

Karena
aplikasi
akuntansi
secara
komputerisasi diciptakan untuk mengotomatisasi
transaksi-transaksi akuntansi ke dalam sebuah
laporan dan analisa laporan untuk mendukung
pengambilan keputusan, serta meminimalisasi
kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan.

HIPOTESIS
Hipotesis merupakan dugaan sementara,
namun bukan berarti hipotesis dibuat dengan
semena-mena, tetapi harus berdasarkan teori
atau fakta sebagai acuannya.
Berdasarkan pemaparan di atas maka
penulis dapat dirumuskan hipotesis, sebagai
berikut :
HO = Bahwa tidak terdapat pengaruh software
aplikasi Zahir Accounting terhadap
efektivitas penyusunan laporan keuangan
di Distributor Kain Gordyn.
H1 = Bahwa ada pengaruh software aplikasi
Zahir Accounting terhadap efektivitas
penyusunan
laporan
keuangan
di
Distributor Kain Gordyn.
METODE PENELITIAN
Metode dan jenis penelitian yang
digunakan adalah metode asosiatif korelasional.
Menurut Arikunto (2013:313) koefisien
korelasi adalah suatu alat statistik, yang dapat
digunakan
untuk
membandingkan
hasil
pengukuran dua variabel yang berbeda agar
dapat menentukan tingkat hubungan antara
variabel-variabel ini.
Penelitian korelasional bertujuan untuk
menemukan ada tidaknya hubungan dan apabila
ada, betapa eratnya hubungan serta berarti atau
tidak hubungan itu.

Lokasi & Waktu Penelitian
Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah
Distributor Kain Gordyn, yang setiap harinya
melakukan efektivitas kerja menggunakan
aplikasi Zahir Accounting.
Adapun lokasi penelitian ini sesuai
dengan judul penelitian yaitu “Pengaruh
Perubahan
Software
Aplikasi
Terhadap
Efektivitas Penyusunan Laporan Keuangan
Studi Kasus Distributor Kain Gordyn” dengan
periode penelitian November 2017 - Januari
2018, Distributor Kain Gordyn dipilih sebagai
tempat penelitian karena merupakan salah satu
tempat yang menggukan aplikasi Zahir
Accounting dengan baik dan memiliki
pelanggan yang cukup banyak
Operasional Variabel Penelitian

Sampel
Sampel menurut Umar (2005:77), adalah
sebagian dari populasi yang mempunyai

karakteristik tertentu. Teknik pengambilan
sampel pada penelitian ini adalah Non
Probability Sampling, yaitu pengambilan sampel
secara disengaja. Dalam penelitian ini, terdapat
62 koresponden pada bagian admin, keuangan,
dan kasir, yang hanya di ambil 30 koresponden
yaitu pada bagian keuangan. Teknik tersebut
digunakan karena cocok dengan dengan
pengambilan sampel pada penelitian ini, yaitu
tidak semua koresponden yang diteliti penulis.
Pelaksanaan Non Probability Sampling
dalam penelitian ini adalah karyawan bagian
keuangan.
Teknik Analisis Data
Teknik Analisis Data menurut Sugiyono
(2012:89) menjelaskan bahwa analisis data
merupakan proses mencari dan menyusun data
secara sistematis, data yang diperoleh dari hasil
wawancara, catatan laporan dan dokumentasi,
dengan cara mengorganisasikan data ke dalam
kategori,
menjabarkan
dalam
unit-unit,
melakukan sintesa, menyusun kedalam pola,
memilih mana yang penting dan yang akan
dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga
dapat mudah dipahami oleh diri sendiri maupun
orang lain.
Teknik analisis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah Regresi linier
sederhana. Analisis regresi linier sederhana
digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel
bebas terhadap variabel terikat.
Untuk mengukur pengaruh perubahan
software aplikasi dan efektivitas penyusunan
laporan keuangan, peneliti menggunakan skala
Likret dengan menggunakan 5 pilihan jawaban
yakni sebagai berikut :
1. Sangat Tidak Setuju (STS)
2. Tidak Setuju (TS)
3. Kurang Setuju (KS)
4. Setuju (S)
5. Sangat Setuju (ST)
Uji Hipotesis
Untuk membuktikan hipotess dalam
penelitian ini apakah variabel bebas berpengaruh
terhadap variabel terikat, maka digunakan
beberapa pengujian yaitu Uji-t, Untuk menguji
kemaknaan koefisien parsial maka digunakan
Uji t dengan taraf signifikan 5%. Caranya adalah
dengan membandingkan nilai probabilitas
(pvalue) dengan taraf signifikan 5% atau 0,05.

Apabila dari hasil perhitungan dengan
bantuan computer SPSS diperoleh nilai
probabilitas (p value) < 0,05 maka dapat
dikatakan bahwa variabel X berpengaruh
terhadap Y.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Variabel Perubahan Software Aplikasi (X)
Berdasarkan hasil quisioner didapatkan
bahwa sebanyak 23 (77%) responden
menyatakan
setuju terhadap
pernyataan
transaksi penjualan lebih cepat dan 3 (10%)
responden menyatakan netral. Begitu pula
dengan penyataan tentang transaksi pembelian
sebanyak 50% responden menyatakan lebih
cepat.
Pada pernyataan perhitungan lebih akurat
sebanyatk 67% responden menyatakan sangat
setuju dan 17% responden menyatakan setuju
terhadap pernyataan tersebut.
Dari keseluruhan pernyataan mengenai
perubahan software aplikasi (X) ini didapatkan
agregat bahwa :
1. Sebanyak 70% responden menyatakan sangat
setuju terhadap perubahan software aplikasi,
2. Sebanyak 12% responden menyatakan setuju
terhadap perubahan software aplikasi,
3. Sebanyak 8% responden menyatakan netral
terhadap perubahan software aplikasi,
4. Sebanyak 7% responden menyatakan tidak
setuju terhadap perubahan software aplikasi
dan
5. Sebanyak 3 % responden menyatakan sangat
tidak setuju terhadap perubahan software
aplikasi.
Variabel Efektivitas Penyusunan laporan
Keuangan (Y)
Sebanyak
63%
responden
pada
pernyataan pencacatan penjualan dan pembelian
akan otomatis terposting
13% responden
menyatakan setuju dan 10% responden
menyatakan netral.
Pada Pernyataan Otomatis terposting ke
akun laporan keuangan, tidak dapat penyalah
gunaan 57% responden menyatakan sangat
setuju, 37% responden menyatakan setuju dan
7% responden menyatakan netral.
Sebanyak 21% responden menyatakan
desain mudah dimengerti, 10% responden

menyatakan setuju dan 3% responden
menyatakan netral. Dan pada pernyataan Cepat
dan mudah sebanyak 80% responden
menyatakan sangat setuju, 10% responden
menyatakan setuju, dan 7% responden
menyatakan netral.
Dari keseluruhan pernyataan mengenai
perubahan software aplikasi (X) ini didapatkan
agregat bahwa :
1. Sebanyak 67% responden menyatakan sangat
setuju terhadap efektivitas penyusunan
laporan keuangan.
2. Sebanyak 15% responden menyatakan setuju
terhadap efektivitas penyusunan laporan
keuangan.
3. Sebanyak 8% responden menyatakan netral
terhadap efektivitas penyusunan laporan
keuangan.
4. Sebanyak 6% responden menyatakan tidak
setuju terhadap efektivitas penyusunan
laporan keuangan.dan
5. Sebanyak 4 % responden menyatakan sangat
tidak setuju terhadap efektivitas penyusunan
laporan keuangan.
Analisis Regresi Linier Berganda
Berdasarkan tabel Juga dapat diperoleh
persamaan regresi linier sederhana, yaitu :
Y = 4,629 + 0,771X
Dari
persamaan
tersebut,
dapat
digambarkan interprestasi model sebagai
berikut:
1. Konstanta (a) = 4,629, menunjukkan harga
konstan, dimana jika variabel Perubahan
Software Aplikasi (X) = 0, maka variabel
Efektivitas Penyusunan Laporan Keuangan
(Y) pada Distributor Gorden bernilai 4,629
2. Konstanta (b) = 0,771, menunjukkan bahwa
variabel perubahan software aplikasi model
(X) berpengaruh positif terhadap variabel
Efektivitas Penyusunan Laporan Keuangan
(Y) pada Distributor Gorden. Jika faktor
perubahan software aplikasi ditingkatkan
sebesar satu satuan, maka efektivitas
penyusunan
laporan
keuangan
akan
meningkat sebesar 0,771.
KESIMPULAN
Peneliti mengambil kesimpulan mengenai
Pengaruh
Perubahan
Software
Aplikasi

Terhadap Efektivitas Penyusunan Laporan
Keuangan Distributor Gorden sebagai berikut:
1. Berdasarkan analisis regresi linier sederhana,
diperoleh hasil bahwa variabel Perubahan
Software Aplikasi berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Efektivitas Penyusunan
Laporan Keuangan pada Distributor Nur
Gorden Malang.
2. Berdasarkan hasil uji-t, dapat dilihat bahwa
Perubahan Software Aplikasi yang meliputi
Pemrosesan, durasi dan produktivitas
karyawan mempengaruhi variabel Efektivitas
Penyusunan Laporan Keuangan yang
meliputi informasi laporan keuangan dan
sistem laporan di Distributor Gorden Nur
Malang sebesar 4,24 yang lebih besari dari t
tabel.
3. Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,396
menunjukkan bahwa variabel Perubahan
Software Aplikasi mampu menjelaskan
Efektivitas Penyusunan Laporan Keuangan
sebesar 39,6% pada Distributor Gorden Nur
Malang,
sedangkan sisanya sebesarnya
60,4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain
yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.
SARAN
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka
peneliti memberikan saran sebagai berikut:
1. Sebaiknya
Pihak
Manajemen
lebih
memperhatikan pada Motivasi karyawan
sebagai salah satu indikator dari efektivitas
penyusunan laporan keuangan, dimana
perubahan pasti selalu akan terjadi terhadap
kemajuan zaman sehingga setiap perusahaan
tentunya lebih kompetitif dalam menjalankan
usahanya dengan perbaikan di bidang
Sumber Daya Manusia.
2. Selain itu perlu dilakukan strategi-strategi
penguatan Perubahan Software Aplikasi.
Salah
satunya
dengan
diadakannya
maintenance sistem secara berkala dan
update sistem yang kontinyu serta adanya
programmer tetap dalam manajemen
sehingga persoalan teknis dapat diatasi
dengan cepat.
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