Bab 1 : Sekilas Armadillo

Bab 1
Sekilas Armadillo
Armadillo Simpan Pinjam adalah sebuah system komputerisasi akuntansi sederhana
yang dirancang untuk usaha simpan pinjam, dimana setiap modul (Pinjaman,
Simpanan, Deposito Kas Bank, Jurnal dan lain-lain) sudah terhubung secara terpadu
(integrated).
Dengan menggunakannya
Anda tidak perlu mengetahui bagaimana membuat
sebuah jurnal, Anda gunakan atau tidak, Anda sudah otomatis memiliki Laporan
Neraca dan Rugi-Laba.
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Apa yang harus Anda lakukan pertama kali
Jika Anda pertama kali
menggunakan Armadillo Simpan
Pinjam

Jika Anda ingin meng upgrade
Armadillo Simpan Pinjam Anda



Untuk usaha Anda yang sebelumnya
sudah terdapat system akuntansi
(laporan Neraca dan Rugi Laba), tetapi
masih dijalankan secara manual, Anda
harus mempersiapkan data bulan
terakhir beserta pendukungnya dan
memasukkan nya ke dalam system
Armadillo, kemudian jalankan program
secara simultan (tanpa jeda hari). Mulai
dengan membaca mengenai setup
(Bab 2 – 4) dan untuk memasukkan
saldo awal, baca Bab 5.



Jika usaha Anda belum pernah punya
laporan akuntansi dan Anda ingin
menggunakan Armadillo Simpan Pinjam
untuk mengeluarkan laporan Keuangan,
Persiapkan seluruh data pendukung dan
masukkan ke dalam system, setelah itu
buat laporan Neraca awal (dari datadata yang sudah dipersiapkan) dan
masukkan ke dalam system Armadillo.
Mulai dengan membaca mengenai
setup (Bab 2 – 4) dan untuk
memasukkan saldo awal, baca Bab 5



Jika Anda tidak memerlukan laporan
keuangan yang akurat, tetapi ingin
mengaplikasikan Armadillo Simpan
Pinjam secara cepat, Anda dapat
mengabaikan persiapan keakuratan
data, mulailah dengan memasukkan
peminjam dan saldonya, penabung
dan saldonya lalu langsung jalankan
system. Baca Bab 3, langsung jalankan
system.



Backup data yang Anda miliki dengan
meng copy nya ke tempat lain
Download update.exe yang terbaru dari
website www.radiansystem.com
Baca file “ yang terbaru” dan pahami
apakah hal-hal yang terbaru itu
signifikan dengan usaha Anda
Anda bisa menggunakan data contoh,
untuk latihan menggunakan fasilitasfasilitas yang baru
Minta layanan Upgrade database
kepada Radian Multi prima , Baca Bab
terakhir “Perawatan Armadillo –
Perawatan rutin 3 bulan”
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Bagaimana caranya, jika Anda ingin melakukan…
Periksa pertanyaan berikut untuk menentukan bab berapa yang harus Anda baca
Jika jawaban Anda “ Ya “ pada
pertanyaan berikut
Membuat database baru

Baca Bab Berikut
Bab 1. “Membuat database baru”

Menambah atau mengedit Daftar
perkiraan dan perkiraan penghubung

Bab 2. “Setup Perkiraan”

Perbandingan perhitungan bunga
pinjaman (Flat, Efektif, Anuitas & RC) dan
metode pencatatannya (Accrual &
Cash-Basis)

Bab 6. “Pinjaman”

Memasukkan Transaksi biaya
operasional (gaji, listrik, air dan
sebagainya) dan pendapatan lain
(selain penjualan barang)

Bab 9. “Kas – Bank” – “Mencatat Biaya”

Perbedaan perhitungan metode bunga
rata –rata dan minimum pada
Simpanan

Bab 7. “Simpanan Tabungan“

Merubah system setting, seperti nama
koperasi, setting kartu , dan Setting
Aplikasi

Bab 4. “Setup Lanjutan”, Bab 11.
”Armadillo tingkat lanjut” dan Bab 12.
“Perawatan Armadillo Simpan Pinjam “

Menggunakan Armadillo Simpan Pinjam
dalam jaringan yang dijalankan oleh
banyak orang

Bab 11. “Armadillo tingkat lanjut” - “
Armadillo dalam jaringan”

Anda mempunyai pinjaman macet
(piutang tak tertagih) yang ingin Anda
buang sebagai biaya

Bab 6 “ Pinjaman “

Memilih laporan yang harus di cetak tiap
periode (bulan , minggu atau hari)

Bab 6 sampai Bab 10 pada bagian
“Mencetak laporan”

Bagaiman menghitung Penyisihan
Piutang Tak Tertagih dan bagaimana
mencatat nya

Bab 6. “Pinjaman” – “Perhitungan
penyisihan piutang tak tertagih”

Bagaiman Hitung pembagian SHU atas
jasa pinjaman dan simpanan wajib
pokok

Bab 11. “Armadillo tingkat lanjut” - “
Hitung SHU”
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Mencatat proses Tutup Buku (Tutup
Tahun)

Bab 11. “Armadillo tingkat lanjut” - “
Tutup Buku”

Mencatat Pendapatan Jasa / Service dll

Bab 9. “Kas – Bank” – “Pendapatan
Jasa”

Melakukan koreksi Angsuran Pinjaman

Bab 6. “Pinjaman”

Melakukan setoran dan penarikan Bank

Bab 9. “Kas – Bank” – “Setoran dan
penarikan Bank”

Anda mempunyai banyak produk
simpanan (tabungan) yang Anda
tawarkan kepada masyarakat

Bab 4 “ Setup Lanjutan” – setup produk

Pembayaran angsuran dipotongkan dari
gaji.

Bab 6 “Pinjaman”

Kesalahan pada saat proses Posting
Bunga Simpanan

Bab 7 “Simpanan”

Pada saat pembagian SHU, bagaimana
memasukkan SHU anggota pada
rekening simpanan anggota

Bab 7 “Simpanan”

Anda mempunyai banyak usaha
(koperasi) dan ingin menggabung
semua laporan neraca dan Rugi-laba
Anda

Bab 11. “Armadillo tingkat lanjut” “Konsolidasi neraca”

Anda mempunyai kartu Simpanan /
Pinjaman yang sudah biasa Anda pakai,
dan ingin agar cetakan kartu
menggunakan form tersebut

Bab 4 . “ Setup Lanjutan “ – Setup kartu

Membuat laporan berbentuk Excel

Bab 11. “Armadillo tingkat lanjut” “Export laporan ke ms excel”
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Memulai Armadillo Simpan Pinjam
Setelah selesai melakukan instalasi program Armadillo Simpan
Pinjam, maka Anda akan melihat hasil dari Instalasi yang sudah
Anda lakukan didalam desktop Windows XP Anda. Selain itu juga
terdapat pada daftar program yang terdapat di Program files
seperti tampak berikut

Gambar shortcut
Armadillo simpan
pinjam klik 2 x untuk
memanggil

Gambar 1.01 Program Armadillo pada desktop

Gambar 1.02. Program Armadillo pada program files
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Panggil program tersebut sampai muncul tampilan berikut

Gambar 1.03. Login
Tetapi apabila yang muncul adalah pesan berikut

Gambar 1.04. Pesan database
tidak di ketemukan
Maka silahkan Anda baca bagian : “Mengubah lokasi database”
pada bagian berikutnya.
Setelah jendela Login sudah tampil maka masukkan nama user
standard yaitu
Username : admin
Password : admin (huruf kecil)
Setelah Anda memasukkan nama user dan password dengan
benar, maka Anda akan masuk pada program Armadillo Simpan
Pinjam, dengan tampilan seperti berikut
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Menu Pop Up

Menu Utama (Short
Cut)

Gambar 1.05. Menu utama

Membuat Database Baru
Cara untuk membuat database baru adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.

Pilih Menu Pop Up
Pilih File Data
Pilih Membuat Database Baru
Tampilan akan seperti berikut

Gambar 1.06 Membuat database
baru
5. Terdapat beberapa kolom antara lain:
 nama file data = isi dengan nama database
 drive = pilih lokasi drive penyimpanan (c: , d: , e: , …)
 folder = pilih nama folder untuk lokasi penyimpanan
kemudian pilih SIMPAN
6. Setelah Anda memilih databaru maka Anda akan dipandu
untuk melakukan setup awal.
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7. Ikuti langkah demi langkah atau abaikan (tutup) jika Anda
ingin mempelajari cara setup dahulu dari buku panduan ini.
Setelah Anda menjalankan database baru , maka system akan
otomatis memandu Anda untuk mulai melakukan pengisian data
awal satu demi satu, Anda harus memasukkan minimal satu
data untuk tiap setup tersebut, agar Anda bisa menggunakan
Armadillo Simpan Pinjam dengan baik. Akan tetapi Anda juga
bisa melewati setup ini dan melanjutkannya nanti setelah Anda
menjalankan system.
Armadillo Simpan Pinjam menyediakan sebuah database kosong
yang bisa di gunakan untuk membuat sebuah data perusahaan
baru, didalam database kosong ini sudah terdapat daftar
perkiraan standard yang bisa Anda ubah / edit untuk disesuaikan
dengan perkiraan yang terdapat di usaha Anda.

Mengubah Lokasi Database
Untuk pertama kali Program Armadillo Simpan Pinjam secara
default menggunakan database bawaan dari Armadillo Simpan
Pinjam yang terletak di c:/Program Files/Armadillo Simpan
Pinjam/ksp.mdb.
File database Armadillo Simpan Pinjam dapat diletakkan dalam
folder yang terpisah dari program Armadillo Simpan Pinjam itu
sendiri.
Anda bisa merubah lokasi database tersebut dengan langkah
sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.

Pilih Menu Pop Up
Pilih File Data
Pilih Ubah lokasi database
Tampilan akan seperti berikut

Gambar 1.07 Mengubah lokasi
database
5. Pilih tempat lokasi database yang mau dipakai
 drive = lokasi drive penyimpanan (c: , d: , e: , …)
 folder = nama folder lokasi penyimpanan
6. Kemudian Pilih SIMPAN.
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Apabila Lokasi Database tidak ditemukan.
Apabila file database atau file lokasi.txt tidak diketemukan oleh
program, maka akan muncul pesan berikut

Gambar 1.08 Database tidak
diketemukan
Kalau ada laporan seperti ini, berarti database yang dipakai
sudah terhapus, dirubah namanya atau sudah dipindahkan dan
secara otomatis akan menggunakan database default armadillo
simpan pinjam.
Lokasi data program Armadillo Simpan Pinjam yang sedang aktif,
dapat dilihat didalam file bernama “lokasi.txt” yang berada
didalam satu folder dengan file EXE Armadillo Simpan Pinjam
“Armadillo simpan pinjam.exe”.

Gambar 1.09. File Lokasi.txt
Apabila database/file lokasi.txt yang tidak ditemukan, maka
Anda dapat membuat sendiri file tersebut dengan bantuan
program notepad yang terdapat pada system windows. Untuk
isinya dapat Anda tuliskan “c:\program files\armadillo simpan
pinjam\ksp.mdb” (dengan tanda petik), dimana file ksp.mdb
merupakan file database, yang benar-benar ada dilokasi
tersebut. Atau anda bisa menuliskan lokasi database yang
diinginkan.

Memasukkan Identitas Nama Koperasi
Saat Anda menjalankan Armadillo Simpan Pinjam, Anda sewaktuwaktu dapat merubah nama perusahaan yang tertera diatas
menu Pop Up, dan juga sekaligus yang ada dalam Kop setiap
laporan. Cara merubahnya adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.

Pilih Menu Pop Up
Pilih Setup
Pilih Setup Data Koperasi
Tampilan akan seperti berikut :
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Gambar 1.10 Data Koperasi
5. Dari tampilan tersebut, terdapat beberapa kolom, Isi sesuai
keinginan Anda lalu SIMPAN

Memasukkan Data Pengurus Koperasi
Anda dapat memasukan susunan pengurus dan pengelola
koperasi dari menu di Armadillo Simpan Pinjam dengan langkah
sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.

Pilih Menu Pop Up
Pilih Setup
Pilih Setup Data Pengurus
Tampilan akan seperti berikut :

Gambar 1.11 Data Pengurus
5. Dari tampilan tersebut, terdapat beberapa kolom, Isi sesuai
keinginan Anda lalu SIMPAN.
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Bab 2
Setup Perkiraan
Perkiraan adalah jantung dari system laporan bisnis Anda, atur dalam kategori
grup dan sub grup yang sangat nyaman bagi Anda untuk melihat. Nilai yang
terdapat dalam setiap perkiraan ini akan otomatis ter kalkulasi secara update
begitu Anda menjalankan system. Penting bagi Anda untuk mengaturnya
secara matang sebelum Anda mulai menjalankan bisnis Anda.

Apa yang perlu dilakukan ..................................................................................................

2-2

Memahami klasifikasi dan tingkatan perkiraan .................................................................

2-2

Menambah , merubah dan menghapus perkiraan .........................................................

2-4

Memasukkan nama perkiraan...............................................................................

2-4

Mengedit perkiraan ...............................................................................................

2-5

Menghapus perkiraan............................................................................................

2-5

Setup perkiraan penghubung ...........................................................................................

2-6
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Apa yang perlu di lakukan


Merancang daftar perkiraan yang sesuai dengan usaha Anda, mulai dari
perkiraan aktiva dan hutang sampai dengan penentuan pos-pos pendapatan
dan pos-pos biaya



Membuat database baru untuk usaha Anda



Memahami klasifikasi dan tingkatan perkiraan



Menambah , merubah dan menghapus perkiraan



Setup perkiraan penghubung



Mencetak daftar perkiraan

Memahami klasifikasi dan tingkatan perkiraan
Di dalam Armadillo Simpan Pinjam terdapat 6 klasifikasi perkiraan
yaitu:
No

Kode
Awal

Klasifikasi

1

01…

Aktiva
(Asset)

2

02…

Hutang
(liabilities)

3

03…

Modal
(equity)

4

04…

Pendapata
n (Revenue)

5

05…

Biaya ( Cost)

6

06…

Beban
(Expenses)

Keterangan
Kas, Bank , Pinjaman
diberikan ,
Pendapatan Yang
masih harus diterima,
Aktiva Tetap dan lainlain
Simpanan, simpanan
berjangka, Hutang
usaha, Hutang
pribadi dan lain-lain
Modal , SHU tahun
berjalan, Laba
ditahan dan lain-lain
Pendapatan bunga,
Pendapatan
administrasi,
Pendapatan lain-lain
Perkiraan Biaya
(cadangan perkiraan
untuk konsolidasi)
Bunga simpanan,
Bunga simpanan
berjangka , biaya
operasional, biaya
karyawan dan lainlain

Kelomp
ok

Neraca

Neraca

Neraca
Rugi /
Laba
Rugi /
Laba

Rugi /
Laba
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Di dalam menjalankan Armadillo Simpan Pinjam maka jurnal
otomatis yang terjadi selalu berprinsip pada rumus dasar
akuntansi yaitu :

AKTIVA (ASSET) = HUTANG (LIABILITIES) + MODAL (EQUITY)
Sedangkan tingkatan perkiraan di dalam Armadillo Simpan
Pinjam terdiri dari 3 tingkatan yaitu:
Group
Sub Group dan
Detail
Dari ketiga tingkatan tersebut, hanya tingkatan detail yang bisa di
gunakan untuk membuat jurnal, sedangkan 2 tingkatan lainnya
hanya sebagai kelompok yang nantinya bisa di jumlahkan
dalam laporan Neraca dan Rugi laba.
Sebagai contoh tingkatan perkiraan adalah sebagai berikut :
Nomer
Perkiraan
06
061
0611
0612
062
0621
0622
0623

Nama Perkiraan

Tingkatan

BIAYA
BIAYA OPERASIONAL
BIAYA OPS LISTRIK
BIAYA OPS TELEPHONE
BIAYA KARYAWAN
BIAYA GAJI
BIAYA UPAH
BIAYA SERAGAM

GROUP
SUB GROUP
DETAIL
DETAIL
SUB GROUP
DETAIL
DETAIL
DETAIL

Atau Anda dapat men setup nya sebagai berikut :
Nomer
Perkiraan
06
06.01
06.01.01
06.01.02
06.02
06.02.01
06.02.02
06.02.03

Nama Perkiraan
BIAYA
BIAYA OPERASIONAL
BIAYA OPS LISTRIK
BIAYA OPS TELEPHONE
BIAYA KARYAWAN
BIAYA GAJI
BIAYA UPAH
BIAYA SERAGAM

Tingkatan
GROUP
SUB GROUP
DETAIL
DETAIL
SUB GROUP
DETAIL
DETAIL
DETAIL
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Menambah, Merubah dan menghapus Perkiraan
Memasukkan Nama Perkiraan
Cara memasukkan nomer perkiraan adalah sebagai berikut
1.
2.
3.
4.

Tombol untuk
menambah nomer
perkiraan

Dari menu popup
Pilih Operasional  Jurnal
Pilih daftar perkiraan dari sub menu
Tampilan daftar perkiraan sebagai berikut

Gambar 2.01 Daftar Nomer perkiraan yang sudah di isi
5. Pada tampilan tersebut pilih isi untuk menambah nomer

perkiraan
6. Tampilan akan seperti berikut

Gambar 2.02 . isi nomer perkiraan
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7. Isi nomer perkiraan dan nama perkiraan
8. Pilih Group No Perkiraan
9. Pilih Tingkatan Perkiraan
10. Klik Simpan

Mengedit Perkiraan
Cara mengedit Nomer Perkiraan adalah sebagai berikut
1. Dari Menu PopUp
2. Pilih operasional  Jurnal
3. Pilih Daftar Perkiraan, Pilih (Sorot/Klik) nomer perkiraan yang
akan di edit
4. Pilih edit
5. Lakukan penggantian data
Catatan:
Dari semua isian yang ada, hanya nomer perkiraan yang tidak
bisa di edit. Dan jika Anda mengedit sebuah perkiraan dengan
tingkatan Group atau Sub Group, Anda juga harus
mengupdate
semua perkiraan yang ada di tingkatan
bawahnya.
6. Setelah semua sudah di ganti sesuai yang diinginkan, Pilih
Update untuk menyimpan

Menghapus Perkiraan
Nomor perkiraan yang sudah pernah di pakai tidak bisa di
hapus karena sudah menjadi data history, hanya perkiraan
yang belum di pakai saja yang boleh di hapus.
Cara Melakukan Penghapusan
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dari Menu PopUp
Pilih Operasional  Jurnal
Pilih Daftar Perkiraan
Pilih (Sorot/Klik) nomer perkiraan yang akan di hapus
Pilih Hapus
Jika terdapat warning (peringatan) dan Anda merasa
perkiraan itu belum pernah di pakai , Maka Anda dapat
melanjutkan penghapusan dengan menjawab “ Yes”.

Peringatan : Jika anda menghapus perkira yang sudah di
pakai dan mengabaikan peringatan di atas, akibatnya pada
saat hitung ulang saldo akan error.
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Setup Perkiraan penghubung
Selain setup perkiraan, setup perkiraan penghubung juga tidak
kalah pentingnya. Setup ini digunakan untuk mengotomatisasi
sebagian besar jurnal yang timbul saat Anda menjalankan
transaksi.
Jika Anda salah melakukan setup perkiraan penghubung ini,
maka Anda tidak akan mendapatkan laporan keuangan
dengan baik. Pelajari satu persatu manfaat dari tiap-tiap
perkiraan penghubung ini .
Cara masuk dalam setup pekiraan penghubung adalah sebagai
berikut:
1.
2.
3.
4.

Dari menu Pop Up
Pilih Operasional  Jurnal
Pilih Perkiraan penghubung.
Tampilan akan tampak seperti berikut :

Gambar 2.03. Perkiraan penghubung
5. Pilih lah perkiraan untuk masing-masing isian yang ada
6. Simpan.
ingat ! Anda harus menyimpannya tiap masing-masing
jendela, artinya jangan pindah ke jendela lain sebelum Anda
melakukan penyimpanan.
Catatan:
Saat Anda mempelajari cara setup perkiraan penghubung ,
sama pentingnya bagi Anda untuk juga mempelajari cara setup
kode sandi di bagian berikutnya
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Penjelasan mengenai setup perkiraan
penghubung adalah sebagai berikut:
1. Jendela kas :
Perkiraan Kas
Perkiraan ini digunakan (berfungsi) pada transaksi yang
terjadi di modul Kas Bank, jadi apabila kita melakukan
transaksi kas masuk atau kas keluar yang ada di modul itu,
otomatis salah satu perkiraan untuk jurnalnya adalah
perkiraan ini . Untuk transaksi Kas Masuk, perkiraan ini akan
ada di sebelah Debet, sedangkan untuk transaksi Kas keluar,
akan ada di sebelah Kredit. Sedangkan lawan dari perkiraan
KAS ini, Anda yang memilihnya di dalam modul Transaksi Kas
– Bank nya

2. Jendela Simpanan:
a. Perkiraan untuk menampung nilai Simpanan
Perkiraan yang ada disini, digunakan sebagai wakil dari
perkiraan yang dibawa oleh Nilai Saldo Simpanan.
Perkiraan ini berisi perkiraan kelompok HUTANG, biasanya
perkiraan yang dipakai adalah perkiraan dengan nama
“SIMPANAN”.
Misal apabila di dalam kode sandi Simpanan kita men –
setup kode untuk SETORAN dengan perkiraannya KAS dan
dengan nilai Plus (+).
Maka transaksi itu akan menghasilkan Jurnal :
D\ Kas (dari Kode sandi)
K\ Simpanan (dari Perkiraan penghubung)

b. Perkiraan untuk menampung nilai Simpanan Wajib
(yang disetorkan Anggota)
Simpanan wajib mewakili dari daftar nama penabung
dengan jenis simpanan wajib (“WAJIB” pada pilihan jenis
penabung), lain dengan Simpanan dan Simpanan
berjangka, Simpanan Wajib biasanya ikut Kelompok Modal
(Equity) Bukan Hutang.
Sedangkan cara kerjanya sama dengan perkiraan
penghubung simpanan dan simpanan berjangka.

c. Perkiraan untuk menampung nilai Simpanan Pokok
(yang disetorkan Anggota)
Simpanan Pokok mewakili dari daftar nama penabung
dengan jenis simpanan wajib (“WAJIB” pada pilihan jenis
penabung), lain dengan Simpanan dan Simpanan
Berjangka, Simpanan Pokok di kelompokan Modal (Equity)
Bukan Hutang.
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d. Perkiraan untuk menampung nilai Simpanan
Berjangka
Hampir sama dengan perkiraan Simpanan, perkiraan
Simpanan Berjangka mewakili perkiraan dari nama – nama
deposan. Perbedaaan dari Nama Penabung dan nama
Deposan adalah pada saat kita memasukkan nama
penabung baru, pada isian tersebut kita akan memilih
apakah nama tersebut untuk isian Simpanan atau
Simpnana Berjangka. Perkiraan yang dipilih kelompoknya
sama dengan penghubung SIMPANAN yaitu perkiraan
kelompok HUTANG, biasanya yang dipakai adalah
perkiraan dengan nama “SIMPANAN BERJANGKA”.

3. Jendela Pinjaman
a. Perkiraan untuk menampung total pinjaman
dengan jenis Flat
Perkiraan penghubung Pinjaman Flat ini ,mewakili dari total
pinjaman dari daftar Peminjam berjenis Flat yang ada di
daftar peminjam. Perkiraan yang dipakai merupakan
perkiraan dengan kelompok PIUTANG. Biasanya nama
yang dipakai adalah perkiraan “Pinjaman Yang diberikan”.
Perbedaan otomatisasi jurnal pada kode sandi antara
Pinjaman dengan Simpanan adalah pada posisi debet
kreditnya, artinya jika dengan nilai PLUS di kode sandi maka
posisi Perkiraan Simpanan ada di sebelah Kredit , maka
perkiraan penghubung pinjaman dengan nilai PLUS akan
ada di sebelah Debet.
Sebagai Contoh:
Apabila pada setup Kode sandi kita ingin men setup Kode
transaksi REALISASI dengan perkiraan KAS dan dengan nilai
PLUS (+).
Maka transaksi itu akan menghasilkan Jurnal :
D\ Pinjaman Diberikan (perkiraan penghubung)
K\ Kas (Dari Kode Sandi)

b. Perkiraan untuk menampung total pinjaman
dengan jenis RC
Perkiraan ini fungsinya sama seperti dengan Perkiraan
Pinjaman Flat, bedanya hanya Pinjaman RC ini mewakili
para peminjam dengan Jenis RC (Menurun) / bayar bunga
saja.

c. Perkiraan untuk menampung tagihan BUNGA
kepada peminjam
Karena di system Armadillo Simpan Pinjam ini bisa
menerapkan system Accruel Basis (Pendapatan diakui
dimuka), maka perlu adanya penampung yang
membedakan besarnya piutang/ pinjaman asli (Pinjaman
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Yang diberikan) dengan Piutang yang berasal dari tagihan
yang bersifat Accruel dari pengakuan Pendapatan
(pendapatan Yang Masih Harus Diterima).
Kedua Perkiraan ini bersifat sama yaitu di Kelompok
PIUTANG. Perkiraan ini akan bertambah saat terjadi transaksi
POSTING BUNGA , dan berkurang saat terjadi ANGSURAN
dengan mengisi kolom bunga. (lebih jelas pada Bab
“Pinjaman – Angsuran”)

4. Jendela Rugi / Laba
Perkiraan untuk menampung SHU
Perkiraan ini merupakan perkiraan Rugi / Laba yang nilainya
akan bergerak secara otomatis jika terjadi transaksi dengan
kelompok Pendapatan dan Biaya atau Beban. Isian dari
perkiraan ini adalah perkiraan SHU ( Sisa Hasil Usaha) atau
Laba tahun berjalan.
____
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Apa Yang Perlu Dilakukan
Jika Anda belum pernah menjalankan system komputerisasi di usaha Anda, beberapa hal
yang perlu Anda persiapkan.





Kumpulkan data para peminjam dan berilah kode pada nama –nama
peminjam tersebut
Lakukan hal yang sama untuk data penabung dan deposan
Buatlah daftar avalis (penanggung jawab) para peminjam Anda
Kumpulkan juga data para Anggota dan besarnya simpanan wajib dan pokok
yang telah dilakukan.

Catatan:
Pemberian kode sebaiknya tidak menggunakan hanya nomer urut saja, Anda harus
memberikan kode pembatas nomer tersebut, agar dapat berulang ke nomer
pertama dan kode tidak mempunyai digit berkepanjangan
Contoh cara memberikan kode:
XX.06.0001 :  XX = kode koperasi
06 = Penabung tahun 2006
0001= Nomer Urut
Jadi diperkirakan jumlah penabung di tahun 2006 tidak lebih dari 9999 Orang dan
digit dari kode selalu berjumlah 10 digit (termasuk titik)

Anggota
Pengertian Anggota
Koperasi adalah merupakan kumpulan Anggota yang
melakukan sebuah usaha, dimana Anggota memilki kewajiban
untuk melakukan Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib.
Simpanan Pokok dilakukan pada saat awal menjadi Anggota
koperasi, sedangkan simpanan wajib dilakukan setiap bulan,
yang besarnya ditentukan sebelumnya. Kedua simpanan ini tidak
diakui sebagai hutang oleh koperasi akan tetapi diakui sebagai
modal. Jadi kedua simpanan ini tidak dihitung bunganya.

Memasukkan Nama Anggota
Cara memasukkan nama-nama Anggota, hampir sama dengan
cara memasukkan nama penabung dan peminjam.
Mengisi data anggota akan memudahkan dalam pencarian
data saldo baik saldo Simpanan Wajib & Pokok maupun
simpanan sukarela maupun pinjaman.

Petunjuk Operasional 3-2

Bab 3 : Setup System

Cara membuat data anggota adalah sebagai berikut:

Gambar 3.01 Menu Pop Up Daftar
Anggota
1.
2.
3.
4.

Pada Menu Pop Up
Pilih Operasional Master Data
Pilih Daftar anggota
Atau bisa juga dipilih dari Menu Utama ANGGOTA

Letak Menu Utama
Anggota

Gambar 3.02 Letak Menu Short Cut anggota
tampilan akan sebagai berikut:

Tombol isi untuk
membuat nama
Anggota Baru

Gambar 3.03 Daftar Anggota
5. Setelah muncul daftar anggota, pilih ISI BARU
6. Tampilan akan sebagai berikut
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Tombol untuk
menyimpan
Gambar 3.04 Isi Data Anggota
7. Isi data dari anggota tersebut, terdiri dari beberapa kolom
sebagai berikut:
a. Nomor terakhir

: Nomor terakhir pengisian setelah
penyimpanan data (memudahkan
kita dalam mengisi data anggota
selanjutnya)
b. Nomor
: Isi dengan no anggota
c. Nama
: Isi nama anggota
d. No Identitas
: Isi dengan no identitas anggota
(misal : no KTP / SIM)
e. Sektor
: Isi jika ada pembagian data perdata
wilayah atau lainnya
f. Pekerjaan
: Isi dengan data pekerjaan anggota
g. Data Alamat
: Isi dengan data alamat anggota
h. Riwayat Pinjaman : Isi jika anggota pernah memiliki
riwayat pinjaman pada usaha kita
i. Batas Kemampuan : Isi batas kemampuan pembayaran
perbulan anggota (isi jika diperlukan)
j. Besar kewajiban
: Isi batas kewajiban lain yang harus
dibayar perbulan (periode), selain
simpanan wajib dan angsuran (isi jika
di perlukan)
8. Setelah terisi semua, pilih SIMPAN
Jika semua data sudah terisi dengan lengkap kita bisa mencetak
kartu Anggota yang nantinya dapat kita berikan kepada
anggota.
Pilih tombol cetak maka akan muncul tampilan hasil kartu
anggota adalah sebagai berikut:
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Gambar 3.05 Kartu Anggota

Mengedit (Merubah) Data Anggota
Apabila data Anggota yang sudah kita simpan ingin kita rubah,
maka cara merubahnya adalah sebagai berikut:
1. Masuk ke Daftar Anggota terlebih dahulu seperti pada
gambar 3.03
2. Setelah Dafta Anggota muncul, sorot salah satu nama
anggota yang akan diedit.
3. Jika Anda tidak menemukan nama tersebut, Anda dapat
mencarinya berdasarkan nama anggota maupun kode
anggota dengan memanfaatkan fasilitas cari data yang
terdapat di sebelah bawah data anggota. Tulis no anggota
atau nama anggota yang kita cari, kemudian klik tombol
CARI

Ketik no. atau Nama
anggota
Klik Tombol Cari
Gambar 3.06 Fasilitas Cari Data Anggota
4. Setelah Anda menemukan nama anggota yang diinginkan,
Sorot/pilih nama anggota tersebut. Tekan tombol EDIT
(sebelah bawah tombol isi baru).
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5. Akan ditampilkan sebagai berikut:

Gambar 3.07 Edit Data Anggota
6. Rubah data yang ada sesuai keinginan Anda.
Catatan:
Anda dapat merubah semua data yang ada kecuali no
anggota
7. Setelah Anda melakukan perubahan, pilih tombol UPDATE
Anda bisa juga melihat data keuangan tiap-tiap anggota
dengan meng klik tombol “data keuangan” saat edit data
anggota. Tampilannya seperti pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.08 Data Keuangan Anggota
Data keuangan anggota ini berisi banyak informasi mengenai
keuangan anggota di koperasi antara lain, saldo simpanan,
saldo pinjaman, estimasi kewajiban per bulan (periode), estimasi
SHU yang diperoleh.
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Penabung
Pengertian Penabung (Simpanan Sukarela)
Yang dimaksud penabung dalam Armadillo Simpan Pinjam
adalah daftar Anggota yang melakukan simpanan (sukarela)
dimana pengakuan simpanan itu di akui sebagai hutang oleh
koperasi, simpanan tersebut akan berbunga tiap bulan, baik
dihitung berdasarkan bunga dari saldo minimum, maupun
dengan menggunakan perhitungan bunga saldo rata-rata
harian.

Perhitungan Bunga Simpanan
Menggunakan Saldo Minimum
Perhitungan bunga saldo minimum adalah diambil dari
perkalian suku bunga produk dengan nilai saldo terendah
pada periode waktu tertentu (1 bulan).
Periode waktu yang dimaksud adalah selama satu bulan, akan
tetapi bisa di artikan antara tanggal 31 sore/malam sampai
dengan 31 sore/malam bulan berikutnya atau juga bisa diartikan
tanggal 1 sore/malam sampai dengan tanggal 31 pagi pada
bulan yang sama.
Pengertian periode waktu yang kedua ini di maksudkan agar
anggota bisa melakukan simpanan tanggal 1 dan mengambil
bunganya pada tanggal 31 dibulan yang sama.
Dengan menggunakan metode perhitungan seperti ini, maka
koperasi bisa memberikan suku bunga lebih tinggi kepada para
anggota dibanding dengan menggunakan saldo rata-rata.

Menggunakan Saldo Rata-rata
Berbeda dengan perhitungan saldo minimum, perhitungan
bunga dengan saldo rata-rata harian akan memperhitungkan
saldo anggota yang mengendap setiap harinya.
Cara perhitungannya dapat di contohkan sebagai berikut:
Tanggal

Saldo

Jumlah hari

Saldo X Hari

01/01

200.000,-

6

1.200.000,-

07/01

250.000,-

12

3.000.000,-

19/01

150.000,-

6

900.000,-

25/01

300.000,-

5

1.500.000,-

30/01

250.000,-

1

250.000,-

TOTAL

30

6.850.000,-

Saldo Rata rata = 6.850.000 / 30 = 228.333,33
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Setup Produk Simpanan dan Simpanan
Berjangka
Produk digunakan untuk men-setup macam-macam layanan
simpanan atau tabungan baik simpanan biasa maupun
simpanan berjangka/ simpanan berjangka, yang akan diberikan
kepada Anggota. Dengan adanya produk, maka kita bisa
membedakan Nama dan besarnya bunga yang diberikan.
Daftar produk disini akan di gunakan nanti pada saat kita
membuat nama penabung atau nama deposan baru.
Contoh nama-nama Produk seperti:
-

SIMPEDES
SIMASKOT
SIJANGKA
TAHAPAN
Dan lain-lain

: Simpanan Pedesaan
: Simpanan Masyarakat Kota
: Simpanan Berjangka
: Tabungan Hari Depan

Setelah Anda menentukan nama-nama produk yang Anda
punya, Anda bisa memasukkannya ke dalam system dengan
cara sebagai berikut:

Gambar 3.09 Menu Pop Up Setup
Produk Simpanan
1. Pada Menu Pop Up
2. Pilih Setup  Setup Produk Simpanan
3. Pada tampilan Daftar produk pilih ISI BARU

Tombol Isi Baru untuk
membuat nama
produk baru
Gambar 3.10 Produk Simpanan
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4. Tampilan akan seperti berikut

Pilih Jenis Produk yang
akan dibuat

Masukkan suku
bunga produk disini

Gambar 3.11 Isi Produk
5. Masukkan data Produk yang akan di buat, antara lain:
- Pilih jenis simpanan-nya
- Masukkan kode dan nama produk simpanannya
- isi suku bunganya (untuk jenis sukarela dan berjangka),
untuk jenis wajib isi nilai per posting-nya.
6. Pilih SIMPAN
Catatan:
Perlu diperhatikan bahwa penulisan suku bunga untuk
tabungan per bulan, sedangkan untuk simpanan berjangka
pertahun
7. Setelah semua produk dimasukkan , pilih KELUAR
8. tampilan daftar produk simpanan yang baru dibuat akan
terisi pada Daftar Produk Simpanan seperti pada gambar 3.7

Memasukkan Nama Penabung
Transaksi simpanan berhubungan erat dengan Nama penabung,
nama penabung harus ada di dalam system terlebih dahulu
sebelum kita dapat melakukan transaksi yang berhubungan
dengan simpanan. (setoran,penarikan ,bunga dan lain-lain).
Cara memasukkan nama penabung adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.

Pada Menu Pop Up
Pilih Operasional  Master Data
Pilih Daftar Penabung
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Gambar 3.12 Menu Pop Up Daftar
Penabung
4.

Atau bisa juga di pilih di Menu Utama PENABUNG

Letak Menu Utama
Penabung

Gambar 3.13 Letak Menu Short Cut Penabung
5.

Akan muncul Daftar Penabung dengan tampilan sebagai
berikut:

Gambar 3.14 Daftar Penabung
6.
7.

Setelah muncul daftar penabung, pilih ISI BARU
Tampilan akan seperti berikut:
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Pilihan Jenis
Simpanan
Pilihan produk adalah
dari daftar produk
yang telah Anda
setup sebelumya
Tombol untuk
menyimpan

Gambar 3.15 Isian data penabung
Isi Data penabung tersebut, terdiri dari beberapa kolom, antara
lain sebagai berikut:
- Ambil data Anggota

: Anda bisa langsung mengambil
data penabung dari daftar anggota

Catatan:
Jika kita pilih ambil dari anggota, otomatis nama dan data
ke anggota an akan terisi. Tinggal mengisi no. simpanan dan
melengkapi data-data lainnya yang kosong.
DATA PENABUNG antara lain sebagai berikut:
- No Terakhir
: No rekening terakhir yang tersimpan
- No Simpanan
: Isi dengan no rekening simpanan
- Nama
: Isi dengan nama penabung
DATA SIMPANAN antara lain sebagai berikut:
- Jenis Simpanan
: Pilih Jenis Simpanan
- Produk
: Pilih Produk Simpanannya
- Info Saldo
: Tidak usah diisi, karena nanti akan
diiisi secara otomatis pada saat kita
melakukan transaksi setoran
- Ada potongan rutin
: pilih Ya atau Tidak
- Penanggung jawab
: pilih nama penanggungjawab
(avalis)
- Pilihan ikut dalam posting setoran kolektif di centang hanya
untuk simpanan jenis sukarela yang melakukan setoran rutin
tiap bulannya, isi juga nominalnya.
DATA KE ANGGOTA AN antara lain sebagai berikut:
- No Anggota
: Isi dengan no anggota
- No Identitas
: Isi dengan nomer identitas
penabung bersangkutan
- Sektor
: Isi sektornya / kelompoknya
- Isi juga data-data lain sesuai dengan data Penabung
Setelah semua data penabung terisi klik SIMPAN
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Mengedit (Merubah) Data Penabung
Apabila data penabung yang sudah kita simpan ingin kita rubah,
maka cara merubahnya adalah sebagai berikut:
1. Langkah awalnya sama dengan memasukkan nama
penabung yaitu dengan dengan memunculkan daftar
penabung terlebih dahulu seperti pada gambar 3.11
2. Anda bisa menampilkan semua daftar penabung, atau anda
juga bisa menampilkan per jenis, sektor, produk atau
penanggungjawabnya.
3. Setelah data penabung muncul, sorot salah satu nama
penabung yang akan diedit.
4. Jika Anda tidak menemukan nama tersebut, Anda dapat
mencarinya berdasarkan nama penabung maupun kode
rekeningnya dengan memanfaatkan fasilitas CARI DATA yang
terdapat di sebelah bawah data penabung.

Pilih mau ditampilkan
berdasarkan apa

Fasilitas cari data
Gambar 3.16 Fasilitas cari data Penabung
Setelah anda memilih cari data, akan muncul tampilan
sebagai berikut:

Gambar 3.17 Tampilan Cari data Penabung
Tulislah data yang akan dicari, pilih berdasarkan pilihannya
(kode rekening, nama penabung, nomor anggota,
penanggung jawab, sektor, nama produk) kemidian pilih
mulai cari.
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5. Setelah Anda menemukan nama penabung yang diinginkan,
Sorot/pilih nama penabung tersebut. Tekan tombol EDIT
(sebelah bawah tombol isi baru).
Akan ditampilkan sebagai berikut:

Gambar 3.18 Edit data penabung
6. Rubah data yang ada sesuai keinginan Anda.
Catatan:
Anda dapat merubah semua data yang ada kecuali no
rekening penabung
7. Setelah Anda melakukan perubahan, pilih tombol UPDATE
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Peminjam
Pengertian Peminjam
Yang dimaksud peminjam dalam Armadillo Simpan Pinjam
adalah Anggota yang melakukan pinjaman kepada koperasi
dimana koperasi mengenakan bunga atas pinjaman tersebut
yang di hitung dengan menggunakan berbagai metode
perhitungan bunga pinjaman. ada berbagai metode
perhitungan bunga pinjaman yang dijelaskan pada bab berikut
nya.

Perhitungan bunga pinjaman
Perhitungan bunga Flat
Yang dimaksud bunga flat adalah perhitungan bunga rata
(sama) tiap periodenya (dalam bulan/minggu). sebagai contoh
adalah tabel berikut:
No Rek: 00001
Nama : Indra Lesmana
Periode
Sisa Pokok
Angsuran
Angsuran
ke
pokok
Bunga (2%)
1
1.000.000,200.000,20.000,2
800.000,200.000,20.000,3
600.000,200.000,20.000,4
400.000,200.000,20.000,5
200.000,200.000,20.000,total
0
1.000.000,100.000,-

Perhitungan Bunga RC
Perhitungan bunga RC hampir sama dengan pehitungan bunga
flat, hanya yang membedakannya adalah saat angsurannya.
jika bunga flat Peminjam membayar pokok dan bunga tiap
periodenya, tetapi jika bunga RC Peminjam hanya membayar
bunganya saja tiap periodenya, kemudian bayar semua pokok
ditambah bunga pada akhir periode (saat pelunasan)
sebagai contoh adalah tabel berikut:
No Rek: 00002
Nama : Irfan Bachdim
Periode
Sisa Pokok
Angsuran
Angsuran
ke
pokok
Bunga (2%)
1
1.000.000,0
20.000,2
1.000.000,0
20.000,3
1.000.000,0
20.000,4
1.000.000,0
20.000,5
1.000.000,1.000.000,20.000,total
0
1.000.000,100.000,-
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Perhitungan Bunga Efektif (Sliding Rate)
Pada perhitungan ini, bunga kredit dihitung dari saldo akhir setiap
bulannya sehingga bunga yang dibayarkan setiap bulannya
semakin menurun
Sebagai contoh Bank A memberikan kredit (realisasi) sebesar Rp
6.000.000,- selama 6 bulan kepada peminjam B dengan tingkat
bunga 12 % per tahun sliding rate.
Bunga perbulan = SA x
SA
i
Bln

: Saldo akhir periode
: Suku bunga per tahun
Saldo

1
2
3
4
5
6

i
12

6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
Jumlah

Angsuran
Pokok
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
6.000.000

Angsuran
Bunga
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
210.000

Jumlah
Angsuran
1.060.000
1.050.000
1.040.000
1.030.000
1.020.000
1.010.000
6.210.000

Perhitungan Bunga Anuitas (Annuity Rate)
Lain halnya dengan Efektif, perhitungan bunga Anuitas
dipengaruhi oleh sisa pinjman perbulannya (debet), sehingga
bunga yang dibayarkan tiap bulannya menurun dan pokok nya
naik
Perhitungan bunga Anuitas merupakan modifikasi dari metode
perhitungan bunga Efektif. Sebagai contoh perhitungan bunga
Anuitas dengan suku bunga 12 % dengan Realisasi Rp
12.000.000,- selama 12 per bulan.
Angsuran perbulan =

1

p xb x
1-

P
b
m

1
(1 + b)m

: Sisa Pokok
: Suku bunga per bulan
: Jumlah periode pembayaran (bulan)

Skema angsuran ada pada table dibawah ini:
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Bln
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Saldo
12.000.000
11.045.000
10.082.000
9.111.188
8.132.366
7.145.603
6.150.898
5.148.251
4.137.662
3.119.130
2.092.271
1.050.523
Jumlah

Angsuran
Pokok
954.995
962.937
970.880
978.822
986.763
994.705
1.002.647
1.010.589
1.018.532
1.034.416
1.042.348
1.050.298
12.000.000

Angsuran
Bunga
111.189
103.247
95.304
87.362
79.421
71.479
63.537
55.595
47.652
31.768
23.836
15.886
794.208

Jumlah
Angsuran
1.066.184
1.066.184
1.066.184
1.066.184
1.066.184
1.066.184
1.066.184
1.066.184
1.066.184
1.066.184
1.066.184
1.066.184
12.794.208

Catatan :
Adapun cara mendapatkan Angsuran bunga Anuitas
Bunga = sisa pokok × suku bunga, misal :
= 12.000.000 × 1.25%
= 150.000
Sedangkan cara mendapatkan angsuran pokok
Angsuran Pokok = sisa pokok ─ angsuran bunga, missal :
= 1.066.184 – 111.189
= 954.995

Avalis
Pengertian Avalis
Data avalis adalah data penanggung jawab pada nama
peminjam yang ada, data ini bisa di fungsikan

Memasukkan nama Avalis
Daftar Avalis (penanggung jawab) adalah sebagai pelengkap
apabila kita ingin mengisi/menambah data di daftar Peminjam,
karena nama Avalis adalah salah satu komponen yang ada di
isian data Peminjam, maka kita harus men setup nya terlebih
dahulu.
Cara memasukkan/menambah data Avalis adalah sebagai
berikut:
1.
2.
3.

Pada Menu Pop Up
Pilih Operasional  Master Data
Pilih Daftar Avalis
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Gambar 3.19 Menu Pop Up Daftar
Avalis
4.
5.

Atau bisa juga dipilih dari Menu Utama AVALIS
Akan muncul tampilan daftar Avalis dengan tampilan
sebagai berikut:

Gambar 3.20 Daftar Avalis
6.
7.

Pilih ISI BARU
Muncul Form isian mengisi data Avalis

Gambar 3.21 Form Isian data avalis
8.
9.

Isi data-data yang ada
Kemudian SIMPAN
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Memasukkan Nama Peminjam
Selain Nama Penabung dan nama deposan, nama peminjam
harus dimasukkan juga ke dalam system sebagai data awal.
Jenis dari peminjam yang ada terdiri dari 2 jenis yaitu pinjaman
dengan perhitungan bung Flat atau Pinjaman dengan
perhitungan bunga Menurun (RC).sedang kan satu pilihan lagi
adalah Peminjam yang pinjamannya tidak berbunga.(Stagnant)
Cara memasukkan nama peminjam adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.

Pada Menu Pop Up
Pilih Operasional  Pilih Master Data
Pilih Daftar Peminjam

Gambar 3.22 Menu Pop Up Daftar
Peminjam
4.
5.

Atau bisa juga dipilih di Menu Utama PEMINJAM
Akan muncul Daftar Peminjam dangan tampilan sebagai
berikut:

Gambar 3.23 Daftar Peminjam
6.
7.

Setelah muncul daftar peminjam pilih ISI BARU
Tampilan akan seperti berikut :

Petunjuk Operasional 3-18

Bab 3 : Setup System

Gambar 3.24 Isian data peminjam
Isi Data peminjam tersebut, terdiri dari beberapa kolom, antara
lain sebagai berikut:
-

Ambil data Anggota : Anda bisa langsung mengambil
data peminjam dari daftar anggota
Catatan:
Jika kita pilih ambil dari anggota, otomatis nama dan data ke
anggota an akan terisi. Tinggal mengisi no. pinjaman dan
data-data lainnya yang kosong.

DATA PEMINJAM antara lain sebagai berikut:
No Terakhir
: No rekening terakhir yang tersimpan
No Pinjaman
: Isi dengan no rekening pinjaman
Nama
: Isi dengan nama penabung
DATA PINJAMAN antara lain sebagai berikut:
Jumlah realisasi
: Isi sebesar realisasinya
Jenis Bunga
: Pilih Jenis Bunganya (Flat, Effektif,
Anuitas, Tanpa Bunga)
Suku Bunga
: Isi besarnya Suku Bunga (dalam %)
Periode
: Pilih Periode nya (bulanan/mingguan)
Jangka Waktu
: Isi Jangka waktu pinjamannya
Data Avalis
: pilih nama avalisnya
DATA KE ANGGOTA AN antara lain sebagai berikut:
No Anggota
: Isi dengan no anggota
No Identitas
: Isi dengan nomer identitas
penabung bersangkutan
Sektor
: Isi sektornya / kelompoknya.
Isi juga data-data lain sesuai dengan data Peminjam
DATA JAMINAN antara lain sebagai berikut:
Data lengkap jaminannya dapat disini setelah di simpan.

Petunjuk Operasional 3-19

Bab 3 : Setup System

8.

Setelah semua terisi pilih SIMPAN

Catatan:
Jika Anda ingin melewati isian yang ada, Anda bisa
mengisinya dengan karakter minus (-)

Jaminan Pinjaman
Setelah Data Peminjam disimpan, kita bisa langsung klik di Detail
Jaminan untuk mengisi Informasi lengkap tentang data jaminan
nya.
Jaminan Pinjaman diperlukan untuk menanggung pembayaran
kredit macet dan dilakukan setelah kita masukan nama
peminjam dan realisasi. Jaminan berfungsi sebagai document
yang dimiliki oleh Koperasi.
Setelah di pilih detail jaminan akan muncul Form isian seperti ini:

Pilihan Jenis Jaminan

Tombol untuk
menyimpan

Gambar 3.25 Form isi Data Jaminan
1.

Isi data-data yang ada, antara lain:
-

Jenis

: Pilih Jenis jaminannya (BPKB R2 ,
BPKB R4, Sertifikat Tanah, Lainnya)
isi juga keterangan-keterangan lainnya.

Catatan:
Memilih jenis jaminan sesuaikan dengan kodisi. Apabila
peminjam memberikan jaminan pinjaman R2 maka dipilih
BPKB R2, begitu selanjutnya.
-

File Gambar

: Anda dapat menampilkan foto
kendaraan atau bukti jaminan
lainnya dengan mengambil
gambar lewat kamera dan di file
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gambar di pindahkan ke dalam
komputer. kemudian file gambar
tersebut dipilih untuk dilampirkan.
Catatan:
Jika Anda ingin melewati isian yang ada, Anda bisa
mengisinya dengan karakter minus (-)
2.

Setelah terisi semua klik SIMPAN

Mengedit (Merubah) Data Peminjam
Apabila data peminjam yang sudah kita simpan ingin kita rubah,
maka cara merubahnya adalah sebagai berikut :
1. Langkah awalnya sama dengan memasukkan nama
peminjam yaitu dengan dengan memunculkan daftar
peminjam terlebih dahulu seperti pada gambar 3.17
2. Anda bisa menampilkan semuan daftar peminjam, atau
anda juga bisa menampilkan per jenis, sektor, avalis atau
periodenya.
3. Setelah data peminjam muncul, sorot salah satu nama
peminjam yang akan diedit.
4. Jika Anda tidak menemukan nama tersebut, Anda dapat
mencarinya berdasarkan nama peminjam maupun kode
rekeningnya dengan memanfaatkan fasilitas cari data yang
terdapat di sebelah bawah data peminjam.

Pilih mau ditampilkan
berdasarkan apa

Fasilitas cari data
Gambar 3.26 Fasilitas Cari data peminjam
Setelah anda memilih cari data, akan muncul tampilan
sebagai berikut:
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Gambar 3.27 Tampilan Cari data Peminjam
Tulislah data yang akan dicari, pilih berdasarkan pilihannya
(kode rekening, nama penabung, nomor anggota,
penanggung jawab, sektor, nama produk) kemidian pilih
mulai cari.
5. Setelah Anda menemukan nama peminjam yang diinginkan,
Sorot/pilih nama penabung tersebut. Tekan tombol edit
(sebelah bawah tombol isi baru).
6. Rubah data yang ada sesuai keinginan Anda
Catatan :
Anda boleh merubah semua data yang ada kecuali no
rekening peminjam
7. Setelah Anda melakukan perubahan, pilih tombol UPDATE
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Deposan (Simpanan Berjangka)
Pengertian Deposan
Yang dimaksud Deposan adalah anggota yang menyimpan
dananya pada koperasi dalam bentuk simpanan berjangka.
Simpanan ini biasanya memiliki suku bunga yang lebih besar
dibanding dengan simpanan biasa. Akan tetapi penarikannya
tidak boleh dilakukan sewaktu-waktu akan tetapi menunggu
simpanan tersebut sudah jatuh tempo. Bunga yang dikeluarkan
koperasi untuk simpanan ini tidak dilakukan pada akhir bulan,
akan tetapi dihitung berdasarkan jangka waktu satu bulan
setelah simpanan berjangka tersebut dimasukkan.

Membuat Nama Deposan Baru
Sebelum membuat nama Deposan Baru, Anda harus membuat
No Rekening Simpanan Baru dulu yang berjenis sukarela / pasif
untuk menampung bunga simpanan berjangka.
Cara membuat Rekening simpanan baru sudah dibahas di Bab
sebelumnya.
Catatan:
Sebaiknya kode antara Penabung asli dengan kode
simpanan untuk menampung bunga simpanan berjangka di
bedakan, agar mudah dalam hal pencarian data
Cara membuat nama deposan baru, hampir sama dengan
membuat nama penabung baru yaitu:
1.
2.
3.
4.

Pada Menu Pop Up
Pilih Operasional  Pilih Master Data
Pilih Daftar Penabung
(Atau bisa juga menggunakan Menu Utama PENABUNG)
Setelah muncul daftar penabung pilih ISI BARU
akan muncul tampilan seperti ini:
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Gambar 3.28 Isi Nama Deposan
Isi Data penabung tersebut, terdiri dari beberapa kolom, antara
lain sebagai berikut:
- Ambil data Anggota

: Anda bisa langsung mengambil
data penabung dari daftar anggota

Catatan:
Jika kita pilih ambil dari anggota, otomatis nama dan data
ke anggota an akan terisi. Tinggal mengisi no. simpanan dan
melengkapi data-data lainnya yang kosong.
DATA PENABUNG antara lain sebagai berikut:
- No Terakhir
: No rekening terakhir yang tersimpan
- No Simpanan
: Isi dengan no rekening simpanan
- Nama
: Isi dengan nama penabung
- Tgl Registrasi
: Isi dengan Tanggal Realisasi
Catatan:
Tanggal Realisasi akan mempengaruhi perhitungan jatuh
tempo Simpanan Berjangka.
DATA SIMPANAN antara lain sebagai berikut:
- Jenis Simpanan
: Pilih Jenis Simpanan Berjangka
- Produk
: Pilih Produk Simpanan (Simpanan
Berjangka)
- Info Saldo
: Tidak usah diisi, karena nanti akan
diiisi secara otomatis pada saat kita
melakukan transaksi setoran
- Ada potongan rutin
: pilih Ya atau Tidak
- Penanggung jawab
: pilih nama penanggungjawab
(avalis)
- Pilihan ikut dalam posting setoran kolektif di centang hanya
untuk simpanan jenis sukarela yang melakukan setoran rutin
tiap bulannya.
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DATA KE ANGGOTA AN antara lain sebagai berikut:
- No Anggota
: Isi dengan no anggota
- No Identitas
: Isi dengan nomer identitas
penabung bersangkutan
- Sektor
: Isi sektornya / kelompoknya.
- Isi juga data-data lain sesuai dengan data Deposan
DATA SIMPANAN BERJANGKA antara lain sebagai berikut:
- Perpanjangan
: Pilih Otomatis atau Manual
- Jangka Waktu
: Isi jangka waktu deposito (dalam
bulan)
- Rek Bunga
: Pada isian Rek Bunga, pilih dengan
rekening simpanan (berjenis
sukarela/pasif) yang sudah di buat
sebelumnya, dimana rekening ini
digunakan untuk menampung
bunga simpanan berjangka

Catatan:
Pilihan type Perpanjangan Simpanan berjangka,
berhubungan dengan daftar deposan yang muncul di
tampilan Simpanan berjangka Jatuh tempo, Apabila kita pilih
perpanjangan OTOMATIS , pada daftar simpanan berjangka
jatuh tempo jika kita tekan tombol “Perpanjangan” deposan
tersebut akan diperpanjang otomatis, sedangkan yang
MANUAL, harus diedit dahulu di daftar deposan ( tgl-realisasi
nya)
5.

Setelah semua diisi pilih SIMPAN
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