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Apa yang perlu dilakukan



Identifikasikan apakah usaha Anda memerlukan beberapa setup tambahan
yang ada.
Pelajari manfaat dari setup tambahan ini.

Daftar Bank
Daftar Bank digunakan untuk mensetup nama-nama Bank yang
di gunakan sebagai tempat penyimpanan aktiva dalam usaha.
Dalam implementasi lebih lanjut daftar bank ini dapat digunakan
sebagai metode pembayaran lain dan juga dapat di fungsikan
sesuai kebutuhan.
Pada bagian ini hanya akan dijelaskan cara men-setup Daftar
Bank secara Standard. (Anda juga dapat membacanya pada
Bab 2. “Setup perkiraan”)
Cara melakukan setup Bank adalah sebagai berikut:
1. Pilih Menu (pada Menu Pop Up)
2. Pilih Operasional  Kas Bank
3. Pilih Daftar Bank

Gambar 4.01 Pilihan menu Daftar Bank
4. Atau bisa juga dipilih dari menu Utama Bank

Gambar 4.02 Letak menu Utama Bank
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5. Akan muncul daftar bank, pilih isi Baru

Gambar 4.03 Daftar Bank
6. Masukkan keterangan mengenai bank yang di gunakan
7. Pilih perkiraan ke perkiraan aktiva Bank
Catatan:
Anda dapat menggunakan satu perkiraan untuk banyak
nama Bank atau dapat juga menggunakan satu perkiraan
untuk satu nama bank.
8. Isi semua data yang ada
9. Setelah semua terisi pilih SIMPAN

Gambar 4.04. Isian Nama Bank
Catatan:
Jika ingin melewati salah satu kolom isian, gunakan karakter
“-“ (minus) untuk mengisinya

Petunjuk Operasional 4 -3

Bab 4 : Setup Lanjutan

10. Anda dapat melihat nama bank yang sudah di setup setelah
keluar dari form isian tersebut dan melihatnya lagi pada
daftar bank (gambar 4.03).

Setup Kode Sandi
Kode sandi digunakan untuk memberikan pilihan transaksi yang
terjadi, baik pada pinjaman maupun simpanan. Didalam menu
kode sandi ini, user dapat menentukan jurnal yang akan di buat
pada suatu transaksi, periode angsuran, perhitungan shu dan
beserta nilainya, apakah akan berdampak + (plus) ataukah –
(minus), pada kartu pinjaman atau simpanan.
Contoh dari Macam-macam Transaksi yang disetup dikode sandi
adalah:
Pada Transaksi Pinjaman:
REALISASI
ANGSURAN
BUNGA PINJAMAN
PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH
KOREKSI ANGSURAN
KOREKSI BUNGA dan lain-lain
Sedangkan pada simpanan:
SETORAN
PENARIKAN
PINDAH BUKU
KOREKSI SETORAN
BUNGA SIMPANAN dan lain-lain
Cara memasukkan setup kode sandi adalah sebagai berikut:
1. Pilih Menu Pop Up (pada Menu Pop Up)
2. Pilih Setup
3. Pilih Setup Kode Sandi

Gambar 4.05 Pilihan menu setup kode sandi
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4. Akan muncul daftar kode sandi

Gambar 4.06 Daftar kode Sandi
5. Pilih ISI BARU
6. Maka akan muncul form berikut

Gambar 4.07. Isi Kode sandi
7. Isi kolom yang ada dengan keterangan sebagai berikut:
Kode

: isi dengan kode transaksi, boleh
dengan huruf atau angka , di isi
dengan 2 atau 3 digit saja

Keterangan

: di isi dengan keterangan dari
transaksi dengan kode sandi di
maksud (seperti Contoh diatas)

Nomer perkiraan

: isi dengan nomer perkiraan
lawan dari perkiraan pinjaman
atau simpanan yang ada di
perkiraan penghubung.

Misal kita buat Kode sandi untuk REALISASI :
Catatan:
perkiraan penghubung untuk pinjaman adalah PINJAMAN YG
DIBERIKAN (lihat di modul perkiraan penghubung)
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Pada pilihan nilai kita pilih dengan nilai PLUS (+), periode
angsuran bertambah, dan penghitungan SHU ya.
Maka jika ke setting perkiraan disini kita pilih perkiraan KAS,
hasil jurnal dari transaksi REALISASI adalah :
D\ PINJAMAN YG DIBERIKAN
K\ KAS

Rp xxx
Rp xxx

Nilai (plus atau minus)

: (plus atau minus) merupakan
indikasi bahwa transaksi tersebut
menambah atau mengurangi
nilai dari pinjaman / simpanan.

Jenis (Kas/NonKas)

: dilihat dari transaksi tersebut
apakah terdapat unsur kasnya
ataukah tidak.

Tipe

: bisa di pilih sendiri artinya
apabila kita memilih pinjaman,
maka kode sandi tersebut
hanya muncul pada saat
transaksi pinjaman. Demikian
sebaliknya

(Tabungan\pinjaman)

Periode Angsuran

: setting menyesuaikan dengan
isi dari keterangan.

Perhitungan SHU

: setting dengan ( ya ) apabila
berpengaruh pada perhitungan
SHU. Setting dengan ( tidak )
apabila tidak mempengaruhi
perhitungan SHU

Catatan:
Sebaiknya kolom keterangan tidak boleh ada yang sama,
baik di dalam pinjaman maupun simpanan

Setup Produk
Produk digunakan untuk konfigurasi macam-macam layanan
simpanan atau tabungan yang akan diberikan kepada Anggota.
Produk ini bisa membedakan Nama dan besarnya bunga yang
diberikan. Daftar produk disini akan di gunakan nanti pada saat
kita membuat nama penabung atau deposan baru.
Contoh nama-nama Produk seperti:
SIMPEDES
: Simpanan Pedesaan (BRI)
SIJANGKA
: Simpanan Berjangka
TAHAPAN
: Tabungan Hari Depan (BCA)
SIKUDAMAS
: Simpanan KUD Anggota Masyarakat
Dan lain-lain
Adapun cara men-setup Produk adalah sebagai berikut:
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1.
2.
3.

Pilih Menu Pop Up
Pilih Setup
Pilih Setup Produk Simpanan

Gambar 4.08 Pilihan Menu Setup Produk
Simpanan
4.

Akan muncul Daftar Produk Simpanan dengan tampilan
sebagai berikut

Gambar 4.09 Daftar Produk Simpanan
5.
6.

Pilih ISI BARU
Tampilan akan seperti berikut

Gambar 4.10 Isi Produk Simpanan
7.

Isi Produk Simpanan yang akan di berikan. Terdiri dari jenis
simpanan, kode, nama, suku bunga.
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8.

Setelah terisi semua Pilih SIMPAN

Catatan:
Perlu diperhatikan bahwa penulisan suku bunga untuk
tabungan per bulan, sedangkan untuk deposito pertahun
9. Setelah semua produk dimasukkan, pilih keluar
10. Tampilan Produk Simpanan yang baru dibuat dapat dilihat
pada Daftar Produk Simpanan seperti pada gambar 4.9

Setup Kartu Simpanan / Pinjaman
Setup kartu digunakan untuk mensetup posisi pencetakan kartu
simpanan / pinjaman agar sesuai dengan format yang kita
inginkan.
Cara melakukan setup kartu simpanan / pinjaman adalah
sebagai berikut:
1. Pilih Menu (Menu Pop Up)
2. Pilih Setup
3. Pilih Setup Kartu  Kartu Simpanan / Pinjaman

Gambar 4.11 Pilihan menu Setup Kartu
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4. Tampilan akan tampak seperti berikut :
Jenis dan ukuran huruf

Jika dipilih preview, saat
tabungan di cetak, akan
ditampilkan di layar terlebih
dahulu

Posisi pencetakan masingmasing kolom dalam buku
tabungan, semua nilai di
mulai dari angka 0 (margin
kiri).
Satuan = twips (pixel)

Batas margin atas dan
margin bawah.
Satuan = twips (pixell)
Banyaknya baris yang bisa
di muat dalam satu
halaman, dan baris ke
berapa yang merupakan
tengah kartu (yang
terdapat lipatan atau
jahitan benang)
Satuan = baris

Gambar 4.12. Setup Kartu

Kolom pencetakan
Semakin besar nilainya
maka posisi
pencetakan akan
semakin ke kanan,
demikian sebaliknya

Margin
Semakin besar nilainya
maka posisi
pencetakan akan
semakin ke bawah,
demikian sebaliknya

Gambar 4.13 Contoh Kartu Tabungan
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Nama User (pemakai) dan Password
Armadillo Simpan Pinjam adalah sebuah system yang di rancang
untuk bisa di gunakan secara multi user (banyak pemakai), dan
memang di anjurkan untuk pemakaian system Armadillo dengan
banyak komputer (yang dijalankan bersamaan), harus dengan
menggunakan banyak user name, ini dimaksudkan agar dalam
penomoran otomatis (oleh system), tidak terjadi nomor yang
sama, untuk itu masing masing pemakai harus mengingat-ingat
password masing-masing dan merahasiakannya kepada yang
lain.
Setiap pemakai dapat di bedakan otoritas yang di dapatkan.
Seorang manager harusnya memiliki otoritas lebih tinggi dari
pada staff
Otoritas Ini di namakan hak akses masing masing pemakai (user)
Nama user yang ada saat menjalankan armadillo Simpan Pinjam
adalah
Nama User : admin
Password : admin
Hak akses : full akses (bisa semua)
Dari nama user admin ini Anda dapat menambahkan nama
nama user lain, dan kemudian mengganti password admin agar
tidak di pakai lagi oleh yang lain. Untuk selanjutnya masingmasing user memakai nama dan passwordnya sendiri-sendiri.
Untuk menambahkan nama user adalah sebagai berikut:
1. Pilih Menu (Menu Pop Up)
2. Pilih User/Password
3. Pilih Tambah User

Gambar 4.14 Pilihan menu Tambah User
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4. Tampilan akan seperti berikut

Gambar 4.15 Menambah nama user baru
5. Masukkan nama user
Catatan:
Nama disini untuk di pakai pada saat login, tidak perlu
menggunakan nama lengkap, hanya sebagai penanda
bahwa nama yang satu berbeda dengan nama yang
lainnya
6. Masukkan User ID
Catatan:
User ID digunakan untuk penanda sebuah transaksi
dilakukan oleh siapa. Sebagai contoh jika nama user =
AGUS dan user ID = AG, maka jika ada transaksi dengan
nomer GL0406AG0001 maka kode AG yang ada di tengah
7.menunjukan
Masukkan password
untukyang
user melakukan
tersebut transaksi tersebut
nama orang
8. Ulangi sekali lagi di bawahnya
9. Kemudian beri hak akses kepada nama user tersebut dengan
memberikan tanda cawang di depan daftar akses modul
yang ada. Jika nama user tersebut boleh mengakses
semuanya maka Anda cukup menekan tombol “Bisa semua”
10. Setelah selesai SIMPAN

Setup Properties
Cara melakukan setup properties adalah sebagai berikut:
1. Pilih Menu (Menu Pop Up)
2. Pilih Setup
3. Pilih Setup Properties
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Gambar 4.16 Pilihan menu setup properties
4. Akan muncul beberapa pilihan jendela (jendela properties,

jendela syarat, jendela fleksibilitas, jendela kolektibilitas)

Jendela Properties
Edit Plafond Flat
Jika anda memberi cawang pada kotak didepan kata-kata
“Saya bisa melakukan edit (perubahan) plafond pada data
peminjam yang jenisnya Flat beserta SHU nya”, maka saat
Anda mengisi data peminjam dengan jenis bunga Flat, atau
saat Anda mengeditnya, Anda dapat menulis angka pada
kolom Plafond nya, demikian juga dengan besarnya SHU
yang tertera disebelah kanan atas saat melakukan Edit.

Bunga Simpanan
Pilihan kedua dari setup properties adalah mengenai metode
perhitungan bunga simpanan Pada Armadillo Simpan Pinjam
Anda bisa menggunakan perhitungan bungan dari Saldo
Minimum atau juga dengan mengunakan saldo rata-rata.
Jika anda memberi centang pada kotak tersedia, maka
Anda mengunakan perhitungan Saldo rata-rata, tetapi jika
centang dihilangkan, maka Anda menggunakan perhitungan
Saldo Minimum.

Pilihan Jenis Printer
Pilihan ketiga berhubungan dengan jenis printer yang di pakai
untuk mencetak kartu Simpanan atau kartu Pinjaman.

Pembulatan perhitungan bunga RC
Pilihan keempat ialah perhitungan bunga pinjaman jenis RC
dibulatkan menjadi 30 hari.
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Gambar 4.17 Setup properties Jendela Properties

Jendela Syarat
Konfimasi password batasan transaksi
Pilihan kelima ialah konfirmasi password untuk batasan
transaksi, yang di fungsikan untuk manajemen mengatur
tingkat akses karyawan, yang mengatur transaksi sebesar
nominal yang ditentukan.

Minimum Saldo
Kolom isian nilai rupiah untuk saldo minimum digunakan
untuk sebagai pembatas saldo yang dimiliki penabung
dalam satu tahun yang mendapatkan perhitungan bunga.

Sisa Pinjaman yang tidak berbunga
Hampir sama dengan saldo minimum, akan tetapi kolom ini
digunakan untuk pinjaman.

Petunjuk Operasional 4 -13

Bab 4 : Setup Lanjutan

Gambar 4.18 Setup properties Jendela Syarat

Jendela Fleksibilitas
Batas atas margin cetak Validasi
Pada isian “Batas atas margin cetak validasi”, isikan Angka
yang sesuai dengan form Anda, semakin besar nilainya
maka posisi pencetakan akan semakin ke bawah, demikian
sebaliknya.

Batas atas cetak data Penabung & Peminjam
Pada isian “Batas atas margin cetak data nama penabung
dan peminjam”, isikan Angka yang sesuai dengan form
Anda, semakin besar nilainya maka posisi pencetakan akan
semakin ke bawah.

Batas kiri cetak data Penabung & Peminjam
Pada isian “Batas kiri margin cetak data nama penabung
dan peminjam”, isikan Angka yang sesuai dengan form
Anda, semakin besar nilainya maka posisi pencetakan akan
semakin ke kanan, demikian sebaliknya
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Gambar 4.19 Setup properties Jendela Fleksibilitas

Jendela Kolektibilitas
Kolektibilitas
Pada isian batas kategori kolektibilitas berfungsi menentukan
tingkat kolektibilitas yang biasa disebut NPL (Non Performing
Loan) berdasarkan jangka waktu /hari.

Penyisihan Piutang tak Tertagih
Pada isian penyusutan piutang tak tertagih berfungsi untuk
menentukan besar presentase penyisihan sesuai dengan
kategori kolektibilitas.

Gambar 4.20 Setup properties Jendela Kolektibilitas
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Sampai disini…
Jika usaha Anda sudah cukup lama berjalan, sebelum Anda
memutuskan untuk menggunakan Armadillo Simpan Pinjam,
Anda harus memasukkan data-data yang sudah ada untuk
dijadikan data awal agar dapat digunakan pada Armadillo
Simpan Pinjam. Hal ini dimaksudkan agar Anda memiliki laporan
Neraca yang benar, sehingga Anda dapat memantau
perkembangan modal Anda. Tetapi jika Anda mengabaikan
laporan ini Anda dapat langsung menjalankan Armadillo Simpan
Pinjam tanpa melewati pemasukan saldo awal.
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Bab 5
Memasukkan Saldo Awal
Dengan memasukkan saldo awal , maka Anda akan memiliki sebuah laporan neraca
yang akurat, Anda dapat memantau perubahan modal Anda, sekaligus mengontrol
nilai aktiva Anda
Apa yang perlu dilakukan ..................................................................................................

5-2

Saldo untuk koperasi yang baru berjalan / berdiri .............................................................

5-3
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5-4
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5-5
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Apa yang perlu dilakukan
Sebelum kita menjalankan system yang terkomputerisasi, kita
harus memiliki data awal yang Valid atau sudah balance, data
ini yang nantinya akan digunakan sebagai data awal yang akan
digunakan di system komputerisasi. Apabila usaha Anda masih
baru mulai berjalan , maka data awal cukup Neraca beserta
nilainya, sedangkan jika usaha Anda sudah berjalan maka Anda
harus menentukan mulai awal bulan apa Anda akan memuiai
komputerisasi, dan ada beberapa data yang harus Anda
masukkan, Antara lain:
1. Nama penabung beserta saldo akhirnya per akhir bulan
sebelum komputerisasi
2. Nama Deposan beserta Nilai Simpanan berjangka dan
jumlah bunga yang belum diambil
3. Nama Peminjam beserta Nilai pinjaman juga Suku bunga
dan Jangka waktu. Selain itu juga saldo akhir dan jumlah
bunga yang belum dibayar per akhir bulan sebelum
komputerisasi.
Khusus untuk pinjaman jenis Flat juga harus tahu nilai realisasi
awal.
Catatan:
Perhitungan bunga menggunakan metode Accruel basis
(pengakuan laba diakui di depan)
4. Posisi Neraca per akhir bulan sebelum komputerisasi yang
sudah balance dengan ketiga data diatas
Jadi apabila digambarkan secara diagram maka akan tampak
seperti berikut

Gambar 2.1. Relasi data awal Neraca
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Saldo untuk koperasi yang baru berjalan / berdiri
Untuk koperasi yang baru berjalan, maka Anda tidak perlu
banyak memasukkan saldo awal, karena Anda belum memiliki
saldo awal, akan tetapi Anda masih harus memasukkan transaksi
– transaksi awal sebelum Anda mulai mendapatkan Anggota /
peminjam pertama Anda.
Diantara transaksi transaksi awal yang biasanya dimasukkan
adalah:
1. memasukkan nama-nama Anggota
2. memasukkan simpanan wajib dan simpanan pokok Anggota
3. memasukkan nilai modal penyertaan
4. mencatat nilai –nilai pembelian inventaris
5. mencatat biaya-biaya awal
Data-data Anggota koperasi sebenarnya di kelola oleh
kepengurusan koperasi dan tidak dikelola oleh operasional
koperasi. Akan tetapi dalam Armadillo Simpan Pinjam Anda juga
dapat memasukkan nama-nama Anggota untuk di data
didalamnya.
Jika dalam pengoperasian Armadillo Simpan Pinjam Anda tidak
mendata nama-nama Anggota koperasi, maka saat Anda
menerima setoran simpanan wajib atau simpanan pokok, Anda
cukup mencatatnya pada Modul Kas Masuk (Anda dapat
mempelajarinya lebih jauh mengenai modul kas masuk pada
bab berikutnya)

Pilihan Kas Masuk

Nama Anggota di
tulis Manual

Perkiraan Simp Wajib
dan Pokok beserta
Nilainya

Gambar 5.01. Simpanan wajib tanpa data Anggota
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Memasukkan Simpanan Wajib dan Pokok
Jika Anda ingin mendata nama-nama Anggota ke dalam
Armadillo System agar bisa mengetahui jumlah masing-masing
simpanan pokok dan simpanan wajib yang telah dilakukan,
Maka Anda harus memasukkan nama masing-masing angota
satu persatu. Cara memasukkan nama-nama Anggota dapat di
baca pada Bab 3 mengenai “Memasukkan Nama Anggota”.
Setelah nama-nama Anggota sudah di masukkan Anda dapat
melakukan transaksi setoran simpanan wajib dan pokok
Cara memasukkan setoran simpanan wajib dan pokok adalah
sebagai berikut:
1. Masuk Menu Transaksi Simpanan

Tombol untuk memilih
nama anggota
Pilih jenisnya
simpanan wajib atau
pokok
Besarnya setoran
simpanan wajib atau
pokok tersebut
Tombol untuk
Menyimpan

Gambar 5.02. Transaksi setoran simpanan wajib
2. Setelah masuk pada modul transaksi simpanan (lihat gambar
atas) pilih nama Anggota yang melakukan simpanan
3. Kode sandi pilih “ Setoran”
4. Pilih Jenis sebelah kode sandi dengan WAJIB jika itu
merupakan setoran simpanan wajib, dan pilih POKOK jika
merupakan simpanan pokok
5. Masukkan besarnya setoran yang dilakukan, kemudian ENTER
6. Pilih SIMPAN
Jika Transaksi Anda berhasil, Anda dapat melihatnya di dalam
kartu simpanan Anggota tersebut dan akan muncul di dalam
daftar jurnal sebagai berikut:
Setoran a/n XXX
Kas

Rp. xxx
Simpan Wajib / Pokok

Rp. xxx
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Memasukkan Modal awal / penyertaan
Selain simpanan wajib dan simpanan pokok , untuk modal awal
Anda juga dapat memasukkan Modal penyertaan. Cara
memasukkan nya tidak melalui transaksi simpanan, akan tetapi
melalui Modul Kas masuk dengan memilih perkiraan modal
penyeertaan. Cara melakukannya adalah sebagai berikut:
1. Pilih Menu Kas Bank
2. Setelah masuk dalam modul Kas Bank, pilih kas masuk

Pilihan Kas Masuk

Tekan Enter untuk
memilih
perkiraan
Modal
penyertaan
dari daftar perkiraan
kemudian isikan nilai
modal
penyertaan
tersebut, lalu tekan
Enter
Tombol untuk
menyimpan
Gambar 5.03. Memasukkan Modal Penyertaan
3. Untuk perkiraan nya pilih perkiraan Modal Penyertaan
4. Masukkan nilai modal tersebut, kemudian tekan Enter
5. Simpan

Pembelian Asset – Inventaris
Saat Anda pertama kali mendirikan sebuah usaha, pasti Anda
membeli sesuatu barang untuk digunakan sebagai modal / alat
bantu kerja Anda. Pembelian peralatan atau perlengkapan itu
bisa dikategorikan sebagai pembelian inventaris (asset) yang
nantinya tiap bulan/tahun disusutkan. Hal ini dimaksudkan agar
pada laporan keuangan Anda tidak terlalu banyak biaya /
beban saat memulai usaha. Biasanya yang dimasukkan dalam
kategori barang inventaris adalah barang-barang yang nilainya
tinggi dan bukan barang yang di beli tiap bulan / rutin.
Cara memasukkannya adalah sebagai berikut:
1. Masuk meu Kas Bank
2. Pilih Transaksi Kas Bank
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3. Setelah masuk menu Kas Bank, pilih kas keluar
4. Tampilan sebagai berikut :

Pilihan Kas Keluar

Tekan Enter untuk
memilih
perkiraan
Inventaris dari daftar
perkiraan, kemudian
isikan nilai Barang
tersebut, lalu tekan
Enter

Tombol untuk
menyimpan
Gambar 5.04. Mencatat pembelian Inventaris
5. Kemudian pilih perkiraan Inventaris kantor, (nomer pekiraan
dengan kepala 01.xxx)
6. Masukkan nilai pembelian barang tersebut
7. Simpan

Biaya – biaya awal
Selain pembelian barang inventaris, pada saat awal usaha,
Anda juga melakukan pembelian-pembelian yang diakui
sebagai biaya, dimana nilainya lebih kecil dibanding dengan
pembelian inventaris.
Sebagai contoh adalah pembelian alat-lat kebersihan
(sapu,tempat sampah dll) atau alat tulis kantor / ATK seperti
Stempel, pemesanan form, kertas dan lain-lain.
Cara memasukkan / mencatatnya sama dengan cara
mencatat pembelian ainvenaris, akan tetapi hanya berbeda
pada perkiraan yang dipilih, untuk pembelian yang dianggap
biaya, dipilih perkiraan biaya (Kepala 06.xxx).
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Pilihan Kas Keluar

Tekan Enter untuk
memilih perkiraan
Biaya dari daftar
perkiraan, kemudian
isikan nilai besarnya
biaya, lalu tekan
Enter

Tombol untuk
menyimpan
Gambar 5.05. Mencatat Biaya

Saldo untuk Koperasi yang sudah lama berjalan
Berbeda dengan usaha yang baru berjalan, untuk usaha
(koperasi) yang sudah lama berjalan (sudah mempunyai laporan
keuangan), sebelum kita memulai komputerisasi, kita harus
menentukan batasan tanggal kapan data akurat mulai
dijalankan. Sebagai contoh apabila kita ingin memulai
komputerisasi mulai bulan Agustus, maka kita harus
mempersiapkan data neraca awal per 31 juli beserta data
pendukungnya.

Memasukkan nama-nama penabung
(Simpanan Sukarela)
Yang perlu di persiapkan
Data penabung beserta saldonya per tanggal akan dimulai
komputerisasi
Data pendukung penabung-penabung tersebut.
Besarnya bunga simpanan (Produk yang dipakai – lihat bab 4
setup produk)
Yang perlu di perhatikan
Metode perhitungan bunga simpanan yang Anda
pergunakan apakah menggunakan Saldo rata-rata atau
saldo minimum
Jika Sebelumnya Anda menggunakan Metode Cash Basis
dalam menghitung bunga simpanan , maka Anda harus
menghitung bunga yang belum dikeluarkan sampai dengan
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tanggal
dimulainya
komputerisasi
dan
selanjutnya
perhitungan bunga menggunkan metode accruel basis
Tidak dibedakan antara Pokok Simpanan dan Bunga
Simpanan
Cara memasukkan nama-nama penabung bisa di baca pada
Bab 3 (Memasukkan Nama penabung)

Memasukkan nama-nama penabung
(Simpanan Pokok dan Wajib)
Yang perlu di persiapkan
Data penabung beserta saldonya per tanggal akan dimulai
komputerisasi
Data pendukung penabung-penabung tersebut
Yang perlu di perhatikan
Saat mengisi simpanan wajib dan pokok, harus pokok dulu
yang di masukkan
Cara memasukkan nama-nama penabung bisa di baca pada
Bab 3 (Memasukkan Nama penabung)

Memasukkan nama-nama Deposan
(Simpanan Berjangka)
Yang perlu di persiapkan
Nama-nama deposan dan saldonya
Tanggal jatuh tempo terakhir dari Simpanan Berjangka
tersebut
Produk yang dipakai
Yang perlu di perhatikan
Bunga simpanan berjangka di tampung di rekening terpisah
dari rekening simpanan berjangka nya
Penampung bunga Simpanan berjangka merupakan
rekening simpanan Biasa, dimana rekening ini bisa di buat
berbunga(lagi), atau di buat tidak berbunga (Pasif).
Jika Sebelumnya Anda menggunakan Metode Cash Basis
dalam menghitung bunga simpanan Berjangka , maka Anda
harus menghitung bunga yang belum dikeluarkan sampai
dengan tanggal dimulainya komputerisasi (dimasukkan ke
dalam rekening penyimpan bunga simpanan berjangka)
dan selanjutnya perhitungan bunga menggunakan metode
accruel basis
Sebelum memasukkan nama-nama deposan , terlebih dahulu
Anda membuat rekening simpanan sebagai penyimpan bunga
simpanan berjangka tersebut.
Cara memasukkannya sama dengan memasukkan nama
penabung (lihat Bab 4. Memasukkan Nama Penabung),
sedangkan jenisnya Anda bisa memilih “Simpanan” (Jika dibuat
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berbunga lagi) atau Anda bisa memlih “Pasif” jika tidak
berbunga.
Catatan:
Sebaiknya kode antara Penabung asli dengan kode
penabung (simpanan) untuk menampung bunga simpanan
berjangka dibedakan, agar mudah dalam hal pencarian
data, misal untuk data penabung asli di beri kode SMP
(simpanan) sedangkan untuk bunga simpanan berjangka di
beri kode BSB ( Bunga simpanan berjangka).

Jika sebuah nama/anggota memiliki lebih dari satu simpanan
berjangka, maka Anda dapat membuatkan satu rekening saja
untuk penyimpan bunganya
Pilih Jenis “Sukarela”
Jika Rekening ini ber
bunga, pilih “Pasif”
jika tidak berbunga,
dan pilih
“Wajib/Pokok” jika
simp.wajib/pokok
Pilihan Produk yang
dipakai
Tombol centang jika
menggunakan
posting kolektif
Tombol untuk
menyimpan
Gambar 5.06. Membuat Rekening Penyimpan Bunga
Simpanan Berjangka
Setelah memasukkan nama rekening penyimpan
berikutnya Anda bisa membuat nama-nama Deposan.

bunga,

Cara memasukkan nama-nama deposan dapat di lihat pada
bab 3 – Memasukkan nama deposan. Untuk lebih jelasnya dapat
di lihat pada gambar berikut:
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Pilih Jenis Simpanan
Berjangka

Pilih Produk yang
dipakai

Pilih Jangka Waktu
Tombol untuk
menyimpan
Rekening
penampung bunga
Gambar 5.07. Mengisi Nama Deposan

Memasukkan nama-nama Peminjam
Yang perlu di persiapkan
Nama-nama peminjam dan saldonya
Memisahkan antara peminjam yang aktif dengan yang
macet
Memastikan cara perhitungan bunga yang dikenakan
kepada peminjam
(konsultasikan dengan Customer Support Center jika
penerapan bunga tidak sama dengan yang sudah baku di
dalam system Armadillo Simpan Pinjam)
Yang perlu di perhatikan
Masukkan tanggal realisasinya sesuai tanggal realisasi
pinjaman bersangkutan
Jika Anda menggunakan perhitungan Bunga RC, maka Anda
harus menghitung dan mengeluarkan (Acrruel) perhitungan
bunga yang harusnya ditagihkan, sampai dengan awal di
mulainya komputerisasi.
Pada saat mengisi data peminjam Flat , perhatikan Plafond
peminjam tersebut, samakan dengan nilai realisasi awal.
Catatan:
Beri cawang pada “Bisa edit plafond Flat” untuk bisa
mengedit Plafond pinjaman Flat – Baca Bab 4 – Setup
Properties
Untuk Peminjam yang masuk kategori kredit macet, rubah
jenisnya menjadi “Stagnant”
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Masukkan tanggal
Realisasi dengan
benar
Untuk Pinjaman Flat,
Pastikan nilai plafond
sama dengan nilai
Realisasi
Jika termasuk kategori
kredit macet, pilih
jenis Stagnant

Gambar 5.08. Mengisi nama peminjam

Saldo Tabungan / Simpanan dan simpanan
berjangka
Saldo Simpanan
Setelah kita memasukkan nama-nama penabung dengan cara
seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka kita mulai bisa
memasukkan saldo akhir dari masing-masing penabung
tersebut, per akhir bulan sebelum komputerisasi dijalankan. Jika
Anda sebelumnya menggunakan metode cash basis dalam
menghitung bunga simpanan (dihitung bunganya setelah
penabung mengambil simpanan) maka Anda harus
mengubahnya menjadi metode accruel (mengakui bunga
saat akhir bulan meskipun bunga tersebut belum diambil)
Sebelum melakukan kejar data saldo penabung (kartu
simpanan), maka ada beberapa hal yang harus disetup terlebih
dahulu agar pada saat memasukkan data tidak terjadi double
jurnal.
Yang pertama adalah kita harus membuat setup Kode sandi
yang akan kita gunakan untuk kejar data.
Caranya adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.

Dari menu popup
Pilih Setup

Pilih setup kode sandi
Setelah muncul daftar kode sandi pilih ISI BARU
Kemudian isikan kode sandi untuk mengisi saldo awal seperti
tampak berikut:
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Samakan perkiraan ini
dengan yang ada di
perkiraan
penghubung

Gambar 5.09. kode sandi saldo awal simpanan
6. Kolom kode, Anda bebas mengisinya asalkan tidak sama
dengan kode yang lain
7. Keterangan Anda tulis “ SALDO AWAL SIMPANAN”
8. No perkiraan pilih (dengan menekan tombol sebelah kanan)
dengan perkiraan simpanan
9. Nilai plus (+)
10. Tipe simpanan
11. Jenis non kas
berikutnya anda juga harus memastikan setup perkiraan
penghubung untuk Simpanan caranya sebagai berikut
12. Dari menu popup
13. Pilih operasional Jurnal
14. Pilih perkiraan penghubung
15. Setelah muncul perkiraan penghubung buka jendela
Simpanan
16. Maka tampilan akan seperti berikut

Perkiraan yang harus
sama dengan yang
ada di kode sandi

Gambar 5.10. perkiraan penghubung saldo awal
Simpanan
17. Pada kolom simpanan pilih perkiraan Simpanan ( sama
dengan perkiraan yang ada di kode sandi)
18. Pilih simpan lalu keluar
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Setelah kedua setup telah dilakukan mulailah melakukan kejar
data transaksi saldo awal simpanan yaitu dengan cara:
1. Dari menu Utama
2. Pilih transaki simpanan
3. Setelah muncul form transaksi, isi tanggal dengan memilih
tanggal akhir bulan sebelum komputerisasi
4. Pilih nama penabung
5. Pada kolom kode sandi pilih “ SALDO AWAL SIMPANAN”
6. Masukkan nilai saldo awal
7. Akan muncul tampilan berikut:

Tanggal adalah
tanggal akhir bulan,
mulai dilakukan
komputerisasi
Pilih nama penabung
Masukkan nilai saldo
simpanan
Tombol untuk
menyimpan
Gambar 5.11. memasukkan saldo awal simpanan
8. Setelah semua diisi pilih simpan
9. Selesai, anda telah memasukkan
tersebut

saldo awal penabung

untuk mengetahui bahwa transaksi yang baru saja dilakukan
sudah masuk pada kartu dengan cara:
Dari menu transaksi Simpanan pilih modul di sebelah kanan atas
menjadi kartu simpanan
1. Pilih nama penabung yang baru saja dimasukkan
transaksinya
2. Maka akan muncul di kartu simpanan, transaksi yang baru
saja kita lakukan
3. Akan tampak seperti berikut:
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Pilih Kartu Simpanan
Pilih nama penabung

Gambar 5.12. Kartu Simpanan
Dan untuk melihat bahwa transaksi yang baru saja dilakukan tidak
mempengaruhi jurnal dengan cara:
1. Dari menu utama
2. Pilih jurnal
3. Setelah muncul tampilan daftar jurnal (current Date) pilih
kondisi fiskal bulan dan tahun sesuai dengan transaksi saldo
awal yang sudah kita lakukan (misal 31/12/2005 pilih bulan 12
dan tahun 2005)
4. Maka tampilan jurnal akan menujukkan nomer pekiraan yang
sama antara debet kredit (yang artinya tidak berpengaruh
pada nilai)
D/ Simpanan
D/ Simpanan

Rp.xxxx
Rp.xxxx

5. Tampilan akan seperti berikut:

Pilih Judul Jurnal yang
akan dilihat

Jurnal dari judul judul
yang dipilih diatas

Gambar 5.13. jurnal kejar saldo awal
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6. Setelah benar lakukan juga kejar saldo awal untuk nama
penabung lain.

Saldo Simpanan Pokok
Setelah kita memasukkan nama-nama penabung dengan cara
seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka kita mulai bisa
memasukkan saldo akhir dari masing-masing penabung
tersebut, per akhir bulan sebelum komputerisasi dijalankan.
Sebelum melakukan kejar data saldo penabung (kartu
simpanan), maka ada beberapa hal yang harus disetup terlebih
dahulu agar pada saat memasukkan data tidak terjadi double
jurnal.
Yang pertama adalah kita harus membuat setup Kode sandi
yang akan kita gunakan untuk kejar data.
Caranya adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.

Dari menu popup
Pilih Setup
Pilih Setup kode sandi
Setelah muncul daftar kode sandi pilih ISI BARU
Kemudian isikan kode sandi untuk mengisi saldo awal seperti
tampak berikut:

Samakan perkiraan ini
dengan yang ada di
perkiraan
penghubung

Gambar 5.14. kode sandi saldo awal simpanan pokok
6. Kolom kode, Anda bebas mengisinya asalkan tidak sama
dengan kode yang lain
7. Keterangan Anda tulis “ SALDO AWAL SIMPANAN POKOK”
8. No perkiraan pilih (dengan menekan tombol sebelah kanan)
dengan perkiraan simpanan pokok
9. Nilai plus (+)
10. Tipe simpanan
11. Jenis non kas
berikutnya anda juga harus memastikan setup perkiraan
penghubung untuk Simpanan caranya sebagai berikut
12. Dari menu popup
13. Pilih operasional Jurnal
14. Pilih perkiraan penghubung
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15. Setelah muncul perkiraan penghubung
Simpanan
16. Maka tampilan akan seperti berikut

buka

jendela

Perkiraan yang harus
sama dengan yang
ada di kode sandi

Gambar 5.15. perkiraan penghubung saldo awal
Simpanan pokok
17. Pada kolom simpanan pilih perkiraan Simpanan ( sama
dengan perkiraan yang ada di kode sandi)
18. Pilih simpan lalu keluar
Setelah kedua setup telah dilakukan mulailah melakukan kejar
data transaksi saldo awal simpanan yaitu dengan cara:
1. Dari menu Utama
2. Pilih transaki simpanan
3. Setelah muncul form transaksi, isi tanggal dengan memilih
tanggal akhir bulan sebelum komputerisasi
4. Pilih nama penabung
5. Pada kolom kode sandi pilih “ SALDO AWAL SIMPANAN
POKOK”
6. Masukkan nilai saldo awal
7. Akan muncul tampilan berikut:

Tanggal adalah
tanggal akhir bulan,
mulai dilakukan
komputerisasi
Pilih nama penabung
Masukkan nilai saldo
simpanan
Tombol untuk
menyimpan
Gambar 5.16. memasukkan saldo awal simpanan
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8. Setelah semua diisi pilih simpan
9. Selesai, anda telah memasukkan
tersebut

saldo awal penabung

untuk mengetahui bahwa transaksi yang baru saja dilakukan
sudah masuk pada kartu dengan cara:
Dari menu transaksi Simpanan pilih modul di sebelah kanan atas
menjadi kartu simpanan
1. Pilih nama penabung yang baru saja dimasukkan
transaksinya
2. Maka akan muncul di kartu simpanan, transaksi yang baru
saja kita lakukan
3. Akan tampak seperti berikut:

Pilih Kartu Simpanan
Pilih nama penabung

Gambar 5.17. Kartu Simpanan
Dan untuk melihat bahwa transaksi yang baru saja dilakukan tidak
mempengaruhi jurnal dengan cara:
1. Dari menu utama
2. Pilih jurnal
3. Setelah muncul tampilan daftar jurnal (current Date) pilih
kondisi fiskal bulan dan tahun sesuai dengan transaksi saldo
awal yang sudah kita lakukan (misal 03/02/2011 pilih bulan 3
dan tahun 2011)
7. Maka tampilan jurnal akan menujukkan nomer pekiraan yang
sama antara debet kredit (yang artinya tidak berpengaruh
pada nilai)
Simpanan pokok
Simpanan pokok
8.

Rp.xxxx
Rp.xxxx

Tampilan akan seperti berikut:
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Pilih Judul Jurnal yang
akan dilihat

Jurnal dari judul judul
yang dipilih diatas

Gambar 5.18. jurnal kejar saldo awal simpanan pokok
9. Setelah benar lakukan juga kejar saldo awal simpanan pokok
untuk nama penabung lain.

Saldo Simpanan Wajib
Setelah kita memasukkan nama-nama penabung dengan cara
seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka kita mulai bisa
memasukkan saldo akhir dari masing-masing penabung
tersebut, per akhir bulan sebelum komputerisasi dijalankan.
Sebelum melakukan kejar data saldo penabung (kartu
simpanan), maka ada beberapa hal yang harus disetup terlebih
dahulu agar pada saat memasukkan data tidak terjadi double
jurnal.
Yang pertama adalah kita harus membuat setup Kode sandi
yang akan kita gunakan untuk kejar data.
Caranya adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.

Dari menu popup
Pilih Setup
Pilih setup kode sandi
Setelah muncul daftar kode sandi pilih ISI BARU
Kemudian isikan kode sandi untuk mengisi saldo awal seperti
tampak berikut:
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Samakan perkiraan ini
dengan yang ada di
perkiraan
penghubung

Gambar 5.19. kode sandi saldo awal simpanan Wajib
6. Kolom kode, Anda bebas mengisinya asalkan tidak sama
dengan kode yang lain
7. Keterangan Anda tulis “ SALDO AWAL SIMPANAN WAJIB”
8. No perkiraan pilih (dengan menekan tombol sebelah kanan)
dengan perkiraan simpanan pokok
9. Nilai plus (+)
10. Tipe simpanan
11. Jenis non kas
berikutnya anda juga harus memastikan setup perkiraan
penghubung untuk Simpanan caranya sebagai berikut
12. Dari menu popup
13. Pilih operasional Jurnal
14. Pilih perkiraan penghubung
15. Setelah muncul perkiraan penghubung buka jendela
Simpanan
16. Maka tampilan akan seperti berikut

Perkiraan yang harus
sama dengan yang
ada di kode sandi

Gambar 5.20. perkiraan penghubung saldo awal
Simpanan Wajib
17. Pada kolom simpanan pilih perkiraan Simpanan ( sama
dengan perkiraan yang ada di kode sandi)
18. Pilih simpan lalu keluar
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Setelah kedua setup telah dilakukan mulailah melakukan kejar
data transaksi saldo awal simpanan yaitu dengan cara:
1. Dari menu Utama
2. Pilih transaki simpanan
3. Setelah muncul form transaksi, isi tanggal dengan memilih
tanggal akhir bulan sebelum komputerisasi
4. Pilih nama penabung
5. Pada kolom kode sandi pilih “ SALDO AWAL SIMPANAN WAJIB”
6. Masukkan nilai saldo awal
7. Akan muncul tampilan berikut:

Tanggal adalah
tanggal akhir bulan,
mulai dilakukan
komputerisasi
Pilih nama penabung
Masukkan nilai saldo
simpanan
Tombol untuk
menyimpan
Gambar 5.21. memasukkan saldo awal simpanan wajib
8. Setelah semua diisi pilih simpan
9. Selesai, anda telah memasukkan
tersebut

saldo awal penabung

untuk mengetahui bahwa transaksi yang baru saja dilakukan
sudah masuk pada kartu dengan cara:
Dari menu transaksi Simpanan pilih modul di sebelah kanan atas
menjadi kartu simpanan
1. Pilih nama penabung yang baru saja dimasukkan
transaksinya
2. Maka akan muncul di kartu simpanan, transaksi yang baru
saja kita lakukan
3. Akan tampak seperti berikut:
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Pilih Kartu Simpanan
Pilih nama penabung

Gambar 5.22. Kartu Simpanan
Dan untuk melihat bahwa transaksi yang baru saja dilakukan tidak
mempengaruhi jurnal dengan cara:
1. Dari menu utama
2. Pilih jurnal
3. Setelah muncul tampilan daftar jurnal (current Date) pilih
kondisi fiskal bulan dan tahun sesuai dengan transaksi saldo
awal yang sudah kita lakukan (misal 03/02/2011 pilih bulan 3
dan tahun 2011)
4. Maka tampilan jurnal akan menujukkan nomer pekiraan yang
sama antara debet kredit (yang artinya tidak berpengaruh
pada nilai)
Simpanan wajib
Rp.xxxx
Simpanan wajib
Rp.xxxx
5. Tampilan akan seperti berikut:

Pilih Judul Jurnal yang
akan dilihat

Jurnal dari judul judul
yang dipilih diatas

Gambar 5.23. jurnal kejar saldo awal simpanan wajib
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6. Setelah benar lakukan juga kejar saldo awal simpanan wajib
untuk nama penabung lain.

Saldo Simpanan
Berjangka

Penampung

Bunga

Simpanan

Seperti sudah di bahas dibagian sebelumnya bahwa bunga
yang dihasilkan dari simpanan berjangka harus dipisah dengan
saldo simpanan berjangka itu sendiri. Untuk itu sebelum Anda
melakukan komputerisasi simpanan berjangka Anda, maka Anda
harus mengeluarkan (menghitung) terlebih dahulu berapa
bunga yang sudah seharusnya keluar dan belum diambil oleh
pemilik simpanan berjangka tersebut.
Armadillo Simpan Pinjam menganut system Accruel Basis, yaitu
pembebanan bunga diakui di muka meskipun bunga itu belum
diambil oleh pemiliknya.
Meskipun beda nomer rekeningnya, cara memasukkan saldo
simpanan ini sama dengan cara memasukkan saldo simpanan
biasa (lihat di bagian sebelumnnya).
Anda dapat memilh jenis simpanan dengan “Simpanan” jika
ingin rekening ini berbunga(lagi), atau Anda bisa membuatnya
tidak berbunga lagi dengan memilih jenis “Pasif”.
Saldo Simpanan Berjangka
Memasukkan saldo simpanan berjangka adalah memasukkan
nilai plafond dari masing-masing penabung simpanan
berjangka.
Setelah kita memasukkan nama-nama deposan seperti yang
dijelaskan sebelumnya, selanjutnya kita memasukkan saldonya
dengan cara sebagai berikut:
Yang pertama adalah kita merubah sementara setup Kode
sandi “saldo Simpanan” yang akan kita gunakan untuk kejar
data.
Caranya adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dari menu popup
Pilih Setup
Pilih setup kode sandi
Setelah muncul daftar kode sandi pilih kode sandi saldo
awal
Kemudian pilih edit
Nomer perkiraan yang sebelumnya “Simpanan” ganti
dengan “Simpanan berjangka” dengan menekan tombol
sebelah kanan.
Tampilan akan tampak seperti berikut:
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Ganti sementara
dengan perkiraan
Simpanan Berjangka

Gambar 5.24. kode sandi saldo Simpanan
8.

kemudian Update

Berikutnya anda juga harus memastikan setup perkiraan
penghubung untuk Simpanan Berjangka, caranya adalah
sebagai berikut
1.
2.
3.
4.
5.

Dari menu popup
Pilih Operasional  Jurnal
Pilih perkiraan penghubung
Setelah muncul perkiraan penghubung
Simpanan
Maka tampilan akan seperti berikut

buka

jendela

Perkiraan yang harus
sama dengan yang
ada di kode sandi
Gambar 5.25. Perkiraan penghubung saldo awal
Simpanan Berjangka
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6.
7.

Pada kolom simpanan Berjangka pilih perkiraan Simpanan
Berjangka (sama dengan perkiraan yang ada di kode sandi)
Pilih simpan lalu keluar

Langkah berikutnya adalah memasukkan saldo Simpanan
Berjangka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dari menu utama
Pilih transaksi Simpanan
Setelah muncul form transaksi, isi tanggal dengan memilih
tanggal akhir bulan sebelum komputerisasi
Pilih nama penabung Simpanan Berjangka
Pada kolom kode sandi pilih “ SALDO SIMPANAN”
Masukkan nilai saldo awal
Akan muncul tampilan berikut:

Tanggal adalah
tanggal akhir bulan,
mulai dilakukan
komputerisasi
Pilih nama penabung
Pilih Kode Sandi
SALDO SIMPANAN
yang sudah kita setup
sebelumnya
Masukkan nilai saldo
simpanan berjangka
Tombol untuk
menyimpan
Gambar 5.26. memasukkan saldo awal simpanan Berjangka
8. Setelah semua diisi pilih simpan
9. Selesai, anda telah memasukkan saldo awal deposan
tersebut,
untuk mengetahui bahwa transaksi yang baru saja dilakukan
sudah masuk pada kartu dengan cara:
Dari menu transaksi Simpanan pilih modul di sebelah kanan atas
menjadi kartu simpanan
1. Pilih nama penabung yang baru saja dimasukkan
transaksinya
2. Maka akan muncul di kartu simpanan, transaksi yang baru
saja kita lakukan
3. Akan tampak seperti berikut:
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Pilih Kartu Simpanan
Pilih nama Deposan

Gambar 5.27. Kartu Simpanan
Dan untuk melihat bahwa transaksi yang baru saja dilakukan tidak
mempengaruhi jurnal dengan cara:
1. Dari menu utama
2. Pilih jurnal
3. Setelah muncul tampilan daftar jurnal (current Date) pilih
kondisi fiskal bulan dan tahun sesuai dengan transaksi saldo
awal yang sudah kita lakukan (misal 31/12/2005 pilih bulan
12 dan tahun 2005)
4. Maka tampilan jurnal akan menujukkan nomer pekiraan
yang sama antara debet kredit (yang artinya tidak
berpengaruh pada nilai)
Simpanan Berjangka
Simpanan Berjangka

Rp.xxxx
Rp.xxxx

5. Setelah benar lakukan juga kejar saldo awal untuk nama
penabung lain.
Setelah selesai semua, kembalikan Setup Kode sandi Setoran
yang telah kita rubah tadi perkiraanya menjadi perkiraan “KAS”.
Peringatan :
Jangan lupa untuk mengembalikan setup Kode sandi “SALDO
PINJAMAN” yang telah kita rubah kembali ke asalnya, karena
jika kita lupa mengembalikan lalu kita melakukan transaksi
dengan kode sandi tersebut, maka jurnal yang dihasilkan
akan salah
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Saldo Pinjaman (Pinjaman yang diberikan)
Saldo Pinjaman Bunga Flat,Anuitas dan Efektif (Pokok)
Cara memasukkan saldo pinjaman dengan bunga Flat,Anuitas
dan Efektif dengan cara memasukkan Saldo pinjaman bunga
menurun (RC), berbeda.
Perbedaan antara pinjaman Flat, RC, Anuitas dan Efektif adalah
pada proses memasukkan nama peminjam,
Jika pada peminjam RC plafond tidak perlu di si, karena
akan otomatis pada saat kita melakukan trasaksi pinjaman/
realisasi untuk pertama kali, karena jika salah mngisi plafond
untuk RC tidak bisa di edit lagi dan itu akan berpengaruh
pada perhitungan bunga pinjaman.
Akan tetapi untuk pinjaman Flat, Anuitas dan Efektif, kita
harus menuliskan jumlah realisasi pada plafond ( hanya
saat melakukan kejar data, jika transaksi sudah berjalan,
tidak perlu dilakukan hal ini).
Sama halnya dengan memasukkan saldo simpanan,
memasukkan saldo pinjaman juga ada beberapa hal yang
harus di setup terlebih dahulu, yaitu:

Setup kode sandi
untuk memasukkan kode sandi “ Saldo awal Pinjaman” caranya:
1.
2.
3.
4.
5.

Dari menu popup
Pilih Setup
Pilih setup kode sandi
Setelah muncul daftar kode sandi pilih isi
Kemudian isikan kode sandi untuk mengisi saldo awal seperti
tampak berikut:

Perkiraan isi dengan
Pinjaman yang
diberikan

Gambar 5.28. kode sandi saldo awal
6. Kolom kode anda bebas mengisinya asalkan tidak sama
dengan kode yang lain
7. Keterangan Anda tulis “ SALDO AWAL PINJAMAN”
8. No perkiraan pilih (dengan menekan tombol sebelah kanan)
dengan perkiraan Pinjaman yang diberikan (sama dengan
perkiraan Pinjaman)
9. Nilai plus (+)
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Tipe Pinjaman
Jenis Non kas
Periode angsuran, tetap
perhitungan SHU, Ya
Berikutnya anda juga harus men –setup perkiraan
penghubung untuk Pinjaman caranya sebagai berikut:
Dari menu popup
Pilih Operasional  Jurnal
Pilih perkiraan penghubung
Setelah muncul perkiraan penghubung buka jendela
Pinjaman
Maka tampilan akan seperti berikut

Pilih perkiraan
Pinjaman yang
diberikan, sama
dengan yang ada di
kode sandi

Gambar 5.29. perkiraan penghubung saldo
pinjaman
19. Pada kolom Pinjaman Flat( Untuk jenis bunga pinjaman Efektif
dan Anuitan juga masuk ke perkiraan ini), pilih perkiraan
Pinjaman yang diberikan (sama dengan perkiraan yang ada
di kode sandi)
20. Pilih simpan lalu keluar
Untuk Nama peminjam Flat, Anuitas, Efektif bisa di edit untuk
Plafondnya sedangkan Nama peminjam bunga menurun (RC)
tetap tidak bisa di edit setelah melakukan pengisian plafond
pada nama penabung, untuk lebih jelas cara melakukannya
adalah sebagai berikut:
1. Dari menu Pop Up
2. Pilih Setup
3. Pilih Properties
4. Setelah muncul tampilan setup propertis, berilah cawang
pada check list didepan “ Edit Plafond Flat”
5. Tampilan akan seperti berikut
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Beri Cawang disini

Gambar 5.30. Setup edit plafond flat dan jenis bunga yang lain
selain RC
6. Pilih simpan
Anda dapat memasukkan Nama peminjam bunga Flat,Anuitas,
Efektif atau RC seperti diterangkan sebelumnya.
Catatan:
Setelah selesai memasukkan nama-nama peminjam, Anda
harus menutup ( Un Check) kembali setup “Edit Plafond Flat”
agar transaksi sesungguhnya yang akan terjadi selanjutnya
tidak diedit manual, tetapi berasal dari nilai realisasi.
Berikutnya Anda bisa memasukkan Transaksi Saldo masing
masing peminjam.
Caranya adalah sebagai berikut:
1. Dari menu utama
2. Pilih transaki Pinjaman
3. Setelah muncul form transaksi, isi tanggal dengan memilih
tanggal akhir bulan sebelum komputerisasi
4. Pilih nama Peminjam
5. Pada kolom kode sandi pilih “ SALDO PINJAMAN”
6. Masukkan nilai saldo
7. Akan muncul tampilan berikut:
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Pilih nama
pelanggan disini
dengan menekan
tombol sebelah
kanan
Pilih kode sandi
“saldo pinjaman”
Masukkan Saldo Sisa
Pokok disini
Isi pada kolom pokok
Tombol untuk
menyimpan

Gambar 5.31. memasukkan saldo pinjaman
8. Setelah semua diisi pilih simpan, akan muncul kolom bunga
dan pokok
9. Pada kolom Pokok dan Bunga, tulis di kolom Pokok ( atau
posisi bunga = 0 Anda tekan Enter maka Pokok akan terisi
secara otomatis)
10. Selesai, anda telah memasukkan saldo awal peminjam
tersebut. Dan
untuk mengetahui bahwa transaksi yang baru saja dilakukan
sudah masuk pada kartu dengan cara:
11. Dari menu transaksi Pinjaman pilih modul di sebelah kanan
atas menjadi kartu pinjaman
12. Pilih nama peminjam yang baru saja dimasukkan
transaksinya
13. Maka akan muncul di kartu Pinjaman, transaksi yang baru
saja kita lakukan
14. Akan tampak seperti berikut:
Pilih Kartu Pinjaman

Piilih nama
pelanggan disini
dengan menekan
tombol sebelah
kanan
Saldo yang baru saja
kita masukkan

Gambar 5.32. Kartu Pinjaman
Dan untuk melihat bahwa transaksi yang baru saja dilakukan tidak
mempengaruhi jurnal dengan cara
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1. Dari menu utama
2. Pilih jurnal
3. Setelah muncul tampilan daftar jurnal (current Date) pilih
kondisi fiskal bulan dan tahun sesuai dengan transaksi saldo
awal yang sudah kita lakukan (misal 31/12/2005 pilih bulan 12
dan tahun 2005)
4. Maka tampilan jurnal akan menujukkan nomer pekiraan yang
sama antara debet kredit (yang artinya tidak berpengaruh
pada nilai)
Pinjaman Yang diberikan
Pinjaman Yang diberikan

Rp.xxxx

Rp.xxxx

5. Tampilan akan seperti berikut:

Gambar 5.33. jurnal kejar saldo awal
6. Setelah benar lakukan juga kejar saldo awal untuk nama
Peminjam lain.

Saldo Pinjaman Bunga Menurun (RC) (Pokok)
Perbedaan antara kejar data saldo bunga Flat dengan Bunga
menurun adalah pada penulisan Plafond saat memasukkan
Nama Peminjam. Untuk Nama Peminjam dengan Bunga
Menurun (RC) tidak perlu dituliskan angka di Plafond. Angka ini
akan terisi secara otomatis pada saat kita melakukan transaksi
pemasukan saldo awal. Angka di plafond berisi nilai Saldo akhir
peminjam tersebut (bukan angka realisasi dan tidak termasuk
bunga yang belum terbayar).
Prosedur memasukkan saldo sama dengan cara memasukkan
saldo pinjaman flat,
Yaitu setelah memasukkan nama-nama peminjam maka:
1. memasukkan Kode Sandi “Saldo Pinjaman”, Jika sudah
pernah men-setup untuk bunga flat , Anda tidak perlu
menambah lagi, gunakan yang sudah ada.
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2. Men-setup perkiraan penghubung untuk bunga RC dengan
nomer perkiraan yang sama dengan kode sandi
3. Tampilan akan seperti berikut:

Perkiraan yang sama
dengan yang ada di
kode sandi

Gambar 5.34. Perkiraan penghubung Pinjaman RC
4. Melakukan Transaksi saldo awal pinjaman, tampilan akan
seperti berikut
Pilih nama
pelanggan disini
dengan menekan
tombol sebelah
kanan
Pilih Kode sandi
“Saldo Pinjaman”
Masukkan Saldo Sisa
Pokok disini
Isi pada kolom pokok
Tombol untuk
menyimpan

Gambar 5.35. Transaksi saldo pinjaman RC
5. Masukkan semua saldo awal pinjaman para peminjam
6. Pada kolom Pokok dan Bunga, tulis di kolom Pokok ( atau
posisi bunga = 0 Anda tekan Enter maka Pokok akan terisi
secara otomatis)

Saldo Akhir Bunga Pinjaman yang belum di bayar
Jika Anda menjalankan system Armadillo simpan pinjam
menggunakan metode accruel basis maka pengakuan
pendapatan bunga pinjaman harus sudah diakui diawal,
sebelum peminjam membayarnya. Jadi apabila sudah jatuh
temponya suatu pinjaman berbunga, maka kita sudah harus
mengakuinya sebagai tagihan yang terdapat di kartu pinjaman.
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Untuk memasukkan Saldo awal bunga Yang Masih Harus diterima
caranya hampir sama dengan memasukkan saldo pinjaman
yaitu:
1.
2.
3.
4.
5.

Dari menu popup
Pilih Setup
Pilih setup kode sandi
Pada kode sandi Buat keterangan “ Saldo Bunga Pinjaman”
Tampilan akan seperti berikut:

Perkiraan isi dengan
Pendapatan YMH
Diterima

Gambar 5.36. Kode sandi saldo awal bunga
pinjaman
6. Pada perkiraan penghubung Setup Perikiraan Untuk bunga
dengan pilihan “Pendapatan YMH diterima” ( Sama seperti
yang disetup di kode sandi)
7. Tampilan akan tampak seperti berikut

Perkiraan yang sama
dengan yang ada di
kode sandi

Gambar 5.37. Perkiraan penghubung
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Pilih nama
pelanggan disini
dengan menekan
tombol sebelah
kanan

8. Masukkan transaksi Saldo Bunga Pinjaman
9. Tampilan akan tampak seperti berikut

Pilih kode sandi
“Saldo Bunga
Pinjaman”
Masukkan Saldo
bunga disini
Isi pada kolom
bunga
Tombol untuk
menyimpan

Gambar 5.38. Transaksi Saldo Bunga Pinjaman
10. Pada isian kolo Pokok dan Bunga , isi hanya dibagian Bunga
11. Jika dilihat pada Jurnal maka jurnal yang muncul seharusnya
:
Pendapatan YMH diterima
Rp. xxxx
Pendapatan YMH diterima
Rp. Xxxx
12. Ulangi untuk nama peminjam yang lain
Catatan:
Setelah Anda selesai memasukkan Saldo Awal untuk data
peminjam dan penabung, maka Anda bisa (seharusnya)
menghapus kode sandi-kode sandi Saldo yang telah kita
buat sebelumnya

Saldo Akhir Neraca
Jurnal untuk saldo akhir neraca hanya di gunakan oleh kopeasi
yang sudah lama berjalan ( sudah memiliki laporan neraca
sebelumya)
Setelah semua data Pinjaman, Simpanan dan simpanan
berjangka sudah masuk kedalam system, berikutnya adalah
memasukkan Neraca per Akhir bulan sebelum komputerisasi.
Sebelum memasukkan Neraca dalam system maka terlebih
dahulu kita harus mempunyai data pendukung tentang angkaangka yang akan di masukkan ke dalam Neraca.
Data-data yang diperlukan adalah.
1. Total Saldo Simpanan per akhir bulan sebelum komputerisasi
2. Total Saldo Simpanan berjangka per akhir bulan sebelum
komputerisasi
3. Total Saldo Pinjaman per akhir bulan sebelum komputerisasi
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4. Total Saldo Simpanan wajib dan pokok
Cara untuk mengetahui berapa jumlah Total saldo masingmasing perkiraan diatas adalah sebagai berikut:

Total Saldo Simpanan
1.
2.
3.
4.

Dari Menu Pop Up
Pilih Daftar Laporan
Setelah Muncul daftar Laporan Pilih jendela Simpanan
Dari daftar laporan yang ada di jendela simpanan, pilih
laporan “Daftar Saldo Simpanan”
5. tampilan akan seperti berikut
Tombol untuk
mencetak

Tombol untuk pindah
kehalaman berikutya
Gambar 5.39. Saldo Simpanan
6. Cetak laporan tersebut ( Pilih gambar printer sebelah kanan
atas)
7. Dari laporan tersebut Total yang ada di masukkan sebagai
nilai pada perkiraan “Simpanan” yang ada di Neraca.

Total Saldo Simpanan berjangka
1.
2.
3.
4.

Dari menu Pop Up
Pilih Daftar Laporan
Setelah Muncul daftar Laporan Pilih jendela Simpanan
Dari daftar laporan yang ada di jendela simpanan, pilih
laporan “Daftar Saldo Simpanan berjangka”
5. Tampilan akan seperti berikut
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Tombol untuk
mencetak

Tombol untuk pindah
kehalaman berikutya
Gambar 5.30. Saldo simpanan berjangka
6. Cetak laporan tersebut ( Pilih gambar printer sebelah kanan
atas)
7. Dari laporan tersebut Total yang ada di masukkan sebagai
nilai pada perkiraan “Simpanan berjangka” yang ada di
Neraca.

Total Saldo Pinjaman
1.
2.
3.
4.

Dari menu Pop Up
Pilih Daftar Laporan
Setelah Muncul daftar Laporan Pilih jendela Pinjaman
Dari daftar laporan yang ada di jendela pinjaman, pilih
laporan “Daftar Saldo Pinjaman”
5. Tampilan akan seperti berikut
Tombol untuk
mencetak

Tombol untuk pindah
kehalaman berikutya
Gambar 5.31. Saldo Pinjaman
6. Cetak laporan tersebut ( Pilih gambar printer sebelah kanan
atas)
7. Dari laporan tersebut Total yang ada di masukkan sebagai
nilai pada perkiraan “Pinjaman Yang diberikan” dan
“Pendapatan Yang Masih harus(YMH) diterima” yang ada di
Neraca. Jadi total dari dua perkiraan tersebut harus sama
dengan total yang ada di laporan Saldo Pinjaman.
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Memasukkan Neraca Sebagai Saldo Awal
Setelah ketiga laporan tersebut di cetak maka kita bisa
memasukkan Neraca per akhir bulan sebelum komputerisasi,
memasukkan Neraca Saldo awal yaitu dengan membuat jurnal
saldo awal, Caranya adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.

Dari Menu utama
Pilih Jurnal
Pilih Isi Jurnal
Tampilan akan seperti berikut

Tombol untuk
menyimpan
Gambar 5.32. Jurnal Saldo Awal
5. Tanggal isi per akhir bulan mulai komputerisasi
6. No Referensi isi terserah anda ( Misal SA-0001 )
7. Keterangan isi dengan Saldo Awal Per Akhir bulan mulai
komputerisasi
8. Masukkan Jurnalnya
9. Setelah semua terisi pilih Simpan
Untuk membuat laporan saldo awal Anda dapat mencetak
laporan Neraca dengan cara sebagai berikut:
1. Dari Menu Pop Up
2. Pilih Daftar Laporan
3. Pada jendela Buku Besar Pilih Neraca ( Misal yang dengan
Grup Sub Grup)
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4. Tampilan akan seperti berikut:

Gambar 5.33. Laporan Neraca
5. Cetak Laporan tersebut

Sampai disini …
Setelah Anda memasukkan data saldo awal, Anda berarti sudah
bisa untuk memulai memasukkan data transaksi harian Anda hari
demi hari. Akhir bulan berikutnya Anda sudah bisa mengeluarkan
neraca yang sudah terkomputerisasi
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