Bab 7 : Simpanan / Tabungan
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Transaksi Harian
Setup Produk Simpanan dan Simpanan
Berjangka
Sebelum memasukkan nasabah pastikan kita men-Setup Produk
simpanan, pokok bahasan ini sudah dibahas pada Bab 3“Setup
System”,Sub Bab “Setup Produk Simpanan dan Simpanan
Berjangka”.

Memasukkan Penabung Baru
Setelah kita membuat produk simpanan, langkah selanjutnya
adalah memasukkan nasabah baru. Pokok bahasan ini sudah
dijelaskan pada Bab 3“Setup System”,Sub Bab “Memasukkan
Nama Penabung”.

Setoran Simpanan
Setoran simpanan dilakukan ketika ada penabung yang
melakukan setoran. Berikut cara melakukan setoran simpanan :
1.
2.

Pada Menu Utama pilih transaksi simpanan& kartu
simpanan
Maka akan tampil :

Pilih Modul
Transaksi

Pada kode sandi pilih
SETORAN untuk
transaksi setoran
tabungan, gunakan
panah keatas dan ke
bawah untuk memilih
jenis kode sandi

Gambar 7.01 Modul transaksi setoran simpanan
3.
4.
5.
6.

Pada pilihan modul - pilih transaksi
No transaksi akan otomatis di isi oleh program armadillo
No. ref. di isi dengan no referensi yang ada pada slip
transaksi setoran kemudian tekan enter pada keyboard
Jika Tanggal transaksi tidak sesuai dengan yang Anda
inginkan, pilih tanggal transaksi setoran dengan mengklik
tombol sebelah kanan tanggal, tanggal ini sebenarnya
otomatis terisi dengan tanggal pada komputer
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Catatan :
Jika tanggal tidak sesuai dengan hari ini, anda perlu mensetting tanggal komputer anda
7.
8.

Nilai saldo akan otomatis terisi ketika anda memilih nama
penabung
Untuk mengisi penabung anda cukup menekan enter
setelah posisi kursor ada di kolom penabung

Tekan enter setelah posisi kursor
disini untuk menampilkan daftar
penabung

Atau tekan tombol ini untuk
menampilkan daftar
penabung

Gambar 7.02Memasukkan nama penabung
Setalah muncul daftar penabung, anda bisa mencarinya
denganmengetikkan kodenya atau namanya, kemudian enter
atau klik tombol mulai cari dan pilih nama penabungnya. Untuk
berpindah antar penabung gunakan panah atas ( ) untuk
berpindah ke atas dan panah bawah () untuk berpindah ke
bawah pada keyboard. Setelah anda memilihnya tekan enter

Nama penabung
yang dipilih

Tulis kode / nama
penabung disini
Pilih tipe pencarian
berdasarkan kode /
nama
Gambar 7.03 Memilih penabung
9.

Pada kode sandi pilih SETORAN kemudian tekan enter isikan
nilai uang yang akan disetor kemudian tekan enter.
Gunakan panah atas / bawah untuk berpindah antar kode
sandi
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Tekan tombol simpan
untuk meyimpan
transaksi yang kita
lakukan
Gambar 7.04 Melakukan transaksi setoran
10. Tekan enter setelah tombol SIMPAN berwarna merah untuk
menyimpan transaksi
Catatan :
Tombol yang berwarna merah berarti jika kita menekan enter
pada keyboard maka tombol tersebut akan dipilih.
Sedangkan untuk berpindah antar tombol gunakan tab atau
tombol  dan  pada keyboard
11. Setelah muncul pesan “Data Sudah Tersimpan” Pilih tombol
CETAK VALIDASI. Cetak validasi digunakan untuk mencetak
bukti pengesahan pada slip setoran yang ditulis oleh
penabung.Bab Cetak Validasi dijelaskan lebih lanjut pada
bahasan selanjutnya.
12. Untuk memastikan jurnal yang terjadi apakah sudah benar
atau belum lakukan langkah berikut:

Gambar 7.05Menu Pop UpDaftar jurnal
-

Pada Menu Pop Up
Pilih Operasional Jurnal
Pilih Daftar Jurnal
atauklik gambar “ JURNAL” pada Menu Utama
Pada daftar jurnal pilih bagian kondisi fiskal bulan dan tahun
transaksi yang ingin dilihat jurnalnya.
Kemudian pilih jurnal yang baru saja terjadi (biasa pada
bagian bawah) dengan keterangan “STR - SETORAN a/n
xxxx” (xxxx=nama penabung)

Petunjuk Operasional 7-5

Bab 7 : Simpanan / Tabungan

Pilih jurnal dari
transaksi yang
telah kita buat
Jurnal yang
dihasilkan
Pilih kondisi fiskal
(pilih bulan dan
tahunnya)

Gambar 7.06Jurnal yang terjadi ketika transaksi setoran dilakukan
-

Maka jurnal yang terjadi adalah
D/ Kas

Rp.xxx
K/ Simpanan

Rp.xxx

13. Untuk melihat perubahan saldo penabung, dapat kita lihat
pada kartu simpanan.Bab Kartu Simpananakan dijelaskan
lebih lanjut pada bahasan selanjutnya.
14. Untuk memasukkan transaksi lainnya pilih tombol transaksi
baru
Catatan :
Anda harus membiasakan tidak menggunakan mouse ketika
memasukkan transaksi. Hal ini dimaksudkan agar proses
memasukkan transaksi lebih cepat

Penarikan Simpanan
Untuk melakukan penarikan simpanan dapat dilakukan dengan
cara sebagai berikut:
1.
2.

Pada Menu Utamapilih Transaksi simpanan & kartu
simpanan
Maka akan tampil :
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Pada kode sandi pilih
PENARIKAN untuk
transaksi penarikan
tabungan

Gambar 7.07Melakukan transaksi penarikan simpanan
3.
4.
5.

Cara mengisi data-data transaksi penarikan simpanan
hampir sama seperti melakukan transaksi setoran simpanan.
Bedanya hanya pada kode sandi kita pilih PENARIKAN
Kemudian pilih SIMPAN
Untuk memastikan jurnal yang terjadi apakah sudah benar
atau belum lakukan langkah berikut :
-

Langkah-langkahnyasama seperti melihat jurnal yang
dihasilkanpada transaksi setoran. Sudah dijelaskan
sebelumnya pada gambar 7.05
Pada Menu Pop Up
Pilih Operasional Jurnal
Pilih Daftar Jurnal
atau klik gambar “ JURNAL” pada Menu Utama
Kemudian pilih jurnal yang baru saja terjadi (biasa
pada bagian bawah)
dengan keterangan “PNRPENARIKAN a/n xxxx” (xxxx=nama penabung)

Pilih jurnal dari
transaksi yang telah
kita buat

Jurnal yang
dihasilkan
Pilih kondisi fiskal
(pilih bulan dan
tahunnya)

Gambar 7.08Jurnal yang terjadi ketika transaksi penarikan
dilakukan
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Maka jurnal yang terjadi adalah
D/ Simpanan
K/ Kas
7.

Rp.xxx
Rp.xxx

Untuk melihat perubahan saldo simpanan, dapat kita lihat
pada kartu simpanan. Akan dijelaskan lebih lanjut pada
bahasan selanjutnya “Melihat Kartu Simpanan/Tabungan”

Melihat Kartu Simpanan/Tabungan dan
mencetaknya
Untuk melihat kartu simpanan / tabungan dan mencetaknya
dapat dilakukan dengan cara:
1.
2.

Pada menu Utama pilih transaksi simpanan& kartu
simpanan.
Maka akan tampil :

Pada modul, Pilih
kartu simpanan

Gambar 7.09Modul transaksi simpanan
3.

Pilih kartu simpanan pada bagian modul

Petunjuk Operasional 7-8

Bab 7 : Simpanan / Tabungan

Pilih nama penabung
yang ingin dilihat
kartunya
Daftar transaksi yang
dilakukan oleh
penabung

Pilih tombol cetak
untuk mencetak kartu
simpanan

Gambar 7.10 Modul kartu simpanan
4.

5.

Untuk mencetak kartu simpanan pilih tombol cetak,
kemudian akan ada konfirmasi mulai baris berapa kartu
simpanan akan dicetak. Setelah mengisinya pilih tombol
OK. Masukkan kartu simpanan ke dalam printer
Setelah tombol OK di pilih maka akan muncul konfirmasi
“apakah semua data tercetak dengan benar”. Seperti
pada gambar dibawah ini.

Gambar 7.11 Konfirmasi Cetak Kartu
Jika anda memilih “yes” maka daftar transaksi yang telah
anda cetak sebelumnya tidak bisa dicetak lagi (dan natinya
akan mencetak transaksi yang baru saja), namun bila anda
memilih “no” daftar transaksi akan bisa dicetak lagi
Catatan :
Ingat Saat anda pilih “yes”, kartu yang sudah dicetak tidak
bias dicetak lagi. Jadi pada saat anda hanya mencoba
untuk cetak kartu simpanan, pilih “no” saja
6.

Setup cetak kartu, Posisi (margin) pencetakan masingmasing kolom yangterdapat pada kartu dapat kita atur kiri
kananya atau atas bawahnya, Cara setup kartu sudah
dijelaskan pada bab 3 “Setup System”, Sub Bab “Setup
kartu”.
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Mencetak Validasi
Telah kita singgung pada transaksi setoran simpanan bahwa
cetak validasi digunakan untuk mencetak validasi (pengesahan)
pada slip setoran yang ditulis oleh penabung pada waktu
melakukan transaksi baik setoran maupun penarikan simpanan.
Untuk melakukan cetak validasi caranya:
1.
2.
3.

Lakukan transaksi penarikan / setoran simpanan
Setelah disimpan maka tombol cetak validasi akan aktif
Pilih tombol CETAK VALIDASI, dan masukkan slip transaksi
penarikan / setoran ke dalam printer

Gambar 7.12Preview Validasi
Catatan :
Tombol cetak validasi akan aktif setelah anda berhasill
melakukan transaksi penyimpanan.
Posisi pencetakan validasi bisa kita atur letaknya , apakah di
sebelah atas, atau di sebelah bawah, untuk merubah posisi
pencetakan, dapat dilakukan dengan cara berikut.

Gambar 7.13Menu Pop Up
Setup Properties
1.
2.
3.
4.

Pilih menu Pop Up pilih Setup
Pilih Setup properties
Pada modul setup properties, pilih Jendela “fleksibilitas”
Tampilan akan tampak seperti berikut:

Pilih tab fleksibilitas
Edit batas atas
margin Validasi
(Twips)
Atur Angka pada
kolom ini, semakin
besar , maka posisi
pencetakan akan
semakin ke bawah
Gambar 7.14 Pengaturan margin cetak validasi
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5.

6.
7.
8.

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
Setelah di isi angka yang sesuai , pilih SIMPAN
Cobalah melakukan pencetakan validasi
Jika belum sesuai , ulangi lagi proses ini

Memberi Keterangan TambahanPada
Transaksi
Dalam transaksi nantinya terkadang orang yang melakukan
transaksi penarikan / setoran bukanlah orang yang tercatat
dalam daftar nama penabung. Misalnya ayah yang menyuruh
anaknya untuk melakukan transaksi penarikan / setoran.Dalam
hal ini kita bisa memberikan keterangan pada transaksi tentang
penarikan / setoran yang dilakukan oleh orang tersebut.
Berikut caranya :
1.
2.
3.
4.
5.

Lakukan transaksi penarikan / setoran simpanan
Pilih penabung pada daftar nama penabung
Pada kode sandi pilih setoran untuk transaksi setoran
simpanan dan penarikan untuk transaksi penarikan
simpanan
Pada keterangan tulis keterangan transaksi tersebut
Tampilan sebagai berikut:

Tulis keterangan
transaksi disini

Gambar 7.15 Melakukan transaksi dengan memberikan
keterangan
6.
7.

Kemudian pilih tombol SIMPAN
Untuk memastikan apakah transaksi beserta keterangannya
sudah masuk lakukan langkah berikut :
-

Pada modul simpanan pilih kartu simpanan
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Pilih kartu simpanan

Gambar 7.16 Memilih modul kartu simpanan
-

Pilih nama penabung yang baru melakukan transaksi
dengan keterangan tambahan

Pilih nama penabung
disini
Keterangan yang kita
berikan pada saat
melakukan transaksi

Klik panah ke kanan
untuk melihat bagian
keterangan

Gambar 7.17Melihat kartu simpanan
Catatan :
Jangan memberikan keterangan pada transaksi yang
panjang, cukup singkat saja

Bunga Simpanan
Perhitungan bunga yang terdapat dalam sistem armadillo
simpan pinjam menganut sistem accruel basis.Artinya
pengakuan bunga / biaya diakui di awal bulan walaupun
belum dilakukan penarikan oleh penabung.
Pada armadillo simpan pinjam ada dua cara untuk menghitung
bunga simpananyaitu :
-

Saldo Minimum
Saldo Rata-rata

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 berikutnya atau juga bisa diartikan
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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.
Perhitungan bunga mengunakan saldo minimum mengacu
pada rumus :

Bunga Saldo Minimum =

Hari efekitif
30 hari

x saldo minimum x suku bunga

Hari efektif = tanggal posting bunga simpanan – tanggal register

Hari efektif

Gambar 7.18 Preview bunga simpanan

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
01/01
07/01
19/01
25/01
30/01

Saldo
200.000,250.000,150.000,300.000,250.000,TOTAL

Jumlah
hari
6
12
6
5
1
30

Saldo X Hari
1.200.000,3.000.000,900.000,1.500.000,250.000,6.850.000,-

Saldo Rata rata = 6.850.000 / 30
= 228.333,33
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Pindah dari saldo minimum ke saldo rata-rata
Terkadang ada kebijakan yang mengharuskan kita untuk
mengubah perhitungan bunga simpanan dari saldo minimum
ke saldo rata-rata.Namun ada aturan-aturan yang harus dipatuhi
ketika kita ingin berpindah dari saldo minimum ke saldo ratarata.
Aturan-aturan tersebut diantaranya:
1.
2.

Jangan mengubah perhitungan bunga simpanan ketika di
pertengahan bulan
Perubahan perhitungan bunga simpanan harus dilakukan
setelah kita melakukan posting bunga simpanan dan
melakukan posting saldo minimum (jika kita mengubah dari
saldo rata-rata ke saldo minimum), namun jika dari saldo
minimum ke saldo rata-rata cukup melakukan posting
bunga simpanan

Catatan:
Untuk cara posting akan dijelaskan pada bagian posting
bunga tabungan
3.

Perubahan perhitungan bunga simpanan harus dijelaskan
kepada penabung agar tidak terjadi salah paham nantinya

Cara untuk mengubah saldo minimum ke saldo rata-rata :
1.
2.
3.

Pastikan waktu kita melakukan perubahan merupakan waktu
kita melakukan posting bunga simpanan (biasanya
dilakukan diakhir / awal bulan)
Lakukan posting bunga simpanan terlebih dahulu kemudian
lakukan juga posting saldo minimum
Setelah melakukan langkah diatas sekarang kita rubah
proses perhitungan bunga dari saldo minimum ke saldo
rata-rata, caranya

Gambar 7.19Menu Pop Up Setup
Properties
-

Pada Menu Pop Up
Pilih SetupSetup Properties
Pilih tab properties
Centang padacheckbox no 2
Klik tombol SIMPAN
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Pilih tab properties
Centang bagian ini

Klik tombol simpan
Gambar 7.20Setup Properties
Sedangkan cara untuk mengubah saldo rata-rata ke saldo
minimum:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pastikan waktu kita melakukan perubahan merupakan waktu
kita melakukan posting bunga simpanan (biasanya
dilakukan diakhir / awal bulan)
Lakukan posting bunga simpanan
Lakukan juga posting saldo minimum
Setelah melakukan langkah diatas sekarang kita rubah
proses perhitungan bunga dari saldo minimum ke saldo
rata-rata, langkahnya sama seperti gambar 7.?? ,
Hilangkan centang pada checkbook no 2.
Klik tombol SIMPAN

Catatan :
Posting saldo minimum harus dilakukan ketika akan berpindah
dari saldo rata-rata ke saldo minimum. Sedangkan jika
berpindah dari saldo minimum ke rata-rata tidak perlu
melakukan posting saldo minimum

Pemindahan Buku
Pindah Buku adalah proses pemindahan sebagian atau semua
Saldo di satu rekening di pindah ke rekening yang lain. Proses ini
tidak terjadi mutasi perkiraan, karena apabila di jurnalkan maka
jurnalnya adalah:
D/ Simpanan
K/ Simpanan

Rp.xxxx
Rp. xxxx

Adapun cara melakukan Pindah buku adalah sebagai berikut:
1.
2.

Pada menu Utama pilih Transaksi Simpanan& Kartu
Simpanan
Tampilannya akan seperti berikut:
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Rekening Penabung
yang dipindahbukukan
Pada kode sandi pilih
PINDAH BUKU
Pilih rekening
tujuannya

Gambar 7.21Transaksi Pindah Buku
3.
4.

Pilih nama penabung yang akan di pindah bukukan
(dikurangi)
Pilih kode sandi PINDAH BUKU

Catatan:
Kode Sandi harus bernama “PINDAH BUKU” agar bisa muncul
Rekening tujuan di sebelah bawah kode sandi
5.
6.
7.

Pada rekening tujuan pilih rekening yang akan di
tambahkan saldonya
Isikan nilai yang dipindah bukukan
SIMPAN

Apabila transaksi ini berhasil, Anda dapat melihatnya di masing
masing Kartu simpanan, baik yang di kurangi ataupun yang
bertambah
Tampilannya akan seperti berikut:

Saldo berkurang
sebesar transaksi
pindah buku

Gambar 7.22 Kartu simpanan yang di pindah-bukukan
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Saldo bertambah
sebesar transaksi
pindah buku

Gambar 7.23 Kartu simpanan yang memperoleh transfer
masuk
Catatan :
Untuk transaksi pindah buku, rekening yang digunakan harus
simpanan dan rekening tujuan simpanan yang berjenis
sukarela (bukan simpanan berjangka)

Pajak
Menurut undang-undang perpajakan bahwa orang yang
mempunyai simpanan dengan bunga (atau penghasilan) diatas
nilai tertentu maka akan dikenakan pajak. Koperasi biasanya
akan mengumpulkan pajak dari penabung yang selanjutnya
akan disetorkan ke kantor pajak. Pajak yang disimpan di koperasi
dianggap sebagai hutang.
Untuk melakukan transaksi penarikan pajak dari rekening
simpanan terlebih dahulu kita harus membuat daftar perkiraan
dan kode sandinya
Cara membuat daftar perkiraan sudah dijelaskan pada Bab
2“Setup Perkiraan”, Sub Bab “menambah, merubah
menghapus perkiraan”.
Buat perkiraan baru seperti pada gambar dibawah ini:
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Pada group no
perkiraan pilih Hutang

Pada tingkatan no
perkiraan pilih detail
dan pada group pilih
HUTANG dan sub
group pilih HUTANG
LANCAR
Gambar 7.24 membuat perkiraan
HUTANG PAJAK
Catatan :
Untuk No.Perkiraan menyesuaikan, pakai no perkiraan yang
belum dipakai.
1. Isikan data-data seperti terlihat pada gambar, kemudian
pilih tombol SIMPAN
2. Setelah anda menyimpannya, pilih tombol keluar untuk
keluar dari isi perkiraan
3. Daftar perkiraan yang baru kita buat sudah ada pada daftar
perkiraan pada bagian hutang
Langkah selanjutnya adalah membuat kode sandinya.
Cara membuat kode sandi sudah dijelaskan di Bab 4“Setup
lanjutan”, Sub Bab “Setup Kode Sandi”
Buat kode sandi baru seperti gambar dibawah ini:

Isi kode dari kode
sandi
Beri keterangan dari
kode sandi
Pilih perkiraan dari
daftar perkiraan yang
telah kita buat
sebelumnya
Gambar 7.25 membuat daftar kode sandi HUTANG
PAJAK
1.

Pada nilai pilih ( – ) karena pajak akan mengurangi dari
simpanan.

Petunjuk Operasional 7-18

Bab 7 : Simpanan / Tabungan

2.
3.

Sedangkan jenis pilih NON KAS dan pada tipe pilih
SIMPANAN agar kode sandi tersebut tampil ketika kita
melakukan transaksi simpanan
SIMPAN

Setelah anda membuat daftar perkiraan dan kode sandi
selanjutnya anda bisa melakukan transaksi penarikan pajak
pinjaman dari penabung.
Caranya adalah:
1.

Pada menu UtamaTransaksi simpanan& kartu simpanan

Pada kode sandi pilih
kode sandi yang
telah kita buat
sebelumnya

Gambar 7.26 Modul transaksi penarikan pajak Simpanan
2.
3.
4.
5.

Pilih penabung yang ingin kita tarik pajaknya
Pada kode sandi pilih PAJAK
kemudian pilih tombol SIMPAN
Jurnal yang terjadi ketika dilakukan transaksi PAJAK adalah
D/ Simpanan
K/ Hutang Pajak

Rp. xxx
Rp. xxx

Jurnal yang terjadi
ketika dilakukan
transaksi pajak

Gambar 7.27 Jurnal yang terjadi ketika dilakukan transaksi pajak
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Jika kita ingin menyetorkan pajak yang telah kita tarik dari
penabung dapat dilakukan dengan menggunakan transaksi kas
keluar.
Lebih detail mengenai transaksi kas – bank dijelaskan lebih lanjut
pada Bab 9 ”Kas Bank”
Caranya adalah sebagai berikut:
1.

Pada Menu Utama Pilih Transaksi kas-bank

Pada jenis transaksi
pilih transaksi kas
Pada tipe transaksi
pilih kas keluar

Tulis keterangan dari
transaksi yang akan
kita lakukan
Pada perkiraan pilih
HUTANG PAJAK dan isi
jumlahnya

Pilih simpan untuk
menyimpan transaksi
Gambar 7.28 Transaksi pembayaran pajak
2.
3.

4.
5.
6.
7.

pada jenis transaksi pilih transaksi kas
Pada kolom nomor akan otomatis di isi oleh sistem
armadillo.
Tanggal akan otomatis diisi dengan tanggal yang ada
pada komputer
Pada kolom keterangan isi dengan keterangan transaksi
yang kita lakukan
pada tipe transaksi pilih kas keluar dan pada kolom
perkiraan pilih dari daftar perkiraan HUTANG PAJAK (perkiraan
yang telah kita buat sebelumnya) dan isikan jumlahnya
Pilih SIMPAN
Jurnal yang terjadi adalah
D/ Hutang Pajak
K/ Kas

Rp. xxx
Rp. xxx
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Jurnal yang terjadi
ketika ketika dilakukan
transaksi penyetoran
pajak

Gambar 7.29Jurnal Transaksi penyetoran pajak

Penutupan Rekening
Hampir sama dengan penarikan Simpanan. Setelah terjadi
transaksi penarikan, kita menyisakan sebagian dari saldo
simpanan nasabah untuk di jadikan biaya administrasi
penutupan rekening bagi nasabah yang akan kita akui sebagai
pendapatan
Penutupan rekening akanmengurangi atau menghabiskan sisa
saldo simpanan yang diakui sebagai pendapatan.
Pertama kita harus membuat perkiraan baru, pendapatan
penutupan simpanan.
Cara membuat daftar perkiraan sudah dijelaskan pada Bab
2“Setup Perkiraan”, Sub Bab “menambah, merubah
menghapus perkiraan”.
Buat perkiraan baru seperti pada gambar dibawah ini:

Pada group no
perkiraan pilih
Pendapatan

Pada tingkatan no
perkiraan pilih detail
dan pada group pilih
PENDAPATAN dan sub
group pilih
PENDAPATAN

Gambar 7.30Membuat Perkiraan PEND
PENUTUPAN SIMPANAN
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Catatan :
Untuk No.Perkiraan menyesuaikan, pakai no perkiraan yang
belum dipakai.
4. Isikan data-data seperti terlihat pada gambar, kemudian
pilih tombol SIMPAN
5. Setelah anda menyimpanya, pilih tombol keluar untuk keluar
dari isi perkiraan
7. Daftar perkiraan yang baru kita buat sudah ada pada daftar
perkiraan pada bagian Pendapatan
Selanjutnya kita membuat kode sandinya
Cara membuat kode sandi sudah dijelaskan di Bab 4 “Setup
lanjutan”, Sub Bab “Setup Kode Sandi”
Buatkan kode sandi seperti gambar dibawah ini:

Beri keterangan
kode sandi
Pilih perkiraan dari
daftar perkiraan yang
telah kita buat
sebelumnya
Gambar 7.31 membuat daftar kode sandi PENUTUPAN
REKENING
1. Pada nilai pilih ( – ) karena akan mengurangi simpanan.
2. Sedangkan jenis pilih NON KAS dan pada tipe pilih SIMPANAN
agar kode sandi tersebut tampil ketika kita melakukan
transaksi simpanan
3. SIMPAN
Proses penutupan dilakukan melalui transaksi Simpanan yaitu
dengan cara:
1.
2.

Masuk ke Transaksi Simpanan
Tampilan akan seperti berikut:
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Pada kode sandi pilih
TTP-PENUTUPAN
REKENING

Gambar 7.32 Penarikan biaya administrasi tutup rekening
kepada nasabah lewattransaksi simpanan
3.
4.
5.
6.

Pilih Nama Penabung
Pada Kode Sandi Pilih TTP-PENUTUPAN REKENING
Masukkan Nilai
SIMPAN

Jika Transaksi dan setup yang dilakukan benar maka jurnal yang
muncul seharusnya
D/ Simpanan
K/ Pend Penutupan Simpanan

Rp.xxx
Rp.xxx

Jurnal yang terjadi
ketika ketika dilakukan
transaksi penutupan
rekening simpanan

Gambar 7.33 Jurnal Penutupan Rekening Simpanan
Catatan:
Kode Sandi TTP-PENUTUPAN REKENING mempunyai Nilai ( - ) ,
artinya mengurangi simpanan, dan perkiraan yang diambil
adalah perkiraan pendapatan penutupan simpanan
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Penabung tidak aktif
Penabung dikatakan tidak aktif apabila sudah terjadi penutupan
Rekening dengan kata lain saldo penabung tersebut sudah
habis.
Untuk me “ Non Aktifkan “ penabung, kita harus mengeditnya di
daftar penabung.
Mengedit / merubah daftar penabung sudah pernah dibahas di
Bab 3 “Setup System” ,Sub Bab “Penabung”
Pada daftar penabung, pilih / cari penabung yang akan kita non
aktifkan. Anda bisa memanfaatkan tombol CARI DATA untuk
mencarinya.

Gambar 7.34Daftar Penabung
1. Pilih tombol EDIT untuk mengedit data penabung
2. Tampilan akan seperti berikut:

Klik update untuk
mengupdate
perubahan
Pada status
penabung pilih tidak
aktif
Gambar 7.35 Edit Status Non Aktif Penabung
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3. Setelah masuk ke form edit, pada bagian status pilih tidak
aktif
4. Klik tombol UPDATE untuk menyimpannya
Catatan
Proses ini tidak bisa dilakukan
mempunyai saldo simpanan

jika

penabung

masih

Untuk mengaktifkan kembali nama penabung tersebut kita bisa
melakukan Pengaktifan kembali yaitu dengan cara:
1. Masuk dalam Daftar Penabung
2. Pilih Tombol “Penabung Tidak aktif”
3. Akan muncul daftar Penabung yang tidak aktif, seperti
gambar dibawah ini:

Gambar 7.36 Daftar penabung
tidak aktif
4. Pilih nama penabung yang akan di aktifkan
5. Klik Tombol “AKTIF-KAN LAGI”
6. Maka nama penabung tersebut akan hilang dari daftar
penabung tidak aktif dan kembali ke daftar Penabung.
7. Untuk memastikan bahwa nama penabung sudah aktif, Anda
bisa melihatnya di daftar Penabung, pastikan nama tersebut
sudah tertera disana
Catatan:
Apabila nama penabung sudah di tidak aktifkan maka nama
penabung tersebut tidak akan muncul dalam daftar
penabung aktif
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Penabung pasif (Tidak berbunga)
Rekening simpanan jenis ini biasanya digunakan
menampung bunga dari simpanan berjangka.

untuk

Proses membuat penabung jenis ini sama dengan proses
pembuatan rekening nasabah baru simpanan sukarela, hanya
saja untuk jenis tabungannya dipilih Pasif.
Catatan:
Jika penabung yang berjenis pasif ini banyak, sebaiknya
dibuatkan produk simpanan sendiri, untuk mengetahui saldo
simpanan per-produk nya.
Proses membuat penabung baru sudah dijelaskan pada Bab 3
“Setup System”, Sub Bab “Penabung”
Rekening penabung simpanan sukarela yang sudah ada bisa
juga kita edit jenis simpanannya menjadi pasif, sehingga tidak
berbunga tiap bulannya.
Proses edit penabung menjadi pasif adalah sebagai berikut:
1. Masuk pada DAFTAR PENABUNG, pilih / cari penabung yang
akan kita edit jenis pinjamannya jadi “pasif”. Anda bisa
memanfaatkan tombol CARI DATA untuk mencarinya.
2. Pilih tombol EDIT untuk mengedit data penabung
3. Tampilan akan seperti berikut:

Ubah jenis simpanan
menjadi pasif

Klik update untuk
mengupdate
perubahan

Gambar 7.37 Edit Data penabung Pasif
4. Pada jenis simpanan pilih jenis simpanan pasif
5. Pilih tombol UPDATEuntuk menyimpan data penabung
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Transaksi Bulanan
Posting Setoran Kolektif
Setoran kolektif bisa disebut setoran yang bersifat sukarela yang
di lakukan secara bersamaan yang sudah di tentukan besarnya
nominal dengan periode tertentu (di lakukan bersamaan
meskipun dengan nominal berbeda)
Jadi tagian/potongan untuk anggota pada jenis koperasi
KOPKAR, KPRI dan KPN bukan selalu angsuran pinjaman dan
simpanan wajib. Bagi anggota yang ingin menabung secara
berkala, setiap periode bisa di potong secara rutin untuk
disimpan sebagai setoran sukarela dengan sekali posting. Proses
ini akan memudahkan dalam prosesnya, simpanan dengan
nominal bervariasi per orang yang tetap tiap periodenya.
Berikut akan dijelaskan cara memposting setoran kolektif:

Settingan awal sebelum posting setoran kolektif
Sebelum melakukan posting setoran kolektif ini kita harus
mencentang“Melakukan Setoran sukarela rutin Rp” pada data
penabung, sebagai berikut:

Gambar 7.38 Menu Pop Up Daftar
Penabung
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pada Menu Pop Up
Pilih Menu  Operasional  Master Data
Pilih Data Penabung
Atau Klik “PENABUNG” pada Menu Utama
EDIT pada salah satu nama Penabung
Tampilan akan seperti gambar dibawah ini:
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Klik centang
“Ikut dalam posting
setoran kolektif”
& masukkan nominal
setoran sebesar Rp…
Pilih Update untuk
menyimpan
Gambar 7.39 Centang Setoran Kolektif
7. Centang “Ikut dalam posting setoran kolektif” dan isi
setorannya sebesar Rp…..
8. Pilih UPDATE
9. Lakukan proses ini untuk penabung selanjutnya
Setelah mencentang “Ikut dalam posting setoran kolektif”, kita
juga perlu mengisikan berapa “tagihan/potongan” yang akan di
tagihkan olehbagian keuangan. Tagihan ininantinya akan
ditampilkan di Daftar Tagihan Anggotabersamaan dengan
tagihan angsuran pinjaman dan simpanan wajib.
Adapun cara untuk menampilkan tagihan ini di daftar tagihan
adalah sebagai berikut:

Gambar 7.40 Menu Pop Up Daftar Anggota
1.
2.
3.
4.
5.

Pada menu Pop Up
Pilih Menu  Operasional  Master Data
Pilih Anggota
Atau Pada Menu Utama pilih Anggota
Akan ditampilkan Daftar Anggota, kemudian cari nama
nasabah di daftar anggota tersebut.
6. Pilih EDIT
7. Isikan besar nominal setoran kolektif yang akan di tagihkan
dalam satu periode pada kolom “besarnya kewajiban lain
yang harus dibayar perbulan (periode), selain simpanan
wajib dan angsuran”
8. Tampilan akanseperti berikut:
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Tuliskan besar setoran
kolektif yang akan di
tagihkan yang
sama dengan
data penabung
Pilih Update untuk
menyimpan
Gambar 7.41 Edit Besar Kewajiban Tagihan
Lakukan Proses setting ini untuk nasabah selanjutnya.
Data kewajiban ini bisa dilihat di Data keuangan anggota
dengan meng klik tombol DATA KEUANGAN.Hal ini sudah
dijelaskan pada Bab 3 “Setup System” , Sub Bab “Anggota”
Laporan tagihan ini akan ditampilkan pada DaftarTagihan
Anggota.
Untuk menampilkannya, masuk pada Menu Pop UpDaftar
Laporan.
Pilih
tab
keanggotaan,
pilih
laporan
tagihan
anggota,Tampilannya adalah seperti ini:

Gambar 7.42 Daftar tagihan Anggota
Daftar tagihan inilah yang nantinya ditagihkan ke anggota
terlebih dahulu sebelum melakukan posting.

Proses posting setoran kolektif
Setelah meng-centang setoran kolektif dan mengisi besar
nominal tagihan pada form anggota tersebut, kita dapat
menjalankan posting setoran kolektif pada awal/akhir periode.
Adapun caranya sebagai berikut:
1. Pada Menu Pop Up
2. Pilih Operasional – Transaksi Simpanan
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3. Pilih Posting Setoran Kolektif

Gambar 7.43 Posting setoran kolektif
4. Maka tampilan akan sebagai berikut:

Pilih berdasarkan
pengelompokan
sektor, produk dsb,
sesuai setting awal
Saldo awal sebelum
posting setoran
kolektif
Nominal setoran per
nasabah
Pilih perkiraan debet,
dengan menekan
tombol ini, ex : Kas
Gambar 7.44 Tampilan Posting Setoran Kolektif
5. Kemudian pilih berdasarkan Semua, Sektor, Produk atau
Penanggung Jawab
6. Atau bisa mencawang nama nasabah yang hanya
melakukan setoran kolektif
7. Kemudian pilih perkiraan KAS bila pembayaran cash atau
pun BANK bila via bank
8. Klik CETAK REKAP untuk arsip, preview rekapnya adalah
sebagai berikut:

Gambar 7.45 Preview posting setoran kolektif simpanan
sukarela
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9. Kemudian lakukan backup terlebih dahulu dengan memilih
tombol BACKUP.
Catatan:
Backup perlu untuk dilakukan sebelum proses posting, inii
dimaksudkan agar apabila terjadi kesalahan pada saat
setelah proses posting, kita masih dapat kembali lagi ke data
sebelumnya (sebelum posting) dengan menggunakan data
backup

Lokasi penyimpanan
backup

Nama database
backup
Pilih tombol ini untuk
menyimpan
database

Gambar 7.46 Membackup database
10. Kemudian pilih tombol POSTING
Setelah posting setoran kolektif berhasil dilakukan, maka
tampilan pada kartu simpananakan sebagai berikut:

Hasil Posting Setoran
Sukarela

Gambar 7.47 Hasil posting setoran kolektif padaKartu Simpanan
11. Dan akan menghasilkan jurnal:
D/ Kas

Rp xxxx
K/ Simpanan

Rp xxxx
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Gambar 7.48 Jurnal Posting setoran kolektif

Posting bunga simpanan
Sistem perhitungan bunga simpanan dalam sistem armadillo
simpan pinjam menggunakan metode accruel basisartinya
pengakuan bunga simpanan harus diakui terlebih dahulu pada
awal atau akhir bulan (periode) sebelum penabung
mangambilnya. Dalam sistem armadillo proses pengakuan
tersebut dilakukan dengan melakukan proses posting bunga
simpanan dimana bunga simpanan akan menambah nilai dari
saldo simpanan masing masing penabung.
Berikut akan dijelaskan cara memposting bunga simpanan :

Posting Bunga Simpanan saldo minimum
Sudah dijelaskan di awal pada sub bab “Bunga Simpanan”
bahwa metode perhitungan bunga simpanan di system
armadillo ada dua cara yaitu menggunakan metode saldo
minimum dan saldo rata-rata. Metode perhitungannya lihat
pada sub bab tersebut.
Pada umumnya proses posting bunga akan dilakukan pada
awal/akhir bulan (periode). Untuk melakukan posting pada
bunga simpanan menggunakan saldo minimum dapat
dilakukan dengan:

Gambar 7.49 Posting bunga simpanan
1.
2.
3.
4.

Pada Menu Pop Up
Pilih Operasional  Transaksi Simpanan
Pilih Posting Bunga Simpanan
Tampilan sebagai berikut:
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Tanggal hari ini
Tanggal terakhir kita
melakukan posting
Pilih perkiraan BUNGA
SIMPANAN

Gambar 7.50 TampilanPosting bunga simpanan
5.
6.

Pada bagian perkiraan pilih Bunga Simpanan
Lakukan preview terlebih dahulu dengan mengklik tombol
Rekap Bunga

Gambar 7.51 Preview posting bunga simpanan (saldo minimum)
7.

Cetak hasil preview ini untuk arsip, karena saldo akhir proses
ini merupakan saldo akhir nasabah di akhir periode

Penjelasan Tabel preview posting bunga :
8.

Saldo awal : saldo bulan lalu sebelum ditambah dengan
bunga
Saldo minimum : Saldo terendah dalam satu bulan
Suku bunga : Bunga simpanan
Jumlah hari :Jumlah hari efektif
Bunga : bunga simpanan yang didapat dari perhitungan
hari efektif / 30 hari x saldo minimum x suku bunga
Saldo akhir : saldo akhir simpanan yang didapat dari
Saldo awal + bunga
Kemudian lakukan backup terlebih dahulu dengan memilih
tombol BACKUP.
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Catatan:
Backup perlu untuk dilakukan sebelum proses posting, ini
dimaksudkan agar apabila terjadi kesalahan pada saat
setelah proses posting, kita masih dapat kembali lagi ke data
sebelumnya (sebelum posting) dengan menggunakan data
backup

Lokasi penyimpanan
backup

Nama database
backup
Pilih tombol ini untuk
menyimpan database

Gambar 7.52 Membackup database
9.

Setelah Backup selesai, pilih tombol POSTING BUNGA

10. Setelah melakukan transaksi posting, muncul konfirmasi:

Gambar 7.53 Konfirmasi
posting selesai
Catatan:
Urutan proses posting bunga simpanan, klik tombol dari kirii
dulu terus ke kanan.
(1)
(2)
(3)
(4)

11. Saldo simpanan akan bertambah, cek pada kartu
simpanan.
12. Tampilan pada kartu simpanan sebagai berikut:
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Hasil Posting Bunga
Simpanan

Gambar 7.54 Jumlah saldo sebelum posting bunga simpanan
13. Dan akan menghasilkan jurnal:
D/ Biaya Bunga Simpanan
K/ Simpanan

Rp.xxx

Rp.xxx

Gambar 7.55 Jurnal posting bunga simpanan

Posting Saldo Minimum (Copy Saldo)
Setelah kita melakukan posting bunga simpanan selanjutnya kita
harus menetapkan saldo minimum bulan selanjutnya. Proses
posting saldo minimum merupakan proses penetapan saldo
akhir penabung akan dijadikan saldo awal untuk periode
berikutnya.
Cara melakukanya :
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Gambar 7.56 Posting Saldo Minimum
1.
2.
3.
4.

Pada Menu Pop Up
Pilih Operasional  Transaksi Simpanan
Pilih Posting Saldo Minimum
Selanjutnya pilih tombol Copy Saldo

Pilih tombol ini untuk
menetapkan saldo
minimum baru
Gambar 7.57 TampilanPosting saldo minimum
Catatan :
Proses posting saldo minimum hanya dilakukan jika anda
menggunakan perhitungan saldo minimum. Jika tidak maka
proses ini tidak perlu dilakukan

Posting bunga simpanan saldo rata-rata
Cara untuk memposting bunga simpanan saldo rata-rata sama
seperti kita melakukan posting bunga simpanan saldo minimum.
Yang membedakan hanya pada metode perhitungan
bunganya saja.
Hasil perhitungan bunganya dapat dilihat pada preview
perhitungan bunga simpanan saat meng-klik tombol rekap
bunga.
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Gambar 7.58 Preview posting bunga simpanan (Saldo rata-rata)

Posting Potongan Simpanan
Posting Potongan berfungsi sebagai potongan simpanan yang
dipotongkan ke rekening penabung, atau bisa disebut sebagai
potongan Biaya Administrasi tabungan yang di kenakan bagi
nasabah.
Jika anda menggunakan Armadillo Mobile System (AMS), fitur ini
bisa di gunakan sebagai potongan Biaya Administrasi tersebut

Setting awal sebelum posting potongan simpanan
Sebelum melakukan proses posting potongan simpanan, kita
harus meng-edit terlebih dahulu di daftar penabung untuk
nama-nama yang ikut potongan simpanan, proses edit
penabung ini sudah dijelaskan pada bab 3”setup System” , sub
bab “penabung”
Caranya adalah sebagai berikut:
1. Pilih PENABUNG pada Menu Utama
2. Pilih penabung yang akan kita edit status potongan bulanan
simpanan
3. Kemudian pilih EDIT
4. Pilih YA jika ada potongan perbulannya, pilih TIDAK jika tidak
ada potongan perbulannya
5. Kemudian pilih UPDATEjika kita selesai mengedit status
potongan simpan pada penabung tersebut
6. Lakukan proses ini untuk penabung selanjutnya
Tampilan sebagai berikut:

Petunjuk Operasional 7-37

Bab 7 : Simpanan / Tabungan

Pada Potongan
Bulanan

Klik update untuk
mengupdate
perubahan

Gambar 7.59 Edit Data Penabung

Proses Posting potongan simpanan
Setelah kita selesai memilah-pilah status potongan bulanan
simpanan masing masing nasabah, berikutnya kita dapat memposting potongan tersebut yang akan otomatis memotong
simpanan per nasabah. Adapun caranya adalah:

Gambar 7.60 Posting Potongan
Simpanan
1.
2.
3.
4.

Pada menu Pop Up
Pilih Operasional  Transaksi Simpanan
Piih Posting Potongan Simpanan
Tampilan sebagai berikut :
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Masukkan keterangan
potongan tersebut
Pilih perkiraan
pendapatan atau
hutang
Masukkan nominal
potongan per
penabung

Gambar 7.61 TampilanPosting Potongan
Simpanan
5. Masukkan keterangan potongan tersebut
6. Pilih perkiraan account pendapatan atau hutang
7. Masukkan besar nominal yang akan di kenakan pada
masing-masing nasabah
8. Lakukan preview terlebih dahulu dengan mengklik tombol
REKAP POTONGAN,
Hasil preview adalah sebagai berikut:

Gambar 7.62 Preview Potongan Simpanan
9. Cetak hasil preview ini untuk arsip, karena saldo akhir proses
ini merupakan saldo akhir nasabah di akhir periode
10. Kemudian lakukan backup terlebih dahulu dengan memilih
tombol BACKUP.
Catatan:
Backup perlu untuk dilakukan sebelum proses posting, ini
dimaksudkan agar apabila terjadi kesalahan pada saat
setelah proses posting, kita masih dapat kembali lagi ke data
sebelumnya (sebelum posting) dengan menggunakan data
backup
11. Kemudian pilih tombol POSTING POTONGAN
12. Setelah proses posting selesai, muncul konfirmasi seperti ini:
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Gambar 7.63 Konfirmasi posting
selesai
13. Saldo simpanan pada penabung yang diikutkan posting
potongan akan berkurang pada kartu simpanan
14. Tampilan pada kartu simpanan adalah sebagai berikut:

Hasil Posting
Potongan Simpanan

Gambar 7.64 Hasil posting potongan simpanan pada kartu
simpanan
15. Dan akan menghasilkan jurnal:
D/ Simpanan
K/ Pendapatan

Rp. xxx
Rp. xxx

Gambar 7.65 Jurnal Posting Potongan Simpanan
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Melakukan jurnal balik otomatis
Terkadang kita melakukan kesalahan dalam transaksi.Dalam
system armadillo jika kita melakukan kesalahan maka kita harus
melakukan jurnal balik untuk mengoreksi kesalahan yang telah
kita lakukan.
Semisal kita melakukan kesalahan dalam hal setoransimpanan

Transaksi yang salah
dan akan kita jurnal
balik

Gambar 7.66 Transaksi yang akan kita jurnal balik
Berikut cara untuk melakukan jurnal balik:
1.
2.

Pilih Daftar Transaksi Simpanan pada menu Utama
Tampilan sebaagi berikut:

Kisaran tanggal yang
akan kita tampilkan
daftar transaksinya,
kemudian klik
“TAMPILKAN”
Pilih Transaksi yang
akan kita jurnal balik,
klik dua kali
Klik jurnal balik untuk
melakukan koreksi
Gambar 7.67 Daftar transaksi yang akan kita jurnal balik
3.
4.

Klik dua kali transaksi yang akan kita jurnal balik, sehingga
tombol jurnal balikyang awalnya redup menjadi Aktif
(Berubah warna jadi biru)
Setelah kita memilih transaksi yang akan kita jurnal balik,
selanjutnya kita bisa meng-Klik tombol jurnal balik untuk
mengoreksi kesalahan yang telah kita buat
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5.

Selanjutnya akan ditampilkan konfirmasi

Gambar 7.68 konfirmasi jurnal balik
6.
7.

Jika anda memilih tombol yes maka transaksi tersebut akan
kita jurnal balik, bila memilih no maka kita membatalkan
proses jurnal balik
Jika anda memilih tombol yes, maka akan ditampilkan
konfirmasi

Gambar 7.69 Konfirmasi perubahan tanggal
8.

9.

“Apakah tanggal jurnal balik disamakan dengan tanggal
transaksinya? Jika tidak(no), maka tanggal menggunakan
tanggal hari ini (komputer)” , Pilih yes untuk menyamakan
tanggal jurnal balik dengan tanggal kita melakukan
transaksi yang salah
Selanjutnyaakan ditampilkan pesan bahwa jurnal balik
berhasil dilakukan. Ditampilkan juga konfirmasi cetak
validasi, pilih” Yes” jika ingin mencetak validasi.

Gambar 7.70 Konfirmasi
jurnal balik selesai

Gambar 7.71 Konfirmasi cetak
Validasi
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Untuk melihat daftar transaksi yang telah kita jurnal balik, dapat
kita lihat di daftar jurnal atau dapat dilihat dalam laporan Jurnal
Harian

Keterangan proses
Jurnal Balik
Jurnal balik yang
telah kita lakukan

Gambar 7.72 jurnal yang dihasilkan dari proses jurnal balik
Jurnal yang dihasilkan proses jurnal balik akan menghasilkan nilai
minus (-)
Catatan:
Proses jurnal balik hampir sama dengan koreksi yang
dilakukan pada modul transaksi
Perhatian:
Pastikan transaksi yang kita jurnal balik benar, lihat di no
transaksinya. Jangan sampai keliru dengan transaksi yang
lain.
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Mencetak laporan Simpanan / Tabungan
Untuk mencetak laporan dari simpanan / tabungan dapat kita
lakukan dengan cara:
1.
2.

Pada Menu Pop Up
Pilih Daftar Laporan

Pilih Tab simpanan
untuk menampilkan
daftar laporan
simpanan

Pilih jenis laporan
yang ingin kita cetak

Pilih tombol tampilkan
untuk menampilkan
laporan yang telah
kita pilih
Gambar 7.73 Daftar Laporan Jendela
Simpanan
3.
4.
5.

Pilih Tab Simpanan
Pilih juga jenis laporan yang akan dicetak
Kemudian pilih tombol tampilkan untuk menampilkan
laporan yang akan kita cetak

Pilih simbol printer
untuk mencetak
laporan di printer
anda

Gambar 7.74 Preview laporan yang akan kita cetak
6.

Pilih tombol printer untuk mencetak laporan
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Jenis-Jenis Laporan Simpanan
1.

Daftar penabung: Laporan ini
menampilkan daftar penabung aktif

digunakan

untuk

Gambar 7.75 preview laporan daftar penabung
2.

Daftar Simpanan Berjangka Jatuh Tempo: Laporanini
digunakan untuk mengetahui tanggal jatuh tempo nasabah
simpanan berjangka

3.

Saldo Simpanan Per Penanggung Jawab: Laporan ini
digunakan untuk melhat saldo simpanan per Penanggung
Jawab

4.

Bonus Kolektibilitas simpanan: Laporan ini digunakan untuk
mengetahui besarnya bonus yang diterima penabung baik
yang berjenis sukarela maupun berjangka.

5.

Saldo Simpanan Per Produk:Laporan ini digunakan untuk
mengetahui besarnya saldo simpanan tiap-tiap produk
simpanan yang berjenis sukarela.

Gambar 7.76 Laporan Saldo
simpanan per produk
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Gambar 7.77 Preview daftar saldo simpanan per produk
6.

Daftar Deposan Aktif: Laporan ini digunakan untuk
menampilkan daftar deposan aktif

7.

Daftar Penabung pasif: Laporan ini digunakan untuk
menampilkan daftar penabung pasif

8.

Daftar saldo simpanan: Laporan ini digunakan untuk
menampilkan daftar saldo akhir simpanan tiap-tiap
penabung

Gambar 7.78 preview laporan saldo simpanan
9.

Daftar Saldo Simpanan Berjangka: Laporan ini digunakan
untuk menampilakan daftar saldo akhir simpanan berjangka
tiap-tiap penabung

10. Daftar Saldo Penabung (Pasif): Laporan ini digunakan untuk
menampilkan saldo dari penabung pasif (tidak berbunga)
11. Kartu
Simpanan:
Laporan
ini
digunakan
menampilkan transaksi harian per penabung

untuk
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Tulis no rekening atau
nama penabung
yang dicari

Gambar 7.79 Laporan harian kartu simpanan

Gambar 7.80 Preview laporan harian kartu simpanan
12. Laporan Harian Transaksi Simpanan ( Per Penanggung
Jawab): Laporan ini digunakan untuk menampilkan transaksi
setoran simpanan per penanggung jawab

Pilih nama
penanggung jawab
Pilih tanggal transaksi
yang ingin
ditampilkan

Gambar 7.81 Laporan harian
transaksi simpanan (per
penanggung jawab)
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Gambar 7.82 preview laporan harian setoran simpanan per
penanggung jawab
13. Laporan Harian Transaksi Simpanan Per User: Laporan ini
digunakan untuk menampilkan transaksi harian simpanan
tiap-tiap pengguna atau yang meng-entry data dari
program armadillo simpan pinjam ini

Pilih nama user
Pilih tanggal transaksi
yang ingin
ditampilkan

Gambar 7.83 Laporan harian
transaksi simpanan per user

Gambar 7.84 Preview laporan harian transaksi simpanan
per user
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14. Laporan Harian Transaksi Simpanan Kode Sandi; Laporan
ini digunakan untuk menampilkan transaksi simpanan per
kode sandi

Pilih Kode Sandi
Pilih tanggal transaksi
yang ingin
ditampilkan

Gambar 7.85 Laporan harian
transaksi simpanan per kode sandi

Gambar 7.86 Preview laporan harian transaksi simpanan
perkode sandi
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