Bab 6 : Pembiayaan

Bab 6
Piutang (Pembiayaan)
Lakukan transaksi pembiayaan (realisasi dan angsuran) Anda urut berdasarkan hari
demi hari, dengan melakukannya Anda sudah otomatis memiliki kartu pembiayaan
untuk masing-masing nama pembiayaan, saat yang bersamaan Anda juga
mengetahui jumlah uang beredar .
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Transaksi Pembiayaan
Memasukkan Akad / Pembiayaan Baru
Setelah kita membuat produk pembiayaan, langkah
selanjutnya adalah memasukkan pembiayaan baru. Pokok
bahasan ini sudah dijelaskan pada Bab 3“Setup System”,
Sub Bab “Memasukkan Nama Pembiayaan”.

Tentukan Jenis Pembiayaan
Sebelum melanjutkan memasukkan pembiayaan baru
pastikan “jenis pembiayaan” benar, adapun dalam
pengaplikasiannya sbb
1.

Pada
daftar
pembiayaan

pembiayaan,

perhatikan

jenis

Gambar 6.1 Data Pembiayaan - Jenis Pembiayaan
2.
3.

Pastikan jenis pembiayaan benar, pilih murabahah,
mudharabah, atau qardhul hasan
Sebelum menyimpan form tersebut, sesuaikan isian
kolom-kolom lain dengan informasi yang benar
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Transaksi Pembiayaan Murabahah
Setup Kode Sandi
Setelah memasukkan pembiayaan pastikan kita telah
men”setup” kode sandi, pokok bahasan ini sudah dibahas
pada Bab 4 “Setup Lajutan”, Sub Bab “Setup Kode Sandi”.

Transaksi Pembelian Barang
Seperti yang telah dibahas pada Bab 1 “Konsep Syariah”,
Sub Bab “Mengapa Pembiayaan Murabahah”, maka pada
transaksi murabahah ada barang yang diperjualbelikan
kepada pembeli (peminjam). Berikut cara melakukan
transaksi pembelian barang :
1. Pada Menu Pop Up
2. Pilih Operasional  Transaksai Pembiayaan
3. Transaksi Pembelian Barang

Gambar 6.2 Menu Pop Up Transaksi
Pembelian Barang
4. Atau pada Menu Utama pilih pembelian barang
5. Tampilan akan sebagai berikut :

Pilih tombol Transaksi
Baru untuk memulai
melakukan transaksi
pembelian barang
Pilih jenis barang yang
akan dibeli
Isikan kode barang
Isikan nama barang
yang akan dibeli
Berat emas, jika
pemilih jenis barang
EMAS
Harga barang

Gambar 6.3 Tampilan Transaksi Pembelian Barang
6. Pilih tombol transaksi baru untuk memulai transaksi
7. Sesuaikan tanggal dengan tanggal terjadinya transaksi
8. No transaksi akan otomatis di isi oleh program armadillo
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9. No. ref. dapat di isi dengan no referensi yang ada pada
kwintansi, bila tidak ada nomor slip isikan (-)
10. Jika Tanggal transaksi tidak sesuai dengan yang Anda
inginkan, pilih tanggal transaksi realisasi dengan
mengklik tombol sebelah kanan tanggal, tanggal ini
sebenarnya otomatis terisi dengan tanggal pada
komputer
11. Pilh jenis barang yang akan dibeli. Jika jenis barang
EMAS maka isikan berat dari emas tersebut
12. Isikan harga asli dari barang tersebut
13. No. Kwintansi diisi dengan no kwintansi, bila tidak ada
nomor kwintansi isikan (-)

Pilih tombol SIMPAN
untuk menyimpan
transaksi
Sesuaikan tanggal
transaksi
Pilih jenis barang yang
akan dibeli
Isikan kode barang
Isikan nama barang
yang akan dibeli
Harga barang

Gambar 6.4 Memasukkan transaksi pembelian
barang
14. Pilih tombol SIMPAN untuk menyimpan transaksi
15. Untuk memastikan jurnal yang terjadi apakah sudah
benar atau belum lakukan langkah berikut:

Gambar 6.5 Menu Pop Up Daftar jurnal
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Pada Menu Pop Up
Pilih Operasional  Jurnal
Pilih Daftar Jurnal
Atau klik gambar “DAFTAR 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
atas)
dengan
keterangan
“Pembelian Barang : Nama Barang“
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Pilih kondisi fiskal (pilih
bulan dan tahunnya)

Pilih jurnal dari
transaksi yang telah
kita buat

Jurnal yang dihasilkan

Gambar 6.6 Jurnal Transaksi Pembelian Barang
Maka jurnal yang terjadi adalah
D/ Persediaan Barang
K/ Kas

Rp.xxx
Rp.xxx

16. Untuk melihat perubahan saldo persediaan barang,
dapat kita lihat pada daftar saldo perkiraan.
17. Untuk memasukkan transaksi lainnya pilih tombol
transaksi baru.

Catatan:
Transaksi ini dipergunakan untuk apabila pada saat
pengisian pembiayaan baru memilih pembelian via
Koperasi

Transaksi Realisasi “Pembelian Barang”
Setelah memasukkan nama pembiayaan yang dilakukan
adalan melakukan Realisasi. Berikut cara melakukan
transaksi realisasi :
1.
2.
3.

Pada Menu Pop Up
Pilih Operasional  Transaksi Pembiayaan
Transaksi Pembiayaan

Gambar 6.7 Menu Pop Up Transaksi
Pembiayaan
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4.

Atau pada Menu Utama pilh
pembiayaan
Tampilan akan sebagai berikut :

5.

transaksi

&

kartu

Pilih Modul
Transaksi Pembiayaan
Pilih tombol Transaksi
Baru untuk memulai
melakukan transaksi
pembiayaan
Pada kode sandi pilih
Pembelian /
Pembelian LGS untuk
transaksi realisasi,
gunakan panah
keatas dan ke bawah
untuk memilih jenis
kode sandi

Gambar 6.8 Modul Transaksi Realisasi Pembiayaan
Pada pilihan modul  pilh Transaksi Pembiayaan
Pilih tombol transaksi baru untuk memulai transaksi
Sesuaikan tanggal dengan tanggal terjadinya transaksi
No transaksi akan otomatis di isi oleh program armadillo
No. ref. dapat di isi dengan no referensi yang ada
pada slip pembiayaan, bila tidak ada nomor slip isikan
(-)
11. Jika Tanggal transaksi tidak sesuai dengan yang Anda
inginkan, pilih tanggal transaksi realisasi dengan
mengklik tombol sebelah kanan tanggal, tanggal ini
sebenarnya otomatis terisi dengan tanggal pada
komputer
12. Pilih nama pembiayaan dengan menekan tombol
pembiayaan
6.
7.
8.
9.
10.

Tekan tombol ini untuk
menampilkan daftar
pembiayaan

Gambar 6.9 Menampilkan daftar
nama pembiayaan
Setelah muncul daftar pembiayaan, tampilan akan
sebagai berikut
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Jenis pembiayaan
pilih murabahah,
mudharabah, atau
qardhul hasan
Tulis kode / nama
pembiayaan disini
Pilih pencarian data
bedasarkan nomor
atau nama
Ambil data nama
yang sudah kita cari
dengan meng-klik 2x

Gambar 6.10 Memasukkan nama
pembiayaan
Anda bisa mencarinya dengan mengetikkan kodenya
atau namanya, kemudian enter atau klik tombol “cari
data”, bilamana data tersebut ditemukan klik 2x pada
nama atau nomor akad pembiayaan.
13. Informasi data angsuran akan otomatis terisi ketika
anda memilih nama pembiayaan
14. Pada kode sandi pilih PEMBELIAN, kemudian isikan
nominal yang akan disetor kemudian tekan enter

Pada kode sandi pilih
PEMBELIAN, kemudian
isikan nominal realisasi
Tekan tombol SIMPAN
un-tuk proses
meyimpan
Informasi angsuran,
sisa angsuran, jumlah
pembiayaan
Informasi angsuran
per bulan dan
periode
Informasi barang

Gambar 6.11 Memasukkan transaksi realisasi
Catatan:
Jika Informasi Data Barang, Pembelian via Koperasi
maka kode sandi pilih “PEMBELIAN” atau via Langsung
maka kode sandi pilih “PEMBELIAN LGS”
15. Pilih tombol SIMPAN untuk menyimpan transaksi
16. Setelah muncul pesan “Transaksi pembiayaan berhasil
disimpan” Pilih tombol CETAK VALIDASI. Cetak validasi
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digunakan untuk mencetak bukti pengesahan pada
slip setoran yang ditulis oleh pembiayaan. Bab Cetak
Validasi dijelaskan lebih lanjut pada bahasan
selanjutnya.
17. Untuk memastikan jurnal yang terjadi apakah sudah
benar atau belum lakukan langkah berikut:

Gambar 6.12 Menu Pop Up Daftar jurnal
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Pada Menu Pop Up
Pilih Operasional  Jurnal
Pilih Daftar Jurnal
Atau klik gambar “DAFTAR 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
atas)
dengan
keterangan
“Pembelian a/n nama pembiayaan“

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

Jurnal yang dihasilkan

Gambar 6.13 Jurnal Realisasi Murabahah
Maka jurnal yang terjadi adalah
D/ Piutang Murabahah
Rp.xxx
K/ Persediaan Barang
Rp.xxx
K/ Pendapatan Margin Murabahah Rp.xxx
18. Untuk melihat perubahan saldo pembiayaan, dapat
kita lihat pada kartu pembiayaan. Sub Bab Kartu
Pembiayaan akan menjelaskan lebih lanjut pada
bahasan selanjutnya.
19. Untuk memasukkan transaksi lainnya pilih tombol
transaksi baru.
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Transaksi Pembiayaan Mudharabah
Setup Kode Sandi
Setelah memasukkan pembiayaan pastikan kita telah
men”setup” kode sandi, pokok bahasan ini sudah dibahas
pada Bab 4 “Setup Lajutan”, Sub Bab “Setup Kode Sandi”.

Transaksi Realisasi “Pemberian Modal”
Setelah memasukkan nama pembiayaan yang dilakukan
adalan melakukan Realisasi. Berikut cara melakukan
transaksi realisasi :
1.
2.
3.

Pada Menu Pop Up
Pilih Operasional  Transaksi Pembiayaan
Transaksi Pembiayaan

Gambar 6.14 Menu Pop Up Transaksi
Pembiayaan
4.
5.

Atau pada Menu Utama pilh
pembiayaan
Tampilan akan sebagai berikut :

transaksi

&

kartu

Pilih Modul
Transaksi Pembiayaan
Pilih tombol Transaksi
Baru untuk memulai
melakukan transaksi
pembiayaan
Pada kode sandi pilih
Pemberian Modal
untuk transaksi
realisasi, gunakan
panah keatas dan ke
bawah untuk memilih
jenis kode sandi

Gambar 6.15 Modul Transaksi Realisasi Pembiayaan
6.
7.
8.

Pada pilihan modul  pilh Transaksi Pembiayaan
Pilih tombol transaksi baru untuk memulai transaksi
Sesuaikan tanggal dengan tanggal terjadinya transaksi
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9. No transaksi akan otomatis di isi oleh program armadillo
10. No. ref. dapat di isi dengan no referensi yang ada
pada slip pembiayaan, bila tidak ada nomor slip isikan
(-)
11. Jika Tanggal transaksi tidak sesuai dengan yang Anda
inginkan, pilih tanggal transaksi realisasi dengan
mengklik tombol sebelah kanan tanggal, tanggal ini
sebenarnya otomatis terisi dengan tanggal pada
komputer
12. Pilih nama pembiayaan dengan menekan tombol
pembiayaan
Tekan tombol ini untuk
menampilkan daftar
pembiayaan

Gambar 6.16 Menampilkan daftar
nama pembiayaan
Setelah muncul daftar pembiayaan, tampilan akan
sebagai berikut

Jenis pembiayaan
pilih murabahah,
mudharabah, atau
qardhul hasan
Tulis kode / nama
pembiayaan disini
Pilih pencarian data
bedasarkan nomor
atau nama
Ambil data nama
yang sudah kita cari
dengan meng-klik 2x

Gambar 6.17 Memasukkan nama
pembiayaan
Anda bisa mencarinya dengan mengetikkan kodenya
atau namanya, kemudian enter atau klik tombol “cari
data”, bilamana data tersebut ditemukan klik 2x pada
nama atau nomor akad pembiayaan.
13. Informasi data angsuran akan otomatis terisi ketika
anda memilih nama pembiayaan
14. Pada kode sandi pilih PEMBERIAN MODAL, kemudian
isikan nominal yang akan disetor kemudian tekan enter
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Pada kode sandi pilih
PEMBERIAN MODAL,
kemudian isikan
Tekan tombol SIMPAN
un-tuk proses
meyimpan
Informasi angsuran,
sisa angsuran, jumlah
pembiayaan
Informasi angsuran
per bulan dan
periode
Informasi bagi hasil

Gambar 6.18 Memasukkan transaksi realisasi
15. Pilih tombol SIMPAN untuk menyimpan transaksi
16. Setelah muncul pesan “Transaksi pembiayaan berhasil
disimpan” Pilih tombol CETAK VALIDASI. Cetak validasi
digunakan untuk mencetak bukti pengesahan pada
slip setoran yang ditulis oleh pembiayaan. Bab Cetak
Validasi dijelaskan lebih lanjut pada bahasan
selanjutnya.
17. Untuk memastikan jurnal yang terjadi apakah sudah
benar atau belum lakukan langkah berikut:

Gambar 6.19 Menu Pop Up Daftar jurnal
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Pada Menu Pop Up
Pilih Operasional  Jurnal
Pilih Daftar Jurnal
Atau klik gambar “DAFTAR 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
atas)
dengan
keterangan
“Pemberian Modal a/n nama pembiayaan“
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Pilih kondisi fiskal (pilih
bulan dan tahunnya)
Pilih jurnal dari
transaksi yang telah
kita buat

Jurnal yang dihasilkan

Gambar 6.20 Jurnal Realisasi Mudharabah
Maka jurnal yang terjadi adalah
D/ Pembiayaan Mudharabah
K/ Kas

Rp.xxx
Rp.xxx

18. Untuk melihat perubahan saldo pembiayaan, dapat
kita lihat pada kartu pembiayaan. Sub Bab Kartu
Pembiayaan akan menjelaskan lebih lanjut pada
bahasan selanjutnya.
19. Untuk memasukkan transaksi lainnya pilih tombol
transaksi baru.
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Transaksi Pembiayaan Qardhul Hasan
Setup Kode Sandi
Setelah memasukkan pembiayaan pastikan kita telah
men”setup” kode sandi, pokok bahasan ini sudah dibahas
pada Bab 4 “Setup Lajutan”, Sub Bab “Setup Kode Sandi”.

Transaksi Realisasi “Pemberian Dana ZIS”
Setelah memasukkan nama pembiayaan yang dilakukan
adalan melakukan Realisasi. Berikut cara melakukan
transaksi realisasi :
1.
2.
3.

Pada Menu Pop Up
Pilih Operasional  Transaksi Pembiayaan
Transaksi Pembiayaan

Gambar 6.21 Menu Pop Up Transaksi
Pembiayaan
4.
5.

Atau pada Menu Utama pilh
pembiayaan
Tampilan akan sebagai berikut :

transaksi

&

kartu

Pilih Modul
Transaksi Pembiayaan
Pilih tombol Transaksi
Baru untuk memulai
melakukan transaksi
pembiayaan
Pada kode sandi pilih
Pemberian Dana ZIS
untuk transaksi
realisasi, gunakan
panah keatas dan ke
bawah untuk memilih
jenis kode sandi

Gambar 6.22 Modul Transaksi Realisasi Pembiayaan
6.
7.
8.

Pada pilihan modul  pilh Transaksi Pembiayaan
Pilih tombol transaksi baru untuk memulai transaksi
Sesuaikan tanggal dengan tanggal terjadinya transaksi
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9. No transaksi akan otomatis di isi oleh program armadillo
10. No. ref. dapat di isi dengan no referensi yang ada
pada slip pembiayaan, bila tidak ada nomor slip isikan
(-)
11. Jika Tanggal transaksi tidak sesuai dengan yang Anda
inginkan, pilih tanggal transaksi realisasi dengan
mengklik tombol sebelah kanan tanggal, tanggal ini
sebenarnya otomatis terisi dengan tanggal pada
komputer
12. Pilih nama pembiayaan dengan menekan tombol
pembiayaan
Tekan tombol ini untuk
menampilkan daftar
pembiayaan

Gambar 6.23 Menampilkan daftar
nama pembiayaan
Setelah muncul daftar pembiayaan, tampilan akan
sebagai berikut

Jenis pembiayaan
pilih murabahah,
mudharabah, atau
qardhul hasan
Tulis kode / nama
pembiayaan disini
Pilih pencarian data
bedasarkan nomor
atau nama
Ambil data nama
yang sudah kita cari
dengan meng-klik 2x

Gambar 6.24 Memasukkan nama
pembiayaan
Anda bisa mencarinya dengan mengetikkan kodenya
atau namanya, kemudian enter atau klik tombol “cari
data”, bilamana data tersebut ditemukan klik 2x pada
nama atau nomor akad pembiayaan.
13. Informasi data angsuran akan otomatis terisi ketika
anda memilih nama pembiayaan
14. Pada kode sandi pilih PEMBERIAN DANA ZIS, kemudian
isikan nominal yang akan disetor kemudian tekan enter
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Pada kode sandi pilih
PEMBERIAN DANA ZIS,
kemudian isikan
Tekan tombol SIMPAN
un-tuk proses
meyimpan
Informasi angsuran,
sisa angsuran, jumlah
pembiayaan
Informasi angsuran
per bulan dan
periode

Gambar 6.25 Memasukkan transaksi realisasi
15. Pilih tombol SIMPAN untuk menyimpan transaksi
16. Setelah muncul pesan “Transaksi pembiayaan berhasil
disimpan” Pilih tombol CETAK VALIDASI. Cetak validasi
digunakan untuk mencetak bukti pengesahan pada
slip setoran yang ditulis oleh pembiayaan. Bab Cetak
Validasi dijelaskan lebih lanjut pada bahasan
selanjutnya.
17. Untuk memastikan jurnal yang terjadi apakah sudah
benar atau belum lakukan langkah berikut:

Gambar 6.26 Menu Pop Up Daftar jurnal
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Pada Menu Pop Up
Pilih Operasional  Jurnal
Pilih Daftar Jurnal
Atau klik gambar “DAFTAR 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
atas)
dengan
keterangan
“Pemberian Dana ZIS a/n nama pembiayaan“
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Pilih kondisi fiskal (pilih
bulan dan tahunnya)
Pilih jurnal dari
transaksi yang telah
kita buat

Jurnal yang dihasilkan

Gambar 6.27 Jurnal Realisasi Qardhul Hasan
Maka jurnal yang terjadi adalah
D/ Dana ZIS
K/ Kas

Rp.xxx
Rp.xxx

18. Untuk melihat perubahan saldo pembiayaan, dapat
kita lihat pada kartu pembiayaan. Sub Bab Kartu
Pembiayaan akan menjelaskan lebih lanjut pada
bahasan selanjutnya.
19. Untuk memasukkan transaksi lainnya pilih tombol
transaksi baru.
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Angsuran Pembiayaan
Pembayaran Angsuran
Setup Kode Sandi
Sebelum melakukan transaksi angsuran pastikan kita telah
men”setup” kode sandi, pokok bahasan ini sudah dibahas
pada Bab 4 “Setup Lajutan”, Sub Bab “Setup Kode Sandi”.

Pembayaran Angsuran
Setelah kita memastikan setup kode sandi Angsuran, kita
langsung dapat melakukan transaksi, adapun caranya
sebagai berikut :
1.
2.
3.

Pada Menu Pop Up
Pilih Operasional  Transaksi Pembiayaan
Transaksi Pembiayaan

Gambar 6.28 Menu Pop Up Transaksi
Pembiayaan
4.
5.

Atau pada Menu Utama pilh
pembiayaan
Tampilan akan sebagai berikut :

transaksi

&

kartu

Pilih Modul
Transaksi Pembiayaan
Pilih tombol Transaksi
Baru untuk memulai
melakukan transaksi
pembiayaan
Pada kode sandi pilih
Angsuran untuk
transaksi realisasi,
gunakan panah
keatas dan ke bawah
untuk memilih jenis
kode sandi

Gambar 6.29 Modul Transaksi Angsuran Pembiayaan
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Pada pilihan modul  pilh Transaksi Pembiayaan
Pilih tombol transaksi baru untuk memulai transaksi
Sesuaikan tanggal dengan tanggal terjadinya transaksi
No transaksi akan otomatis di isi oleh program armadillo
No. ref. dapat di isi dengan no referensi yang ada
pada slip pembiayaan, bila tidak ada nomor slip isikan
(-)
11. Jika Tanggal transaksi tidak sesuai dengan yang Anda
inginkan, pilih tanggal transaksi realisasi dengan
mengklik tombol sebelah kanan tanggal, tanggal ini
sebenarnya otomatis terisi dengan tanggal pada
komputer
12. Pilih nama pembiayaan dengan menekan tombol
pembiayaan
6.
7.
8.
9.
10.

Tekan tombol ini untuk
menampilkan daftar
pembiayaan

Gambar 6.30 Menampilkan daftar
nama pembiayaan
Setelah muncul daftar pembiayaan, tampilan akan
sebagai berikut

Jenis pembiayaan
pilih murabahah,
mudharabah, atau
qardhul hasan
Tulis kode / nama
pembiayaan disini
Pilih pencarian data
bedasarkan nomor
atau nama
Ambil data nama
yang sudah kita cari
dengan meng-klik 2x

Gambar 6.31 Memasukkan nama
pembiayaan
Anda bisa mencarinya dengan mengetikkan kodenya
atau namanya, kemudian enter atau klik tombol “cari
data”, bilamana data tersebut ditemukan klik 2x pada
nama atau nomor akad pembiayaan.
13. Informasi data angsuran akan otomatis terisi ketika
anda memilih nama pembiayaan
14. Pada kode sandi pilih ANGSURAN, kemudian isikan
nominal yang akan disetor kemudian tekan enter
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Pada kode sandi pilih
ANGSURAN, kemudian
isikan nominal
Tekan tombol SIMPAN
un-tuk proses
meyimpan
Informasi angsuran,
sisa angsuran, jumlah
pembiayaan
Informasi angsuran
per bulan dan
periode

Gambar 6.32 Memasukkan transaksi angsuran
15. Pilih tombol SIMPAN untuk menyimpan transaksi
16. Setelah muncul pesan “Transaksi pembiayaan berhasil
disimpan” Pilih tombol CETAK VALIDASI. Cetak validasi
digunakan untuk mencetak bukti pengesahan pada
slip setoran yang ditulis oleh pembiayaan. Bab Cetak
Validasi dijelaskan lebih lanjut pada bahasan
selanjutnya.
17. Untuk memastikan jurnal yang terjadi apakah sudah
benar atau belum lakukan langkah berikut:

Gambar 6.33 Menu Pop Up Daftar jurnal
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Pada Menu Pop Up
Pilih Operasional  Jurnal
Pilih Daftar Jurnal
Atau klik gambar “DAFTAR 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 atas) dengan keterangan “Angsuran
a/n nama pembiayaan“
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Pilih kondisi fiskal (pilih
bulan dan tahunnya)
Pilih jurnal dari
transaksi yang telah
kita buat

Jurnal yang dihasilkan

Gambar 6.34 Jurnal angsuran
Maka jurnal yang terjadi adalah
Pembiayaan Murabahah
D/ Kas
K/ Piutang Murabahah

Rp.xxx
Rp.xxx

Pembiayaan Mudharabah
D/ Kas
Rp.xxx
K/ Pembiayaan Mudharabah
Rp.xxx
Pembiayaan Qardhul Hasan
D/ Kas
K/ Dana ZIS

Rp.xxx
Rp.xxx

18. Untuk melihat perubahan saldo pembiayaan, dapat
kita lihat pada kartu pembiayaan. Sub Bab Kartu
Pembiayaan akan menjelaskan lebih lanjut pada
bahasan selanjutnya.
19. Untuk memasukkan transaksi lainnya pilih tombol
transaksi baru.
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Pembayaran Angsuran Via Bank
Setup Kode Sandi
Sebelum melakukan transaksi angsuran via bank pastikan
kita telah men”setup” kode sandi, pokok bahasan ini sudah
dibahas pada Bab 4 “Setup Lajutan”, Sub Bab “Setup Kode
Sandi”.

Pembayaran Angsuran Via Bank
Setelah kita memastikan setup kode sandi Angsuran via
Bank, kita langsung dapat melakukan transaksi, adapun
caranya sebagai berikut :
1.
2.
3.

Pada Menu Pop Up
Pilih Operasional  Transaksi Pembiayaan
Transaksi Pembiayaan

Gambar 6.35 Menu Pop Up Transaksi
Pembiayaan
4.
5.

Atau pada Menu Utama pilh
pembiayaan
Tampilan akan sebagai berikut :

transaksi

&

kartu

Pilih Modul
Transaksi Pembiayaan
Pilih tombol Transaksi
Baru untuk memulai
melakukan transaksi
pembiayaan
Pada kode sandi pilih
Angsuran untuk
transaksi realisasi,
gunakan panah
keatas dan ke bawah
untuk memilih jenis
kode sandi

Gambar 6.36 Modul Transaksi Angsuran Pembiayaan
6.
7.

Pada pilihan modul  pilh Transaksi Pembiayaan
Pilih tombol transaksi baru untuk memulai transaksi
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8. Sesuaikan tanggal dengan tanggal terjadinya transaksi
9. No transaksi akan otomatis di isi oleh program armadillo
10. No. ref. dapat di isi dengan no referensi yang ada
pada slip pembiayaan, bila tidak ada nomor slip isikan
(-)
11. Jika Tanggal transaksi tidak sesuai dengan yang Anda
inginkan, pilih tanggal transaksi realisasi dengan
mengklik tombol sebelah kanan tanggal, tanggal ini
sebenarnya otomatis terisi dengan tanggal pada
komputer
12. Pilih nama pembiayaan dengan menekan tombol
pembiayaan
Tekan tombol ini untuk
menampilkan daftar
pembiayaan

Gambar 6.37 Menampilkan daftar
nama pembiayaan
Setelah muncul daftar pembiayaan, tampilan akan
sebagai berikut

Jenis pembiayaan
pilih murabahah,
mudharabah, atau
qardhul hasan
Tulis kode / nama
pembiayaan disini
Pilih pencarian data
bedasarkan nomor
atau nama
Ambil data nama
yang sudah kita cari
dengan meng-klik 2x

Gambar 6.38 Memasukkan nama
pembiayaan
Anda bisa mencarinya dengan mengetikkan kodenya
atau namanya, kemudian enter atau klik tombol “cari
data”, bilamana data tersebut ditemukan klik 2x pada
nama atau nomor akad pembiayaan.
13. Informasi data angsuran akan otomatis terisi ketika
anda memilih nama pembiayaan
14. Pada kode sandi pilih ANGSURAN VIA BANK, kemudian
isikan nominal yang akan disetor kemudian tekan enter
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Pada kode sandi pilih
ANGSURAN VIA BANK,
kemudian isikan
Tekan tombol SIMPAN
un-tuk proses
meyimpan
Informasi angsuran,
sisa angsuran, jumlah
pembiayaan
Informasi angsuran
per bulan dan
periode

Gambar 6.39 Memasukkan transaksi angsuran
15. Pilih tombol SIMPAN untuk menyimpan transaksi
16. Setelah muncul pesan “Transaksi pembiayaan berhasil
disimpan” Pilih tombol CETAK VALIDASI. Cetak validasi
digunakan untuk mencetak bukti pengesahan pada
slip setoran yang ditulis oleh pembiayaan. Bab Cetak
Validasi dijelaskan lebih lanjut pada bahasan
selanjutnya.
17. Untuk memastikan jurnal yang terjadi apakah sudah
benar atau belum lakukan langkah berikut:

Gambar 6.40 Menu Pop Up Daftar jurnal
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Pada Menu Pop Up
Pilih Operasional  Jurnal
Pilih Daftar Jurnal
Atau klik gambar “DAFTAR 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 atas) dengan keterangan “Angsuran
a/n nama pembiayaan“

Petunjuk Operasional 6-24

Bab 6 : Pembiayaan

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

Jurnal yang dihasilkan

Gambar 6.41 Jurnal Angsuran
Maka jurnal yang terjadi adalah
Pembiayaan Murabahah
D/ Bank
K/ Piutang Murabahah

Rp.xxx
Rp.xxx

Pembiayaan Mudharabah
D/ Bank
Rp.xxx
K/ Pembiayaan Mudharabah
Rp.xxx
Pembiayaan Qardhul Hasan
D/ Bank
K/ Dana ZIS

Rp.xxx
Rp.xxx

18. Untuk melihat perubahan saldo pembiayaan, dapat
kita lihat pada kartu pembiayaan. Sub Bab Kartu
Pembiayaan akan menjelaskan lebih lanjut pada
bahasan selanjutnya.
19. Untuk memasukkan transaksi lainnya pilih tombol
transaksi baru.
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Mencatat Pelunasan Pembiayaan
Setup Kode Sandi
Sebelum melakukan transaksi pelunasan pastikan kita telah
men”setup” kode sandi, pokok bahasan ini sudah dibahas
pada Bab 4 “Setup Lajutan”, Sub Bab “Setup Kode Sandi”.

Pelunasan Pembiayaan
Setelah kita memastikan setup kode sandi Pelunasan, kita
langsung dapat melakukan transaksi, adapun caranya
sebagai berikut :
1.
2.
3.

Pada Menu Pop Up
Pilih Operasional  Transaksi Pembiayaan
Transaksi Pembiayaan

Gambar 6.42 Menu Pop Up Transaksi
Pembiayaan
4.
5.

Atau pada Menu Utama pilh
pembiayaan
Tampilan akan sebagai berikut :

transaksi

&

kartu

Pilih Modul
Transaksi Pembiayaan
Pilih tombol Transaksi
Baru untuk memulai
melakukan transaksi
pembiayaan
Pada kode sandi pilih
Angsuran untuk
transaksi realisasi,
gunakan panah
keatas dan ke bawah
untuk memilih jenis
kode sandi

Gambar 6.43 Modul Transaksi Pelunasan Pembiayaan
6.
7.
8.

Pada pilihan modul  pilh Transaksi Pembiayaan
Pilih tombol transaksi baru untuk memulai transaksi
Sesuaikan tanggal dengan tanggal terjadinya transaksi
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9. No transaksi akan otomatis di isi oleh program armadillo
10. No. ref. dapat di isi dengan no referensi yang ada
pada slip pembiayaan, bila tidak ada nomor slip isikan
(-)
11. Jika Tanggal transaksi tidak sesuai dengan yang Anda
inginkan, pilih tanggal transaksi realisasi dengan
mengklik tombol sebelah kanan tanggal, tanggal ini
sebenarnya otomatis terisi dengan tanggal pada
komputer
12. Pilih nama pembiayaan dengan menekan tombol
pembiayaan
Tekan tombol ini untuk
menampilkan daftar
pembiayaan

Gambar 6.44 Menampilkan daftar
nama pembiayaan
Setelah muncul daftar pembiayaan, tampilan akan
sebagai berikut

Jenis pembiayaan
pilih murabahah,
mudharabah, atau
qardhul hasan
Tulis kode / nama
pembiayaan disini
Pilih pencarian data
bedasarkan nomor
atau nama
Ambil data nama
yang sudah kita cari
dengan meng-klik 2x

Gambar 6.45 Memasukkan nama
pembiayaan
Anda bisa mencarinya dengan mengetikkan kodenya
atau namanya, kemudian enter atau klik tombol “cari
data”, bilamana data tersebut ditemukan klik 2x pada
nama atau nomor akad pembiayaan.
13. Informasi data angsuran akan otomatis terisi ketika
anda memilih nama pembiayaan
14. Pada kode sandi pilih PELUNASAN, kemudian isikan
nominal yang akan disetor kemudian tekan enter
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Pada kode sandi pilih
PELUNASAN,
kemudian isikan
Tekan tombol SIMPAN
un-tuk proses
meyimpan
Informasi angsuran,
sisa angsuran, jumlah
pembiayaan
Informasi angsuran
per bulan dan
periode

Gambar 6.46 Memasukkan transaksi pelunasan
15. Pilih tombol SIMPAN untuk menyimpan transaksi
16. Setelah muncul pesan “Transaksi pembiayaan berhasil
disimpan” Pilih tombol CETAK VALIDASI. Cetak validasi
digunakan untuk mencetak bukti pengesahan pada
slip setoran yang ditulis oleh pembiayaan. Bab Cetak
Validasi dijelaskan lebih lanjut pada bahasan
selanjutnya.
17. Untuk memastikan jurnal yang terjadi apakah sudah
benar atau belum lakukan langkah berikut:

Gambar 6.47 Menu Pop Up Daftar jurnal
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Pada Menu Pop Up
Pilih Operasional  Jurnal
Pilih Daftar Jurnal
Atau klik gambar “DAFTAR 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 atas) dengan keterangan “Angsuran
a/n nama pembiayaan“
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Pilih kondisi fiskal (pilih
bulan dan tahunnya)
Pilih jurnal dari
transaksi yang telah
kita buat

Jurnal yang dihasilkan

Gambar 6.48 Jurnal Pelunasan
Maka jurnal yang terjadi adalah
Pembiayaan Murabahah
D/ Kas
K/ Piutang Murabahah

Rp.xxx
Rp.xxx

Pembiayaan Mudharabah
D/ Kas
Rp.xxx
K/ Pembiayaan Mudharabah
Rp.xxx
Pembiayaan Qardhul Hasan
D/ Kas
K/ Dana ZIS

Rp.xxx
Rp.xxx

18. Untuk melihat perubahan saldo pembiayaan, dapat
kita lihat pada kartu pembiayaan. Sub Bab Kartu
Pembiayaan akan menjelaskan lebih lanjut pada
bahasan selanjutnya.
19. Untuk memasukkan transaksi lainnya pilih tombol
transaksi baru.
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Melihat Kartu Pembiayaan dan Mencetaknya
Untuk melihat kartu pembiayaan / tabungan
mencetaknya dapat dilakukan dengan cara:
1.
2.

dan

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

Pada modul, Pilih
kartu pembiayaan

Gambar 6.49 Kartu transaksi pembiayaan
3.

Pilih jendela kartu pembiayaan/pembiayaan pada
form transaksi pembiayaan

Pilih nama
pembiayaan yang
ingin dilihat
kartunya
Daftar transaksi
yang dilakukan oleh
pembiayaan
Pilih tombol cetak
untuk mencetak
kartu pembiayaan

Gambar 6.50 Modul kartu pembiayaan
4.

Untuk mencetak kartu pembiayaan pilih tombol cetak,
kemudian akan ada konfirmasi mulai baris berapa kartu
pembiayaan
akan
dicetak.
Masukkan
kartu
pembiayaan ke dalam printer
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5.

Setelah tombol Cetak Kartu di pilih maka akan muncul
konfirmasi “apakah transaksi yang anda lakukan sudah
benar..??”. Seperti pada gambar dibawah ini.

Gambar 6.51 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 bisa dicetak lagi. Jadi pada saat anda hanya
mencoba untuk cetak kartu pembiayaan, pilih “no”
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 Transaksi Pembiayaan
Telah kita singgung pada transaksi pembiayaan bahwa
cetak validasi digunakan untuk mencetak validasi
(pengesahan) pada slip setoran yang ditulis oleh
pembiayaan pada waktu melakukan transaksi baik setoran
maupun penarikan pembiayaan.
Untuk melakukan cetak validasi caranya:
1.
2.
3.

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

Gambar 6.52 Preview Validasi
Catatan :
Tombol cetak validasi akan aktif setelah anda berhasill
melakukan transaksi pembiayaan.
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 6.53 Menu Pop Up Pengaturan
Kartu Pembiayaan
1. Pilih menu Pop Up pilih Pengaturan
2. Pilih Kartu  Kartu Pembiayaan
3. Tampilan akan tampak seperti berikut:
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Pilih jendela
pengaturan header
kartu

Edit batas atas
margin Validasi
Atur Angka pada
kolom ini, semakin
besar , maka posisi
pencetakan akan
semakin ke bawah

Gambar 6.54 Pengaturan margin cetak validasi
4.

5.
6.

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
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Koreksi Transaksi
Koreksi Transaksi
Setelah memasukkan pembiayaan pastikan kita telah
men”setup” kode sandi, pokok bahasan ini sudah dibahas
pada Bab 4 “Setup Lajutan”, Sub Bab “Setup Kode Sandi”.
Terkadang kita melakukan kesalahan dalam transaksi.
Dalam sistem armadillo jika kita melakukan kesalahan maka
kita harus melakukan mengoreksi kesalahan yang telah kita
lakukan.
Semisal kita melakukan kesalahan dalam hal angsuran

Gambar 6.55 Kesalahan nominal angsuran
Berikut cara untuk melakukan koreksi:
1.
2.
3.

Pada Menu Pop Up
Pilih Operasional  Transaksi Pembiayaan
Transaksi Pembiayaan

Gambar 6.56 Menu Pop Up Transaksi
Pembiayaan
4.
5.

Atau pada Menu Utama pilh
pembiayaan
Tampilan akan sebagai berikut :

transaksi

&

kartu
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Pilih Modul
Transaksi Pembiayaan
Pilih tombol Transaksi
Baru untuk memulai
melakukan transaksi
pembiayaan
Pada kode sandi pilih
Koreksi Angsuran
untuk transaksi
realisasi, gunakan
panah keatas dan ke
bawah untuk memilih
jenis kode sandi

Gambar 6.57 Modul transaksi pembiayaan
Pada pilihan modul  pilh Transaksi Pembiayaan
Pilih tombol transaksi baru untuk memulai transaksi
Sesuaikan tanggal dengan tanggal terjadinya transaksi
No transaksi akan otomatis di isi oleh program armadillo
No. ref. dapat di isi dengan no referensi yang ada
pada slip pembiayaan, bila tidak ada nomor slip isikan
(-)
11. Jika Tanggal transaksi tidak sesuai dengan yang Anda
inginkan, pilih tanggal transaksi realisasi dengan
mengklik tombol sebelah kanan tanggal, tanggal ini
sebenarnya otomatis terisi dengan tanggal pada
komputer
12. Pilih nama pembiayaan dengan menekan tombol
pembiayaan
6.
7.
8.
9.
10.

Tekan tombol ini untuk
menampilkan daftar
pembiayaan

Gambar 6.58 Menampilkan daftar
nama pembiayaan
Setelah muncul
sebagai berikut

daftar

pembiayaan,

tampilan

akan
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Jenis pembiayaan
pilih murabahah,
mudharabah, atau
qardhul hasan
Tulis kode / nama
pembiayaan disini
Pilih pencarian data
bedasarkan nomor
atau nama
Ambil data nama
yang sudah kita cari
dengan meng-klik 2x

Gambar 6.59 Memasukkan nama
pembiayaan
Anda bisa mencarinya dengan mengetikkan kodenya atau
namanya, kemudian enter atau klik tombol “cari data”,
bilamana data tersebut ditemukan klik 2x pada nama atau
nomor akad pembiayaan.
13. Informasi data angsuran akan otomatis terisi ketika
anda memilih nama pembiayaan
14. Pada kode sandi pilih KOREKSI ANGSURAN (sesuaikan
kode sandi), kemudian isikan nominal yang akan
disetor kemudian tekan enter

Pada kode sandi pilih
KOREKSI ANGSURAN,
Tekan tombol SIMPAN
un-tuk proses
meyimpan
Masukkan nominal
yang salah transaksi

Gambar 6.60 Memasukkan transaksi koreksi
15. Pilih tombol SIMPAN untuk menyimpan transaksi
16. Setelah muncul pesan “Transaksi pembiayaan berhasil
disimpan” Pilih tombol CETAK VALIDASI. Cetak validasi
digunakan untuk mencetak bukti pengesahan pada
slip setoran yang ditulis oleh pembiayaan. Bab Cetak
Validasi dijelaskan lebih lanjut pada bahasan
selanjutnya.
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17. Untuk memastikan jurnal yang terjadi apakah sudah
benar atau belum lakukan langkah berikut:

Gambar 6.61 Menu Pop Up Daftar jurnal
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Pada Menu Pop Up
Pilih Operasional  Jurnal
Pilih Daftar Jurnal
Atau klik gambar “DAFTAR 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 atas) dengan keterangan “Angsuran
a/n nama pembiayaan“

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

Jurnal yang dihasilkan

Gambar 6.62 Jurnal Koreksi
Maka jurnal yang terjadi adalah
Pembiayaan Murabahah
D/ Piutang Murabahah
K/ Kas

Rp.xxx

Pembiayaan Mudharabah
D/ Pembiayaan Mudharabah
K/ Kas

Rp.xxx

Pembiayaan Qardhul Hasan
D/ Dana ZIS
K/ Kas

Rp.xxx

Rp.xxx

Rp.xxx

Rp.xxx
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18. Untuk melihat perubahan saldo pembiayaan, dapat
kita lihat pada kartu pembiayaan. Sub Bab Kartu
Pembiayaan akan menjelaskan lebih lanjut pada
bahasan selanjutnya.
19. Untuk memasukkan transaksi lainnya pilih tombol
transaksi baru.

Jurnal Balik Otomatis
Terkadang kita melakukan kesalahan dalam transaksi.
Dalam sistem armadillo jika kita melakukan kesalahan maka
kita harus melakukan jurnal balik untuk mengoreksi
kesalahan yang telah kita lakukan.
Semisal kita melakukan kesalahan dalam hal angsuran

Transaksi yang
salah dan akan
kita jurnal balik

Gambar 6.63 Kesalahan nominal angsuran
Berikut cara untuk melakukan jurnal balik:
1.
2.

Pilih Daftar Transaksi Pembiayaan pada menu Utama
Tampilan sebaagi berikut:

Petunjuk Operasional 6-38

Bab 6 : Pembiayaan

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 6.64 Daftar transaksi yang akan kita
jurnal balik
3.

4.

5.

Klik dua kali transaksi yang akan kita jurnal balik,
sehingga tombol jurnal balik yang awalnya redup
menjadi Aktif (Berubah warna)
Setelah kita memilih transaksi yang akan kita jurnal
balik, selanjutnya kita bisa meng-Klik tombol jurnal balik
untuk mengoreksi kesalahan yang telah kita buat
Selanjutnya akan ditampilkan konfirmasi

Gambar 6.65 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 6.66 Konfirmasi perubahan tanggal
8.

“Apakah tanggal jurnal balik disamakan dengan
tanggal transaksinya? Jika tidak(no), maka tanggal
menggunakan tanggal hari ini (komputer)” , Pilih yes
Petunjuk Operasional 6-39

Bab 6 : Pembiayaan

untuk menyamakan tanggal
jurnal balik dengan
tanggal kita melakukan transaksi yang salah

Gambar 6.67 Konfirmasi jurnal balik selesai
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 6.68 jurnal yang dihasilkan dari proses jurnal
balik
Jurnal yang dihasilkan proses jurnal balik akan
menghasilkan nilai kebalikan dari nilai transaksi yang
salah
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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Kolektibilitas
Melihat Tingkat Kolektibilitas
Kolektibilitas pada program Armadillo Simpan Pinjam
Syariah diartikan tingkat pengembalian pembiayaan dari
para kreditur, sedangkan pada istilah perbankan
dinamakan NPL (Non Performing Loan).
Fasilitas ini memberikan informasi secara instant (dalam
hitungan detik) tentang kesehatan sebuah usaha simpan
pinjam. Anda dapat melihat informasi mengenai berapa
persen pinjaman Anda yang LANCAR, KURANG LANCAR,
DIRAGUKAN atau MACET, dengan tampilan berbentuk
grafik dan secara detail
Batas jangka waktu atau jumlah hari yang masuk dalam
kategori LANCAR, KURANG LANCAR, DIRAGUKAN atau
MACET bisa di atur sendiri.
Selain informasi dari neraca dan rugi laba yang sudah
disediakan sebelumnya diharapkan dari informasi ini dapat
memberikan masukan yang berguna bagi manager dalam
mengambil sebuah keputusan mengenai usaha yang
sedang di jalankan dan dapat dijadikan acuan dalam
melakukan investasi dalam usaha simpan pinjam yang
sedang dijalankan
Adapun tahap-tahap proses informasi kolektibilitas adalah
sebagi berikut:
Mengatur posisi jangka waktu kolektibilitas pembiayaan
dengan kategori LANCAR, KURANG LANCAR, DIRAGUKAN
atau MACET, adalah sebagai berikut :
1. Dari Menu Pop Up
2. Pilih Operasional  Master Data
3. Pilih Kolektibilitas Pembiayaan

Gambar 6.69 Menu Pop Up
Kolektibilitas Pembiayaan
4. Tampilan akan sebagai berikut :
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Pengaturan
kategori
kolektibilitas
Gambar 6.70 Kolektibiltas Pembiayaan
5. Pilih Tombol PENGATURAN
6. Akan muncul jendela seperti berikut :
Sesuaikan jangka
waktu atau jumlah
hari
Sesuaikan
perhitungan
prosentase
penyisihan piutang

Tekan SIMPAN untuk
meyimpan setup
Gambar 6.71 Pengaturan Kolektibiltas
Pembiayaan
7. Sesuaikan tingkat kelancaran berdasarkan tunggakan
atau berapa kali angsurannya.
8. Dan sesuaikan prosentase perhitungan penyisihan
piutang tak tertagih
9. SIMPAN
10. Akan muncul konfirmasi “Apakah anda yaking
mengupdate ulang semua data pembiayaan.
Tampilan akan seperti berikut :

Gambar 6.72 Konfirmasi update ulang
kolektibilitas pembiayan
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11. Jika anda menekan tombol “YES” maka secara
otomatis akan menghitung ulang tingkat kolektibilitas
pada saat itu juga, Jika “NO” maka hanya menyimpan
setup dari tingkat kelancaran dan prosentase.
Setelah proses diatas kita dapat langsung melihat tingkat
kolektibikitas pembiayaan atau NPL.
Untuk melihat Kolektibilitas Pembiayaan proses pemilihan
menu seperti yang telah dijelaskan seperti sebelumnya.
Kemudian selanjutnya dengan proses sebagai berikut :
1. Pada jendela Kolektibiltas Pembiayaan
2. Pilih Tombol UPDATE
3. Tampilan sebagai berikut :
Untuk melihat
rincian secara
detail berdasarkan
kategori

Mencocokan data
transaksi
pembiayaan yang
terakhir
Gambar 6.73 Update Kolektibiltas Pembiayaan
4. Pada kolektibilitas pembiayaan tersebut kita bisa
melihat secara detail jumlah pembiayaan serta tanggal
akad, besar nominal realisasi, nominal sisa pembiayaan
dan tanggal transaksi terakhir yang dilakukan, dengan
cara menekan tombol DETAIL.
5. Tampilan akan sebagai berikut :

Gambar 6.74 Laporan Kolektibiltas Pembiayaan Per
Kategori
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Perhitungan
Tertagih

Penyisihan

Piutang

Tak

Pengalokasian Penyisihan piutang Tak Tertagih adalah
sebuah prosedur dimana diakuinya sejumlah nominal
pembiayaan menjadi piutang yang tak tertagih.
Nilai dari pertambahan perkiraan penyisihan piutang tak
tertagih ditambahkan beberapa persen dari pendapatan
tiap bulan (dijadikan biaya penyisihan piutang tak tertagih)
atau yang sering di dengar Cadangan Kerugian Piutang.
Setelah melihat posisi status kolektibilitas pada menu
kolektibilitas LANCAR, KURANG LANCAR, DIRAGUKAN atau
MACET kita dapat menyusun penyisihan piutang tak
tertagih, dengan cara salah satunya sebagai berikut :
1. Dari Menu Pop Up
2. Pilih Operasional  Master Data
3. Pilih Kolektibilitas Pembiayaan

Gambar 6.75 Menu Pop Up
Kolektibiltas Pembiayaan
4. Tampilan akan sebagai berikut :
5. Tekan tombol CETAK
6. Dari laporan tersebut dapat terlihat nominal berapa
pengalokasikan penyisihan piutang tak tertagih
Maka cara mengalokasikan penyisihan piutang tak tertagih
adalah sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
5.

Dari Menu Pop Up
Pilih Operasional  Jurnal
Pilih Daftar Jurnal
Atau pada Menu Utama pilih Daftar Jurnal
Pilih Buat Jurnal
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Membuat Jurnal

Gambar 6.76 Daftar Jurnal
6. Isikan referensi
7. Isikan keterangan, misal : “PENY PIUTANG
NOVEMBER”
8. Pilih perkiraan Beban Penghapusan Pembiayaan
9. Pilih perkiraan Peny Penghapusan Pembiayaan

BLN

Isikan referensi
Simpan transaksi

Pilih perkiraan

Isikan keterangan

Gambar 6.77 Memasukkan jurnal penyisihan
10. SIMPAN
11. Untuk memastikan jurnal yang terjadi apakah sudah
benar atau belum lakukan langkah berikut:

Gambar 6.78 Menu Pop Up Daftar jurnal

Petunjuk Operasional 6-45

Bab 6 : Pembiayaan

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Pada Menu Pop Up
Pilih Operasional  Jurnal
Pilih Daftar Jurnal
Atau klik gambar “DAFTAR 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 anda buat
(biasa pada bagian atas)

Keterangan proses
Penyisihan pIutang

Penyisihan piutang
yang telah kita
lakukan

Gambar 6.79 Jurnal Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Maka jurnal yang terjadi adalah
D/ Beban Penghapusan Pembiayaan
K/ Peny Penghapusan Pembiyaan

Rp.xxx
Rp.xxx

Penghapusan Pembiayaan
Sebelum melangkah penghapusan pembiayaan kita harus
men-setup kode sandi “Penyisihan Piutang Tak Tertagih”
dengan cara :
1. Pilih Menu Pop Up
2. Pilih Pengaturan
3. Pilih Kode Sandi

Gambar 6.80 Pilihan menu
pengaturan kode sandi
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4. Akan muncul daftar kode sandi, tampilan akan sebagai
berikut;

Gambar 6.81 Daftar kode Sandi
5. Pilih BARU
6. Maka akan muncul form berikut

Gambar 6.82 Isi Kode sandi
7. Isi kolom yang ada dengan keterangan sebagai berikut:


Kode



Keterangan



Nomer perkiraan






Tipe
Jenis
Nilai
Periode Angsuran

: isi dengan kode transaksi,
boleh dengan huruf atau
angka , di isi dengan 2 atau
3 digit saja
: PENY PENGHAPUSAN
PEMBIAYAAN
: pilih
perkiraan
PENY
PENGHAPUSAN PEMBIAYAAN
: pilih pembiayaan
: pilih NON KAS
: pilih mengurangi
: pilih tetap, “Peny. tidak
berpengaruh pada angsuran
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Perhitungan SHU

: pilih tidak, “karena bukan
dalam perhitungan SHU”

Gambar 6.83 Memasukkan kode sandi
8. Kemudian SIMPAN
Cara melakukan
berikut :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

penghapusan

pembiayaan

sebagai

Pada Menu Pop Up
Pilih Operasional  Transaksi Pembiayaan
Pilih Transaksi Pembiyaan
Atau pada Menu Utama pilh transaksi & kartu
pembiayaan
Pada pilihan modul  pilh Transaksi Pembiayaan
Pilih tombol transaksi baru untuk memulai transaksi
Sesuaikan tanggal dengan tanggal terjadinya transaksi
No transaksi akan otomatis di isi oleh program armadillo
No. ref. dapat di isi dengan no referensi yang ada pada
slip pembiayaan, bila tidak ada nomor slip isikan (-)
Jika Tanggal transaksi tidak sesuai dengan yang Anda
inginkan, pilih tanggal transaksi realisasi dengan
mengklik tombol sebelah kanan tanggal, tanggal ini
sebenarnya otomatis terisi dengan tanggal pada
komputer
Pilih nama pembiayaan dengan menekan tombol
pembiayaan

Tekan tombol ini untuk
menampilkan daftar
pembiayaan

Gambar 6.84 Menampilkan daftar
nama pembiayaan
Setelah muncul daftar pembiayaan, tampilan akan
sebagai berikut
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Jenis pembiayaan
pilih murabahah,
mudharabah, atau
qardhul hasan
Tulis kode / nama
pembiayaan disini
Pilih pencarian data
bedasarkan nomor
atau nama
Ambil data nama
yang sudah kita cari
dengan meng-klik 2x

Gambar 6.85 Memasukkan nama
pembiayaan
Anda bisa mencarinya dengan mengetikkan kodenya
atau namanya, kemudian enter atau klik tombol “cari
data”, bilamana data tersebut ditemukan klik 2x pada
nama atau nomor akad pembiayaan.
12. Informasi data angsuran akan otomatis terisi ketika
anda memilih nama pembiayaan
13. Pada kode sandi pilih ANGSURAN, kemudian isikan
nominal yang akan disetor kemudian tekan enter

Pada kode sandi pilih
PENY PEMBIAYAAN,
kemudian isikan
Tekan tombol SIMPAN
un-tuk proses
meyimpan
Informasi angsuran,
sisa angsuran, jumlah
pembiayaan
Informasi angsuran
per bulan dan
periode

Gambar 6.86 Memasukkan transaksi penhapusan
pembiayaan
14. Pilih tombol SIMPAN untuk menyimpan transaksi
15. Setelah muncul pesan “Transaksi pembiayaan berhasil
disimpan” Pilih tombol CETAK VALIDASI. Cetak validasi
digunakan untuk mencetak bukti pengesahan pada slip
setoran yang ditulis oleh pembiayaan. Bab Cetak
Validasi dijelaskan lebih lanjut pada bahasan
selanjutnya.
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16. Untuk memastikan jurnal yang terjadi apakah sudah
benar atau belum lakukan langkah berikut:

Gambar 6.87 Menu Pop Up Daftar jurnal
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Pada Menu Pop Up
Pilih Operasional  Jurnal
Pilih Daftar Jurnal
Atau klik gambar “DAFTAR 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 atas) dengan keterangan “Angsuran
a/n nama pembiayaan“

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

Jurnal yang dihasilkan

Gambar 6.88 Jurnal Penghapusan Pembiayaan
Maka jurnal yang terjadi adalah
Pembiayaan Murabahah
D/ Peny. Penghapusan Pembiayaan
K/ Piutang Murabahah

Rp.xxx
Rp.xxx

Pembiayaan Mudharabah
D/ Peny. Penghapusan Pembiayaan
K/ Pembiayaan Mudharabah

Rp.xxx
Rp.xxx

17. Untuk melihat perubahan saldo pembiayaan, dapat
kita lihat pada kartu pembiayaan. Sub Bab Kartu
Pembiayaan akan menjelaskan lebih lanjut pada
bahasan selanjutnya.
18. Setelah melakukan transaksi pada kartu pembiayaan
nilainya adalah Rp. 0,Petunjuk Operasional 6-50
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Mencetak Laporan Pembiayaan
Untuk mencetak laporan dari pembiayaan / pinjaman
dapat kita lakukan dengan cara:
1.
2.

Pada Menu Pop Up
Pilih Daftar Laporan  Laporan Pembiayaan

Gambar 6.89 Menu Pop Up Laporan
Pembiayaan
3.

Tampilan akan seperti berikut :

Pilih jenis laporan
yang ingin kita
cetak

Pilih tombol
tampilkan untuk
menampilkan
laporan yang telah

Gambar 6.90 Daftar Laporan Jendela
Pembiayaan
4.
5.

Pilih jenis laporan pembiayaan yang ingin ditampilkan
Tekan tombol “Pilih Laporan”
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Pilih simbol printer
untuk mencetak
laporan di printer
anda

Gambar 6.91 Preview laporan yang akan kita cetak
6.

Pilih tombol printer untuk mencetak laporan

Jenis-Jenis Laporan Pembiayaan
1.

Daftar pembiayaan: Laporan ini digunakan untuk
menampilkan daftar pembiayaan aktif

Gambar 6.92 preview laporan daftar pembiayaan
2.

Daftar Saldo Pembiayaan: Laporan ini digunakan untuk
menampilkan daftar saldo akhir pembiayaan tiap-tiap
per pembiayaan pembiayaan

Gambar 6.93 preview laporan daftar saldo
pembiayaan
3.

Saldo Pembiayaan Per Produk: Laporan ini digunakan
untuk mengetahui besarnya saldo pembiayaan tiaptiap produk pembiayaan.
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Gambar 6.94 Laporan Saldo pembiayaan per
produk

Gambar 6.95 Preview daftar saldo pembiayaan per
produk
4.

Kartu Pembiayaan: Laporan ini digunakan untuk
menampilkan transaksi harian per pembiayaan
pembiayaan

Tulis no rekening
atau nama
pembiayaan yang
dicari
Gambar 6.96 Laporan harian kartu
pembiayaan
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Gambar 6.97 Preview laporan harian kartu
pembiayaan
5.

Laporan
Harian
Transaksi
Pembiayaan
(
Per
Penanggung Jawab): Laporan ini digunakan untuk
menampilkan transaksi setoran pembiayaan per
penanggung jawab

Pilih nama
penanggung jawab
Pilih tanggal
transaksi yang ingin
ditampilkan

Gambar 6.98 Laporan harian transaksi
pembiayaan (per penanggung jawab)

Gambar 6.99 preview laporan harian pembiayaan per
penanggung jawab
6.

Laporan Harian Transaksi Pembiayaan Per User:
Laporan ini digunakan untuk menampilkan transaksi
harian pembiayaan tiap-tiap pengguna atau yang
meng-entry data dari program armadillo simpan pinjam
ini
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Pilih nama user
Pilih tanggal
transaksi yang ingin
ditampilkan

Gambar 6.100 Laporan harian transaksi
pembiayaan per user

Gambar 6.101 Preview laporan harian transaksi
pembiayaan per user
7. Laporan Harian Transaksi Pembiayaan Kode Sandi;
Laporan ini digunakan untuk menampilkan transaksi
pembiayaan per kode sandi

Pilih Kode Sandi
Pilih tanggal
transaksi yang ingin
ditampilkan

Gambar 6.102 Laporan harian transaksi
pembiayaan per kode sandi

Gambar 6.103 Preview laporan harian transaksi
pembiayaan per kode sandi
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8. Laporan Daftar Tunggakan: Laporan ini digunakan untuk
menampilkan laporan tagihan pembiayaan per
tanggal atau per jatuh tempo, yang dapat digunakan
sebagai pegangan untuk bagian penagihan

Gambar 6.104 Preview laporan daftar tunggakan
9. Laporan Daftar Barang: Laporan ini digunakan untuk
menampilkan laporan daftar barang yang masih
tersedia sekarang
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Bab 7
Simpanan (Tabungan)
Terlebih dahulu tentukan metode yang akan digunakan sebagai perhitungan bagi
hasil simpanan, buat produk simpanannya, buat daftar penabung beserta jenis
simpananya sebelum anda melangkah dalam bab ini.

Simpanan (Tabungan) ................................................................................................

7-1

a. Transaksi Harian .......................................................................................

7-3

i.

Setup Produk Simpanan .................................................................

7-3

ii.

Memasukkan Penabung Baru ........................................................

7-3

1. Tentukan Jenis Simpanan ........................................................

7-3

2. Pastikan Produk Simpanan Yang Digunakan ......................

7-4

iii. Simpanan Mudharabah .................................................................

7-4

1. Transaksi Simpanan ...................................................................

7-4

a) Setup Kode Sandi ...............................................................

7-4

b) Setoran Simpanan ..............................................................

7-4

c) Penarikan Simpanan ..........................................................

7-8

d) Basil Simpanan (Manual) ..................................................

7-9

2. Transaksi via bank ......................................................................

7-11

a) Setup Kode Sandi Via Bank ..............................................

7-11

b) Transaksi Via Bank................................................................

7-11

iv. Simpanan Wajib-Pokok ...................................................................

7-13

1. Transaksi Simpanan (Wajib/Pokok) ........................................

7-13

a) Setup Kode Sandi (Wajib/Pokok) ....................................

7-13

b) Setoran Simpanan (Wajib/Pokok) ...................................

7-13

c) Penarikan Simpanan (Wajib/Pokok) ...............................

7-15

2. Transaksi via bank (Wajib/Pokok) ...........................................

7-17

a) Setup Kode Sandi Via Bank (Wajib/Pokok) ....................

7-17

b) Transaksi Via Bank (Wajib/Pokok) .....................................

7-17

3. Posting Simpanan Wajib (kumulatif) .......................................

7-19

v. Melihat Kartu Simpanan dan Mencetaknya ..............................

7-23

vi. Mencetak Validasi ...........................................................................

7-24

vii. Bagi Hasil Simpanan ........................................................................

7-26

viii. Penutupan Rekening .......................................................................

7-27
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ix. Penabung Tidak Aktif .......................................................................

7-29

x.

Penabung Pasif .................................................................................

7-31

b. Transaksi Bulanan .....................................................................................

7-33

i.

Posting Setoran Kolektif ...................................................................

7-33

1. Setting awal sebelum posting setoran kolektif .....................

7-33

2. Proses posting setoran kolektif .................................................

7-35

Posting Bagi Hasil Mudharabah ....................................................

7-38

1. Posting Bagi Hasil Mudharabah ...............................................

7-38

iii. Melakukan Jurnal Balik Otomatis ...................................................

7-42

c. Mencetak Laporan Simpanan .............................................................

7-45

ii.

i.

Jenis – Jenis Laporan Simpanan ....................................................

7-46
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Transaksi Harian
Setup Produk Simpanan
Sebelum memasukkan nasabah pastikan kita telah
men”setup” produk simpanan, pokok bahasan ini sudah
dibahas pada Bab 3“Setup System”, Sub Bab “Setup Produk
Simpanan”.

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”.

Tentukan Jenis Simpanan
Sebelum melanjutkan memasukkan
pastikan “jenis simpanan” benar,
pengaplikasiannya sbb

penabung baru
adapun dalam

1. Pada daftar penabung, perhatikan jenis simpanan

Gambar 7.01 Data Penabung – Jenis Simpanan
2. Pastikan jenis simpanan benar, pilih sukarela,
wajib/pokok atau pasif
3. Sebelum menyimpan form tersebut, sesuaikan isian
kolom-kolom lain dengan informasi yang benar
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Pastikan Produk Simpanan Yang Digunakan
Setelah memastikan jenis simpanan benar, sesuaikan data
nasabah tersebut dengan produk yang sesuai yang sudah
disettingkan. Penjelasan produk simpanan pada Bab 3 “Setup
System”, Sub Bab “Setup Produk Simpanan”. Adapun dalam
peng-aplikasiannya sbb;
1. Pada daftar penabung, perhatikan jenis produk

Gambar 7.02 Data Penabung – Jenis Produk
2. Pastikan jenis produk benar, sesuai dengan setting awal
proses
3. Sebelum menyimpan form tersebut, sesuaikan isian
kolom-kolom lain dengan informasi yang benar

Transaksi Simpanan Mudharabah
Setup Kode Sandi
Setelah memasukkan nasabah pastikan kita telah
men”setup” kode sandi, pokok bahasan ini sudah dibahas
pada Bab 4 “Setup Lajutan”, Sub Bab “Setup Kode Sandi”.

Setoran Simpanan
Setoran simpanan dilakukan ketika ada penabung yang
melakukan setoran/menabung. Berikut cara melakukan
transaksi setoran simpanan:
1.
2.
3.

Pada Menu Pop Up
Pilih Operasional  Transaksi simpanan
Pilih Transaksi simpanan
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Gambar 7.03 Transaksi Simpanan
4.
5.

Atau pada Menu Utama pilih transaksi & kartu
simpanan
Tampilan akan sebagai berikut:

Pilih Modul
Transaksi Simpanan
Pilih tombol Transaksi
Baru untuk memulai
melakukan transaksi
simpanan
Pada kode sandi pilih
SETORAN untuk
transaksi setoran
tabungan, gunakan
panah keatas dan ke
bawah untuk memilih
jenis kode sandi

Gambar 7.04 Modul transaksi setoran simpanan

6.
7.
8.
9.
10.

Pada pilihan modul - pilih Transaksi Simpanan
Pilih tombol transaksi baru untuk memulai transaksi
Sesuaikan tanggal dengan tanggal terjadinya transaksi
No transaksi akan otomatis di isi oleh program armadillo
No. ref. dapat di isi dengan no referensi yang ada
pada slip simpanan, bila tidak ada nomor slip isikan (-)
11. 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
12. Pilih penabung dengan menekan tombol penabung
Tekan tombol ini untuk
menampilkan daftar
penabung
Gambar 7.05 Memasukkan nama
penabung

Setalah muncul daftar penabung, tampilan sebagai berikut
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Pilih jenis simpanan,
sukarela atau
wajib/pokok

Tulis kode / nama
penabung disini
Pilih pencarian data
bedasarkan nomor
atau nama
Ambil data nama
yang sudah kita cari
dengan meng-klik 2x

Gambar 7.06 Memilih penabung
Anda bisa mencarinya dengan mengetikkan kodenya atau
namanya, kemudian enter atau klik tombol “cari data”,
bilamana data tersebut ditemukan klik 2x pada nama atau
nomor rekening simpanan.
13. Informasi Nilai saldo akan otomatis terisi ketika anda
memilih nama penabung
14. Pada kode sandi pilih SETORAN, kemudian isikan
nominal yang akan disetor kemudian tekan enter

Sesuaikan tanggal
terjadinya transaksi
Pilih modul Transaksi
Simpanan
Pilih nasabah yang
akan bertransaksi
Informasi saldo
simpanan penabung
Pilih Kode sandi
Setoran, kemudian isikan nominal setoran tsb
Tekan tombol SIMPAN
un-tuk proses
meyimpan

Gambar 7.07 Transaksi Setoran Simpanan
15. Pilih tombol SIMPAN untuk menyimpan transaksi
16. Setelah muncul pesan “Transaksi simpanan berhasil
disimpan” 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.
17. Untuk memastikan jurnal yang terjadi apakah sudah
benar atau belum lakukan langkah berikut:
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Gambar 7.08 Menu Pop Up Daftar jurnal
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Pada Menu Pop Up
Pilih Operasional  Jurnal
Pilih Daftar Jurnal
Atau klik gambar “DAFTAR 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 atas) dengan keterangan “STR SETORAN a/n xxxx” (xxxx=nama penabung)

Pilih kondisi fiskal (pilih
bulan dan tahunnya)

Pilih jurnal dari
transaksi yang telah
kita buat

Jurnal yang dihasilkan

Gambar 7.09 Daftar Jurnal
Maka jurnal yang terjadi adalah
D/ Kas
K/ Simpanan Mudharabah
g.

h.

Rp.xxx
Rp.xxx

Untuk melihat perubahan saldo penabung, dapat
kita lihat pada kartu simpanan. Sub Bab Kartu
Simpanan akan menjelaskan lebih lanjut pada
bahasan selanjutnya.
Untuk memasukkan transaksi lainnya pilih tombol
transaksi baru
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Penarikan Simpanan
Sama halnya dengan setoran simpanan, sebelum kita
mela-kukan transaksi penarikan simpanan, pastikan kita
sudah men-setup kode sandi tersebut
Untuk melakukan penarikan simpanan dapat dilakukan
dengan cara sebagai berikut:
1. Pada Menu Pop Up
2. Pilih Operasional  Transaksi simpanan
3. Pilih Transaksi simpanan

Gambar 7.10 Menu Transaksi Simpanan
4. Atau pada Menu Utama pilih Transaksi & kartu simpanan
5. Tampilan akan sebagai berikut
Sesuaikan tanggal
terjadinya transaksi
Pilih modul Transaksi
Simpanan
Pilih nasabah yang
akan bertransaksi
Informasi saldo
simpanan penabung
Pilih Kode sandi
Penarikan, kemudian
isi-kan nominal
Tekan tombol SIMPAN
un-tuk proses
meyimpan

Gambar 7.11 Transaksi penarikan simpanan
3.

4.
5.
5.

Cara mengisi data-data transaksi penarikan simpanan
hampir sama seperti melakukan transaksi setoran
simpanan. Bedanya hanya pada kode sandi kita pilih
PENARIKAN
Isikan besar nominal transaksi tersebut
Kemudian pilih SIMPAN
Untuk memastikan jurnal yang terjadi apakah sudah
benar atau belum lakukan langkah berikut:
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a. Langkah-langkahnya sama seperti melihat jurnal
yang dihasilkan pada transaksi setoran. Sudah
dijelaskan sebelumnya pada gambar 7.09
b. Pada menu utama pilih Daftar Jurnal
c. Kemudian pilih jurnal yang baru saja terjadi (biasa
pada bagian bawah) dengan keterangan
“PENARIKAN a/n xxxx” (xxxx=nama penabung)

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

Jurnal yang dihasilkan

Gambar 7.12 Daftar Jurnal
Maka jurnal yang terjadi adalah
D/ Simpanan Mudharabah
K/ Kas

Rp.xxx
Rp.xxx

d. Untuk melihat perubahan saldo penabung, dapat
kita lihat pada kartu simpanan. Sub Bab Kartu
Simpanan akan menjelaskan lebih lanjut pada
bahasan selanjutnya
e. Untuk memasukkan transaksi lainnya pilih tombol
transaksi baru

Basil Simpanan (Manual)
Fasilitas perhitungan Basil Simpanan Mudharabah sudah
dapat di perhitungkan secara otomatis, dikala ada
penyesuaian
dan
sebagainya
kita
juga
dapat
melakukannya secara manual.
Adapun cara kita memasukkan transaksi tersebut, kita harus
men-setup kode sandi “BASIL SIMPANAN” sama halnya
dengan Setoran dan Penarikan
Cara memasukkan basil secara manual sebagai berikut:
1. Pada Menu Pop Up
2. Pilih Operasional  Transaksi simpanan
3. Pilih Transaksi simpanan
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4. Atau pada Menu Utama pilih Transaksi & kartu simpanan
5. Tampilan akan sebagai berikut
Sesuaikan tanggal
terjadinya transaksi
Pilih modul Transaksi
Simpanan
Pilih nasabah yang
akan bertransaksi
Informasi saldo
simpanan penabung
Pilih Kode sandi Basil
Simpanan, kemudian
isi-kan nominal
Tekan tombol SIMPAN
un-tuk proses
meyimpan

Gambar 7.13 Transaksi Basil Simpanan
6.

7.
8.
9.

Cara mengisi data-data transaksi penarikan simpanan
hampir sama seperti melakukan transaksi setoran
simpanan. Bedanya hanya pada kode sandi kita pilih
BASIL SIMPANAN
Isikan besar nominal transaksi tersebut
Kemudian pilih SIMPAN
Untuk memastikan jurnal yang terjadi apakah sudah
benar atau belum lakukan langkah berikut:
a. Langkah-langkahnya sama seperti melihat jurnal
yang dihasilkan pada transaksi setoran. Sudah
dijelaskan sebelumnya pada gambar 7.09
b. Pada menu utama pilih Daftar Jurnal
c. Kemudian pilih jurnal yang baru saja terjadi (biasa
pada bagian bawah) dengan keterangan “BASIL
SIMPANAN a/n xxxx” (xxxx=nama penabung)
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Pilih kondisi fiskal (pilih
bulan dan tahunnya)
Pilih jurnal dari
transaksi yang telah
kita buat

Jurnal yang dihasilkan

Gambar 7.14 Daftar Jurnal
Maka jurnal yang terjadi adalah
D/ Basil Simp Mudharabah
Rp.xxx
K/ Simpanan Mudaharabah
Rp.xxx
d. Untuk melihat perubahan saldo penabung, dapat
kita lihat pada kartu simpanan. Sub Bab Kartu
Simpanan akan menjelaskan lebih lanjut pada
bahasan selanjutnya
e. Untuk memasukkan transaksi lainnya pilih tombol
transaksi baru

Transksi Via Bank
Setup kode sandi transaksi via bank
Sebelum melakukan transaksi via bank pastikan kita telah
men”setup” kode sandi, pokok bahasan ini sudah dibahas
pada Bab 4 “Setup Lajutan”, Sub Bab “Setup Kode Sandi”.

Transaksi Via Bank
Setelah kita memastikan setup kode sandi Setoran via Bank,
Penarikan via Bank dll, kita langsung dapat melakukan
transaksi, adapun caranya sebagai berikut
1.
2.
3.
4.
5.

Pada Menu Pop Up
Pilih Operasional  Transaksi simpanan
Pilih Transaksi simpanan
Atau pada Menu Utama pilih Transaksi & kartu simpanan
Tampilan akan sebagai berikut
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Sesuaikan tanggal
terjadinya transaksi
Pilih modul Transaksi
Simpanan
Pilih nasabah yang
akan bertransaksi
Informasi saldo
simpanan penabung
Pilih Kode sandi
Setoran Via Bank,
kemudian isi-kan
Tekan tombol SIMPAN
un-tuk proses
meyimpan

Gambar 7.15 Transksi Simpanan Setoran Via Bank
6. Cara mengisi data-data transaksi penarikan simpanan
hampir sama seperti melakukan transaksi setoran
simpanan. Bedanya hanya pada kode sandi kita pilih
SETORAN VIA BANK
7. Isikan besar nominal transaksi tersebut
8. Kemudian pilih SIMPAN
9. Untuk memastikan jurnal yang terjadi apakah sudah
benar atau belum lakukan langkah berikut:
a. Langkah-langkahnya sama seperti melihat jurnal
yang dihasilkan pada transaksi setoran. Sudah
dijelaskan sebelumnya pada gambar 7.09
b. Pada menu utama pilih Daftar Jurnal
c. Kemudian pilih jurnal yang baru saja terjadi (biasa
pada bagian
bawah) dengan
keterangan
“SETORAN VIA BANK a/n xxxx” (xxxx=nama
penabung)
d. Tampilan sebagai berikut

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

Jurnal yang dihasilkan

Gambar 7.16 Daftar Jurnal
Petunjuk Operasional 7-12

Bab 7 : Simpanan / Tabungan

Maka jurnal yang terjadi adalah
D/ Bank
Rp.xxx
K/ Simpanan Mudaharabah
Rp.xxx
e. Untuk melihat perubahan saldo penabung, dapat
kita lihat pada kartu simpanan. Sub Bab Kartu
Simpanan akan menjelaskan lebih lanjut pada
bahasan selanjutnya
f. Untuk memasukkan transaksi lainnya pilih tombol
transaksi baru

Transaksi Simpanan Wajib-Pokok
Setup Kode Sandi (Wajib/Pokok)
Sebelum melanjutkan proses setup kode sandi ada
beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam membuat
data penabung/ nasabah dengan “jenis simpanan” wajibpokok, perhatikan!

Gambar 7.17 Jenis Simpanan

Setelah memasukkan nasabah pastikan kita telah
men”setup” kode sandi, pokok bahasan ini sudah dibahas
pada Bab 4 “Setup Lajutan”, Sub Bab “Setup Kode Sandi”.

Setoran Simpanan Wajib/Pokok
Setelah data penabung simpanan wajib-pokok siap dan
telah setting kode sandi kita dapat langsung melakukan
transaksi, adapun transaksi sebagai berikut
1.
2.
3.
4.
5.

Pada Menu Pop Up
Pilih Operasional  Transaksi simpanan
Pilih Transaksi simpanan
Atau pada Menu Utama pilih Transaksi & kartu simpanan
Tampilan akan sebagai berikut
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Sesuaikan tanggal
terjadinya transaksi
Pilih modul Transaksi
Simpanan
Pilih nasabah yang
akan bertransaksi
Informasi saldo
simpanan penabung
Pilih Kode sandi
Setoran Pokok,
kemudian isi-kan
Tekan tombol SIMPAN
un-tuk proses
meyimpan
Pilih jenis setoran Simp
Wajib/ Pokok

Gambar 7.18 Transksi Simpanan Pokok
6.
7.
8.
9.
10.

Pilih jenis transaksi Simp. Wajib/Pokok
Pilih kode sandi SIMPANAN POKOK/ SIMPANAN WAJIB
Isikan besar nominal transaksi tersebut
Kemudian pilih SIMPAN
Untuk memastikan jurnal yang terjadi apakah sudah
benar atau belum lakukan langkah berikut:
g. Langkah-langkahnya sama seperti melihat jurnal
yang dihasilkan pada transaksi setoran. Sudah
dijelaskan sebelumnya pada gambar 7.09
h. Pada menu utama pilih Daftar Jurnal
i. Kemudian pilih jurnal yang baru saja terjadi (biasa
pada bagian
bawah) dengan
keterangan
“SIMPANAN
POKOK
a/n
xxxx”
(xxxx=nama
penabung)
j. Tampilan sebagai berikut

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

Jurnal yang dihasilkan

Gambar 7.19 Daftar Jurnal
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Maka jurnal yang terjadi adalah
D/ Kas
Rp.xxx
K/ Simpanan Pokok
Rp.xxx
k.

l.

Untuk melihat perubahan saldo penabung, dapat
kita lihat pada kartu simpanan. Sub Bab Kartu
Simpanan akan menjelaskan lebih lanjut pada
bahasan selanjutnya
Untuk memasukkan transaksi lainnya pilih tombol
transaksi baru

Penarikan Simpanan Wajib/Pokok
Sama halnya dengan setoran simpanan, sebelum kita
mela-kukan transaksi penarikan simpanan, pastikan kita
sudah men-setup kode sandi tersebut
Untuk melakukan penarikan simpanan dapat dilakukan
dengan cara sebagai berikut:
6. Pada Menu Pop Up
7. Pilih Operasional  Transaksi simpanan
8. Pilih Transaksi simpanan

Gambar 7.20 Menu Transaksi Simpanan

9. Atau pada Menu Utama pilih Transaksi & kartu simpanan
10. Tampilan akan sebagai berikut
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Sesuaikan tanggal
terjadinya transaksi
Pilih modul Transaksi
Simpanan
Pilih nasabah yang
akan bertransaksi
Informasi saldo
simpanan penabung
Pilih Kode sandi
Penarikan, kemudian
isi-kan nominal
Tekan tombol SIMPAN
un-tuk proses
meyimpan
Pilih jenis penarikan
simpanan Wajib/Pokok

Gambar 7.21 Transaksi penarikan simpanan
10. Cara mengisi data-data transaksi penarikan simpanan
hampir sama seperti melakukan transaksi setoran
simpanan. Bedanya hanya pada kode sandi kita pilih
PENARIKAN
11. Isikan besar nominal transaksi tersebut
12. Pilih penarikan simpanan apa yang akan diambil
13. Kemudian pilih SIMPAN
5. Untuk memastikan jurnal yang terjadi apakah sudah
benar atau belum lakukan langkah berikut:
f. Langkah-langkahnya sama seperti melihat jurnal
yang dihasilkan pada transaksi setoran. Sudah
dijelaskan sebelumnya pada gambar 7.09
g. Pada menu utama pilih Daftar Jurnal
h. Kemudian pilih jurnal yang baru saja terjadi (biasa
pada bagian bawah) dengan keterangan
“PENARIKAN a/n xxxx” (xxxx=nama penabung)

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

Jurnal yang dihasilkan

Gambar 7.22 Daftar Jurnal
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Maka jurnal yang terjadi adalah
D/ Simpanan Wajib
K/ Kas
Atau
D/ Simpanan Pokok
K/ Kas

Rp.xxx
Rp.xxx

Rp.xxx
Rp.xxx

(Sesuai dengen jenis pilihan simpanan yang di pilih saat
transaksi)
i.

j.

Untuk melihat perubahan saldo penabung, dapat
kita lihat pada kartu simpanan. Sub Bab Kartu
Simpanan akan menjelaskan lebih lanjut pada
bahasan selanjutnya
Untuk memasukkan transaksi lainnya pilih tombol
transaksi baru

Transksi Via Bank (Wajib/Pokok)
Setup kode sandi transaksi via bank (Wajib/Pokok)
Sebelum melakukan transaksi via bank pastikan kita telah
men”setup” kode sandi, pokok bahasan ini sudah dibahas
pada Bab 4 “Setup Lajutan”, Sub Bab “Setup Kode Sandi”.

Transaksi Via Bank (Wajib/Pokok)
Setelah kita memastikan setup kode sandi Setoran via Bank,
Penarikan via Bank dll, kita langsung dapat melakukan
transaksi, adapun caranya sebagai berikut
10.
11.
12.
13.
14.

Pada Menu Pop Up
Pilih Operasional  Transaksi simpanan
Pilih Transaksi simpanan
Atau pada Menu Utama pilih Transaksi & kartu simpanan
Tampilan akan sebagai berikut
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Sesuaikan tanggal
terjadinya transaksi
Pilih modul Transaksi
Simpanan
Pilih nasabah yang
akan bertransaksi
Informasi saldo
simpanan penabung
Pilih Kode sandi
Setoran Via Bank,
kemudian isi-kan
nominal transaksi tsb
Tekan tombol SIMPAN
un-tuk proses
meyimpan
Pilih jenis setoran
simpanan Wajib/Pokok

Gambar 7.23 Transksi Simpanan Setoran Via Bank
15. Cara mengisi data-data transaksi penarikan simpanan
hampir sama seperti melakukan transaksi setoran
simpanan. Bedanya hanya pada kode sandi kita pilih
SETORAN VIA BANK
16. Isikan besar nominal transaksi tersebut
17. Kemudian pilih SIMPAN
18. Untuk memastikan jurnal yang terjadi apakah sudah
benar atau belum lakukan langkah berikut:
a. Langkah-langkahnya sama seperti melihat jurnal
yang dihasilkan pada transaksi setoran. Sudah
dijelaskan sebelumnya pada gambar 7.09
b. Pada menu utama pilih Daftar Jurnal
c. Kemudian pilih jurnal yang baru saja terjadi (biasa
pada bagian
bawah) dengan
keterangan
“SETORAN VIA BANK a/n xxxx” (xxxx=nama
penabung)
d. Tampilan sebagai berikut

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

Jurnal yang dihasilkan

Gambar 7.24 Daftar Jurnal
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Maka jurnal yang terjadi adalah
D/ Bank
K/ Simpanan Wajib

Rp.xxx

Atau
D/ Bank
K/ Simpanan Pokok

Rp.xxx

Rp.xxx

Rp.xxx

(Sesuai dengen jenis pilihan simpanan yang di pilih saat
transaksi)
e. Untuk melihat perubahan saldo penabung, dapat
kita lihat pada kartu simpanan. Sub Bab Kartu
Simpanan akan menjelaskan lebih lanjut pada
bahasan selanjutnya
f. Untuk memasukkan transaksi lainnya pilih tombol
transaksi baru

Posting Simpanan Wajib (Kumulatif)
Setoran kumulatif bias disebut setoran yang di lakukan
secara bersamaan yang sudah ditentukan besarnya
nominal.
Berikut akan dijelaskan cara memposting setoran simpanan
wajib (kumulatif) :
1. Pada Menu Pop Up
2. Pilih Operasioanl  Transaksi Simpanan  Posting
Simpanan Wajib

Gambar 7.25 Posting Setoran Simpanan Wajib

3. Maka tampilan akan sebagai berikut :
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Pilih perkiraan
debet, dengan
menekan tombol

Gambar 7.26 Tampilan Posting Setoran Kolektif
Simpanan Wajib

4. Pada bagian perkiraan pilih KAS
5. Lakukan preview terlebih dahulu dengan mengklik
tombol HITUNG
Maka tampilan akan seperti berikut :

Saldo awal sebelum
posting setoran
kolektif
Nominal setoran per
nasabah
Gambar 7.27 Preview posting setoran kolektif simpanan

wajib
6. 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 (Bab 12)
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Lokasi
penyimpanan
backup
Pilih tombol ini untuk
menyimpan
database
Dimana database
backup diletakkan
Gambar 7.28 Membackup database
7. Kemudian pilih tombol POSTING

Setelah posting setoran kolektif berhasil dilakukan, maka
tampilan pada kartu simpananakan sebagai berikut:

Hasil Posting
Setoran Sukarela

Gambar 7.29 Hasil posting setoran kolektif pada
Kartu Simpanan
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8. Dan akan menghasilkan jurnal:

Gambar 7.30 Jurnal Posting setoran simpan wajib kolektif
Jurnal yang dihasilkan sebagai berikut :
D/ Kas

Rp xxxx
K/ Simpanan Wajib

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

dan

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

Pada modul, Pilih
kartu simpanan

Gambar 7.31 Kartu transaksi simpanan
3.

Pilih jendela kartu simpanan/penabung pada form
transaksi simpanan

Pilih nama
penabung yang
ingin dilihat
kartunya
Daftar transaksi
yang dilakukan oleh
penabung
Pilih tombol cetak
untuk mencetak
kartu simpanan

Gambar 7.32 Modul kartu simpanan
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4.

5.

Untuk mencetak kartu simpanan pilih tombol cetak,
kemudian akan ada konfirmasi mulai baris berapa kartu
simpanan akan dicetak. Masukkan kartu simpanan ke
dalam printer
Setelah tombol Cetak Kartu di pilih maka akan muncul
konfirmasi “apakah transaksi yang anda lakukan sudah
benar..??”. Seperti pada gambar dibawah ini.

Gambar 7.33 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 bisa 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”.

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
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Gambar 7.34 Preview 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 7.35 Menu Pop Up Pengaturan Kartu
Simpanan
1. Pilih menu Pop Up pilih Pengaturan
2. Pilih Kartu  Kartu Simpanan
3. Tampilan akan tampak seperti berikut:

Pilih jendela
pengaturan header
kartu

Edit batas atas
margin Validasi
Atur Angka pada
kolom ini, semakin
besar , maka posisi
pencetakan akan
semakin ke bawah

Gambar 7.36 Pengaturan margin cetak validasi
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4.

5.
6.
7.

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

Bagi Hasil Simpanan
Perhitungan basil yang terdapat dalam sistem armadillo
simpan pinjam syariah menganut sistem accruel basis.
Artinya pengakuan biaya diakui di awal bulan walaupun
belum dilakukan penarikan oleh penabung.
Perhitungan basil mengunakan saldo rata-rata mengacu
pada rumus :
Cara perhitungan saldo rata-rata per-nasabah :
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
Cara perhitungan bagi hasil per-nasabah :
Saldo Rata-Rata
Total Rata-Rata
Simp. Per Produk

X SHU Distribusi X Nisbah

Gambar 7.37 Preview basil simpanan
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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 7.38 Membuat Perkiraan PEND PENUTUPAN
SIMPANAN
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 menyimpanya, pilih tombol keluar untuk
keluar dari isi perkiraan
3. Daftar perkiraan yang baru kita buat sudah ada pada
daftar perkiraan pada bagian Pendapatan
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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 7.39 membuat daftar kode sandi PENUTUPAN
REKENING
1. Pada nilai pilih ( MENGURANGI ) 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:

Pada kode sandi
pilih TTP-PENUTUPAN
REKENING

Gambar 7.40 Penarikan biaya administrasi tutup
rekening kepada nasabah lewat transaksi simpanan
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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
Rp.xxx
K/ Pend Penutupan Simpanan
Rp.xxx

Jurnal yang terjadi
ketika ketika
dilakukan transaksi
penutupan
rekening simpanan
Gambar 7.41 Jurnal Penutupan Rekening Simpanan

Catatan:
Kode Sandi TTP-PENUTUPAN REKENING mempunyai Nilai (
- ) , artinya mengurangi simpanan, dan perkiraan yang
diambil adalah perkiraan pendapatan penutupan
simpanan

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,
mengeditnya di daftar penabung.

kita

harus

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 (Alt+C) untuk mencarinya.
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Tombol Menonaktifkan
Klik 1x pada
penabung yang
akan dinon-aktifkan

Gambar 7.42 Daftar Penabung
1. Setelah pemilihan penabung yang akan di non-aktifkan
2. Tekan tombol “Non-Aktif”
3. Tampilan akan seperti berikut:

Gambar 7.43 Konfirmasi me-nonaktifkan penabung
4. Pilh “Yes” untu merubah status penabung menjadi status
non—aktif (penabung tidak aktif)
Catatan
Proses ini tidak bisa dilakukan jika penabung masih
mempunyai saldo simpanan
Untuk mengaktifkan kembali nama penabung tersebut kita
bisa melakukan Pengaktifan kembali yaitu dengan cara:
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1. Masuk dalam Daftar Penabung

Gambar 7.44 Daftar Penabung Tidak Aktif
2. Pilih nama penabung yang akan diaktifkan, lakukan
perubahan seperti penjelasan pada Gambar 7.34
3. Tekan tombol “Aktif”
4. Maka nama penabung tersebut akan hilang dari daftar
penabung tidak aktif dan kembali ke daftar Penabung.
5. 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

Penabung Pasif (Tidak Mendapatakan
Basil)
Rekening simpanan jenis ini biasanya digunakan untuk
menampung basil dari simpanan berjangka.
Proses membuat penabung jenis ini sama dengan proses
pembuatan rekening nasabah baru simpanan sukarela,
hanya saja untuk Jenis Simpanannya 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”
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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 simpanannya menjadi “pasif”.
Anda bisa memanfaatkan tombol CARI DATA untuk
mencarinya.
2. Pilih tombol UBAH untuk mengedit data penabung
3. Tampilan akan seperti berikut:

Klik ubah untuk
mengupdate
perubahan
Ubah jenis
simpanan menjadi
pasif

Gambar 7.45 Edit Data penabung Pasif
4. Pada jenis simpanan pilih jenis simpanan pasif
5. Pilih tombol UPDATE untuk 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 7.46 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
UBAH pada salah satu nama Penabung
Tampilan akan seperti gambar dibawah ini:
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Pilih Ubah untuk
menyimpan
Klik centang
“Ikut dalam posting
setoran kolektif”
& masukkan
nominal setoran
sebesar Rp…

Gambar 7.47 Centang Setoran Kolektif
7. Centang “Ikut dalam posting setoran kolektif” dan isi
setorannya sebesar Rp…..
8. Pilih UBAH
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 oleh bagian keuangan. Tagihan ini
nantinya akan ditampilkan di Daftar Tagihan Anggota
bersamaan dengan tagihan angsuran pinjaman dan
simpanan wajib.
Adapun cara untuk menampilkan tagihan ini di daftar
tagihan adalah sebagai berikut:

Gambar 7.48 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 UBAH
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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Pilih Ubah untuk
menyimpan

Tuliskan besar
setoran kolektif
yang akan di
tagihkan yang
sama dengan
Gambar 7.49 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 Tagihan
Kepada Anggota.
Untuk menampilkannya, masuk
pada Menu Pop
UpDaftar LaporanLaporan Anggota.
pilih laporan tagihan kepada anggota, Tampilannya
adalah seperti ini:

Gambar 7.50 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
3. Pilih Posting Setoran Kolektif
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Gambar 7.51 Posting Setoran Kolektif
4. Maka tampilan akan sebagai berikut:

Pilih perkiraan
debet, dengan
menekan tombol

Gambar 7.52 Tampilan Posting Setoran Kolektif
5. Pilih perkiraan KAS bila pembayaran cash atau pun BANK
bila via bank
6. Klik HITUNG untuk menampilkan rekapnya.
Tampilan seperti berikut :

Saldo awal sebelum
posting setoran
kolektif
Nominal setoran per
nasabah
Gambar 7.53 Preview Posting Setoran Kolektif
Simpanan Sukarela
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7. 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 (Bab 12)

Lokasi
penyimpanan
backup
Pilih tombol ini untuk
menyimpan
database
Dimana database
backup diletakkan
Gambar 7.54 Membackup database
8. Kemudian pilih tombol POSTING

Setelah posting setoran kolektif berhasil dilakukan, maka
tampilan pada kartu simpananakan sebagai berikut:

Hasil Posting
Setoran Sukarela

Gambar 7.55 Hasil posting setoran kolektif pada
Kartu Simpanan
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9. Dan akan menghasilkan jurnal:
D/ Kas

Rp xxxx
K/ Simpanan

Rp xxxx

Gambar 7.56 Jurnal Posting setoran kolektif

Posting Bagi Hasil Simpanan
Sistem perhitungan basil simpanan dalam sistem armadillo
simpan pinjam syariah menggunakan metode accruel basis
artinya pengakuan basil 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 basil simpanan dimana basil simpanan akan
menambah nilai dari saldo simpanan masing masing
penabung.
Berikut akan dijelaskan cara memposting basil simpanan :
Pada umumnya proses posting basil akan dilakukan pada
awal/akhir bulan (periode). Untuk melakukan posting pada
basil simpanan dilakukan dengan cara :

Gambar 7.57 Posting basil simpanan
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1.
2.
3.
4.

Pada Menu Pop Up
Pilih Operasional  Transaksi Simpanan
Pilih Posting Bagi Hasil
Tampilan sebagai berikut:

Prosentase SHU
yang dibagikan

SHU yang
distribusikan untuk
simpanan ini
Total rata-rata Per
Produk
Pilihan Produk

Pilih perkiraan Biaya
menampung Basil

Gambar 7.58 Tampilan Posting basil simpanan
5.
6.

Pada bagian perkiraan pilih Biaya Basil Simpanan
Lakukan preview terlebih dahulu dengan mengklik
tombol HITUNG

Gambar 7.59 Preview posting basil simpanan
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7.

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 (Bab 12)

Lokasi
penyimpanan
backup
Pilih tombol ini untuk
menyimpan
database
Dimana database
backup diletakkan
Gambar 7.60 Membackup database
Setelah Backup selesai, pilih tombol POSTING
8.

Setelah melakukan transaksi posting, muncul konfirmasi:

Gambar 7.61 Konfirmasi posting selesai
Catatan:
Urutan proses posting basil simpanan, klik tombol dari kirii
dulu terus ke kanan.
(1)
(2)
(3)

9.

Saldo simpanan akan bertambah, cek pada kartu
simpanan.
10. Tampilan pada kartu simpanan sebagai berikut:
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Hasil Posting Basil
Simpanan

Gambar 7.62 Jumlah saldo sebelum posting basil
simpanan
11. Dan akan menghasilkan jurnal:
D/ Biaya Basil Simpanan
K/ Simpanan

Rp.xxx
Rp.xxx

Gambar 7.63 Jurnal posting bagi hasil 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 setoran
simpanan

Transaksi yang
salah dan akan
kita jurnal balik

Gambar 7.64 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 7.65 Daftar transaksi yang akan kita jurnal balik
Petunjuk Operasional 7-42

Bab 7 : Simpanan / Tabungan

3.

4.

5.

Klik dua kali transaksi yang akan kita jurnal balik,
sehingga tombol jurnal balik yang awalnya redup
menjadi Aktif (Berubah warna)
Setelah kita memilih transaksi yang akan kita jurnal
balik, selanjutnya kita bisa meng-Klik tombol jurnal balik
untuk mengoreksi kesalahan yang telah kita buat
Selanjutnya akan ditampilkan konfirmasi

Gambar 7.66 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 7.67 Konfirmasi perubahan tanggal
8.

“Apakah tanggal jurnal balik disamakan
tanggal transaksinya? Jika tidak(no), maka
menggunakan tanggal hari ini (komputer)” ,
untuk menyamakan tanggal
jurnal balik
tanggal kita melakukan transaksi yang salah

dengan
tanggal
Pilih yes
dengan

Gambar 7.68 Konfirmasi jurnal balik selesai

Petunjuk Operasional 7-43

Bab 7 : Simpanan / Tabungan

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 7.69 jurnal yang dihasilkan dari proses jurnal balik
Jurnal yang dihasilkan proses jurnal balik akan menghasilkan
nilai kebalikan dari nilai transaksi yang salah
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  Laporan Simpanan

Gambar 7.70 Menu Pop Up Laporan
Simpanan
3.

Tampilan akan seperti berikut :

Pilih jenis laporan
yang ingin kita
cetak

Pilih tombol
tampilkan untuk
menampilkan
laporan yang telah

Gambar 7.71 Daftar Laporan Jendela
Simpanan
4.
5.

Pilih jenis laporan simpanan yang ingin ditampilkan
Tekan tombol “Pilih Laporan”
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Pilih simbol printer
untuk mencetak
laporan di printer
anda

Gambar 7.72 Preview laporan yang akan kita cetak
6.

Pilih tombol printer untuk mencetak laporan

Jenis-Jenis Laporan Simpanan
1.

Daftar penabung: Laporan ini digunakan
menampilkan daftar penabung aktif

untuk

Gambar 7.73 preview laporan daftar penabung
2.

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

3.

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

Gambar 7.74 Laporan Saldo simpanan per
produk

Petunjuk Operasional 7-46

Bab 7 : Simpanan / Tabungan

Gambar 7.75 Preview daftar saldo simpanan per produk
4.

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

5.

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

Gambar 7.76 preview laporan saldo simpanan
6.

Daftar Saldo Penabung (Pasif): Laporan ini digunakan
untuk menampilkan saldo dari penabung pasif (tidak
mendapatkan basil)

7.

Kartu Simpanan: Laporan ini digunakan
menampilkan transaksi harian per penabung

untuk
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Tulis no rekening
atau nama
penabung yang
dicari
Gambar 7.77 Laporan harian kartu simpanan

Gambar 7.78 Preview laporan harian kartu simpanan
8.

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 7.79 Laporan harian transaksi
simpanan (per penanggung jawab)
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Gambar 7.80 preview laporan harian setoran
simpanan per penanggung jawab
9.

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 7.81 Laporan harian transaksi
simpanan per user

Gambar 7.82 Preview laporan harian transaksi simpanan
per user
10. 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 7.83 Laporan harian transaksi
simpanan per kode sandi
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Gambar 7.84 Preview laporan harian
transaksi simpanan per kode sandi
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Bab 8
Simpanan Berjangka (Deposito)
Bagi Hasil Simpanan Deposito di posting secara harian, nilai dari bagi hasil
simpanan deposito di masukkan ke dalam rekening simpanan / tabungan
biasa. Periksa terlebih dahulu di daftar simpanan deposito jatuh tempo
sebelum melakukan proses posting

Membuat Nama Deposan Baru .......................................................................................... 8-2
Setoran Simpanan Deposito ................................................................................................ 8-4
Posting Basil Simpanan Deposito......................................................................................... 8-5
Penarikan Basil Simpanan Deposito .................................................................................. 8-8
Penarikan Simpanan Deposito ........................................................................................... 8-8
Penutupan Simpanan Deposito ......................................................................................... 8-8
Simpanan Deposito Jatuh Tempo ..................................................................................... 8-9
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Membuat Nama Deposan Baru
Sebelum membuat nama Deposan Baru, pastikan No
Rekening Simpanan Baru untuk menampung Basil Simpanan
Deposito sudah dibuat. Cara membuat Rekening simpanan
baru sudah dibahas di Bab 3 “Setup System” , Sub Bab
“Memasukkan Nama Penabung”.
Sebelum membuat No rekening simpanan baru, pastikan
produk simpanan deposito dan produk simpanan
penampung basilnya sudah disetup sebelumnya. Hal ini
sudah dijelaskan pada Bab 4 “Setup lanjutan” , Sub Bab
“Setup Produk”.
Tidak ada salahnya kita ulas lagi cara membuat produk
simpanan deposito. Untuk membuat produk simpanan baru
caranya:
1.
Dari menu Pop up
2.
Pilih Pengaturan
3.
Pilih Produk Simpanan

Pilih isi untuk
membuat produk
simpanan baru

Gambar 8.01 daftar produk simpanan
4.

Isikan seperti gambar dibawah ini

Petunjuk Operasional 8-2

Bab 8 : Simpanan Deposito

Pada jenis pilih
simp. deposito
Isikan kode produk
simpanan kita
Isi nama dari produk
simpanan kita
Nisbah basil produk
simpanan

Gambar 8.02 isi produk simpanan
5.

Setelah anda mengisikan data produk simpanan
kemudian pilih tombol simpan. Kemudian pilih tombol
keluar
Catatan:
Sebaiknya kode antara Penabung asli dengan kode
tabungan (simpanan) untuk menampung basil
simpanan deposito dibedakan, agar mudah dalam hal
pencarian data.

Cara membuat nama deposan baru, hampir sama dengan
membuat nama Penabung baru yaitu:
1.
2.
3.
4.

Dari menu utama
Pilih Penabung
Setelah muncul daftar penabung pilih Baru
Pilih jenis “Deposito” pada jenis simpanan

Pada jenis
simpanan pilih
Pilih produk yang
diinginkan missal
DEPOSITO 3B
Isi jangka waktu
dengan berapa
bulan jangka Jatuh
Isi rekening basil
dengan rekening
yang telah kita buat
untuk menampung
basil simpanan

Gambar 8.03 Membuat deposan baru
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5.
6.
7.
8.

Tgl Realisasi mempengaruhi perhitungan kapan akan
mendapatkan bagi hasil (nisbah)
Isi kolom-kolom data penabung seperti pada simpanan
Perpanjangan pilih otomatis atau manual
Untuk isian jangka waktu, isi dengan berapa bulan
jangka jatuh tempo simpanan deposito

Catatan:
Pilihan type Perpanjangan, berhubungan dengan daftar
deposan yang muncul di tampilan Simpanan Deposito
Jatuh tempo, Apabila kita pilih perpanjangan OTOMATIS ,
maka setiap posting akhir jatuh tempo akan
memperpanjang jatuh tempo secara otomatis dengan
berubahnya tanggal realisasi, sedangkan yang MANUAL,
akan masuk daftar deposan jatuh tempo jika ingin
memperpanjang harus menekan “perpanjang”.
9.

Pada isian Pemilik Rekening, pilih dengan rekening
simpanan yang sudah di buat sebelumnya, dimana
rekening ini digunakan untuk menampung basil
simpanan deposito
10. Setelah semua diisi pilih SIMPAN

Setoran Simpanan Deposito
Setelah anda membuat Nama Deposan beserta Rekening
tujuan Basilnya maka Anda dapat memasukkan Setoran
awal Simpanan Deposito tersebut.
Cara melakukannya adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dari menu utama
Pilih Transaksi Simpanan
Pada tampilan transaksi simpanan ,
Pilih nama deposan
Kode sandi Pilih Setoran
Masukkan Nilai Simpanan deposito
Simpan
Tampilan akan seperti berikut
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Pilih tombol simpan
untuk menyimpan
transaksi
Pilih dari daftar
penabung
(deposan) yang
akan melakukan
setoran
Masukkan nilai
setoran

Gambar 8.04 Setoran Simpanan deposito

Posting Basil Simpanan Deposito
Posting Basil Simpanan Deposito dilakukan Tiap hari, sehari
sekali, karena Jatuh tempo masing-masing deposan
berbeda-beda, oleh karena itu pengakuan basil simpanan
deposito juga di lakukan per hari (bukan akhir bulan).
Posting dilakukan Pagi hari sebelum adanya transaksi lain,
karena dimungkinkan jika posting belum dilakukan dan
sudah ada deposan yang akan mengambil basilnya, maka
hal itu tidak bisa dilakukan.
Prosedur melakukan posting
adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

basil

simpanan

deposito

Pada menu Pop Up
Pilih Operasional  Transaksi Simpanan
Pilih Daftar Deposito Jatuh Tempo
Pada daftar simpanan deposito jatuh tempo apakah
ada isinya (Nama deposan yang jatuh tempo)
Jika ada maka proses data tersebut apakah di
perpanjang ataukah tidak
Jika pada saat isi nama deposan Anda memilih
perpanjangan Otomatis maka akan memperpanjang
otomatis pada saat posting akhir jatuh tempo,
sedangkan jika perpanjangan di pilih Manual, maka
Anda harus menekan tombol perpanjang untuk
memperpanjang deposan tersebut.
Setelah Anda memproses Nama Deposan yang jatuh
tempo, Anda melanjutkan pada proses posting basil
Simpanan deposito
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8. Dari Menu Pop Up
9. Pilih Operasional  Transaksi Simpanan
10. Pilih Posting Bagi Hasil Simpanan Deposito

Gambar 8.05 Posting Basil Simpanan deposito
11. Setelah muncul tampilan Posting Simpanan Deposito
perhatikan beberapa hal yaitu :
-

Tanggal Posting terakhir akan menjadi tanggal
posting terakhir jika setelah proses posting
Tanggal hari ini
Pilih perkiraan basil simpanan deposito
Yang mendapat basil hanya yang saldonya diatas
atau sama dengan Rp. 1.000.000

Klik tombol “Hitung”

Pilih perkiraan biaya
menampung basil

Gambar 8.06 Posting Basil Simpanan Deposito
12. Setelah itu isikan prosentase distribusi shu untuk
simpanan deposito, contoh 15%
13. Pilih perkiraan basil simpanan deposito
14. Pilih tombol Hitung, maka akan muncul daftar deposan
yang akan mendapat basil pada hari ini (saja)
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Tampilan akan seperti berikut:

Klik tombol
“Backup” sebelum
posting

Gambar 8.07 Daftar Basil Simpanan Deposito per hari
15. Check apakah sudah benar tampilan tersebut
16. Kemudian lakukan backup terlebih dahulu dengan
memilih tombol BACKUP.
17. Kemudian pilih tombol POSTING
18. Akan muncul tulisan “Posting Basil Simpanan Deposito
berhasil disimpan” jika sudah selesai proses

Gambar 8.08 Selesai Posting Simpanan deposito
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Penarikan Basil Simpanan Deposito
Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa basil simpanan
deposito akan di simpan dalam Rekening Simpanan Biasa,
Jadi apabila melakukan penarikan basil simpanan deposito
maka prosesnya sama dengan melakukan penarikan
Tabungan atau Simpanan. (lihat cara melakukan penarikan
Simpanan di Bab sebelumnya)
Jurnal yang terjadi adalah
D/ Simpanan Mudharabah
K/ Kas

Rp. xxx
Rp. xxx

Penarikan Simpanan Deposito
Cara melakukan penarikan Simpanan Deposito sama
dengan cara penarikan pada simpanan biasa. Bedanya
jenis simpanan yang ditarik simpanan deposito.
Maka jurnal yang terjadi adalah :
D/ Simpanan Berjangka
K/ Kas

Rp. xxx
Rp. xxx

Penutupan Simpanan Deposito
Cara men-tidak-aktifkan rekening sama caranya dengan
proses penabung tidak aktif pada bab sebelumnya (hal 729)
Proses penutupan simpanan deposito :
1.
2.

Men-tidak-aktifkan rekening Simpanan Deposito yang
saldonya sudah kosong
Men-tidak-aktifkan
rekening
simpanan
tempat
menampung basil simpanan deposito

Catatan
Proses ini tidak bisa dilakukan jika deposan masih
mempunyai saldo simpanan deposito
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Simpanan Deposito Jatuh Tempo
Yang dimaksud simpanan deposito jatuh tempo adalah
simpanan deposito yang sudah melewati masa jatuh
temponya dan tidak (belum) ada perpanjangan.
Simpanan deposito jatuh tempo dapat di lihat di daftar
simpanan deposito jatuh tempo, yaitu dengan cara:
1.
2.
3.
4.

Pada menu Pop Up
Pilih Operasional  Transaksi Simpanan
Pilih Daftar Simpanan Deposito Jatuh Tempo
Jika pada hari itu ada data nama deposan yang sudah
jatuh tempo, maka akan muncul daftar seperti
dibawah ini

Gambar 8.09 Daftar Simpanan Deposito Jatuh Tempo
Pada daftar ini akan terlihat nama-nama yang
perpanjangannya yang manual (tidak otomatis). Informasi
mengenai perpanjangan otomatis atau manual diperoleh
dari isian yang telah kita masukkan pada saat kita mengisi
nama deposan. Cara untuk memperpanjang jatuh tempo
Simpanan Deposito adalah dengan cara sebagai berikut.
Jika perpanjangannya otomatis:
1.
2.

Buka daftar simpanan deposito jatuh tempo
Pilih Deposan yang akan di perpanjang
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Pilih deposan
sebelum menekan
tombol
perpangjang

Gambar 8.10 Perpanjangan Jatuh Tempo
3.
4.

Pada tombol sebelah bawah pilih perpanjangan
Otomatis nama deposan akan diperpanjang. (seperti
gambar 8.10)
Catatan:
Cara mencari nama, bisa Anda lihat pada bab
pencarian data
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Bab 9
Kas – Bank
Selain langsung bisa di akses dari modul pembiayaan dan simpanan,
transaksi kas, dan bank mempunyai modul sendiri untuk melakukan transaksi
–transaksi yang tidak berhubungan langsung dengan transaksi operasional.

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

9-2

Mengenal modul kas – bank .............................................................................................

9-2

Mencatat Biaya ....................................................................................................................

9-3

Satu alokasi ..............................................................................................................

9-4

Banyak alokasi .........................................................................................................

9-4

Pendapatan (jasa) / penerimaan kas lain .......................................................................

9-5

Penarikan Bank .....................................................................................................................

9-6

Setoran ke Bank ....................................................................................................................

9-8
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Apa Yang Perlu Dilakukan


Kenali transaksi-transaksi diluar transaksi operasional



Fungsikan Daftar “Bank” dengan maksimal



Mengetahui Setup perkiraan penghubung “Kas”

Mengenal Modul Kas - Bank
Pada Armadillo Simpan pinjam disediakan sendiri modul Kas
Bank, dimana modul ini digunakan untuk mencatat transaksi
Kas Bank yang tidak berhubungan dengan transaksitransaksi operasional (pembiayaan dan simpanan). Sebagai
contoh modul ini digunakan untuk mencatat biaya,
pendapatan lain-lain dan penyimpanan uang di Bank.
Modul inti terdiri dari 4 (empat) Form yaitu:
1.
2.
3.
4.

Kas masuk
Kas keluar
Bank masuk dan
Bank keluar

Cara masuk dalam modul ini adalah sebagai berikut:
1. Pada menu utama pilih Kas Bank
2. Pilih Transaksi Kas Bank
3. Tampilan akan seperti berikut:
Pilihan Jenis
Transaksi, Anda bisa
memilih Transaksi Kas
atau Transaksi Bank
Tipe transaksi Kas
masuk atau kas
keluar

Gambar 9.01 Modul Kas Bank
4. Jika Jenis transaksi Anda pilih “Transaksi Bank” maka
tampilan akan berubah seperti berikut:
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Pilih Nama Bank
dengan tombol ini
Tipe transaksi Bank
Masuk atau Bank
Keluar

Gambar 9.02 Transaksi Bank

Gambar 9.03 Form Pilihan Bank

Mencatat Biaya
Penggunaan modul Kas Bank paling sering digunakan untuk
pencatatan biaya dan pendapatan. Jurnal biaya yang
biasa di hasilkan adalah :
Biaya

Rp xxx
Kas

Rp xxx  berasal dari perkiraan
penghubung
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Mencatat Biaya (satu alokasi)
Cara mencatat biaya (Expenses) pada Armadillo Simpan
pinjam adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pada menu utama pilih Transaksi Kas Bank
Tipe transaksi pilih Kas Keluar
Tulis No referensi dan Keterangan
Pada kolom no. perkiraan tekan Enter
Pilih Perkiraan biaya yang di gunakan
Kembali ke form Kas keluar, tulis jumlah biaya yang
dikeluarkan di kolom jumlah
7. Simpan
8. Tampilan akan seperti berikut:

Jenis transaksi :
Transaksi Kas
Tipe transaksi :
Kas Keluar

Tulis Jumlah di kolom
ini, kemudian Enter
Pilih perkiraan dengan
menekan Enter
Pilih perkiraan yang
akan dihapus, klik
tombol berwarna
merah untuk
menghapus (jika ada
yang salah)

Gambar 9.04 Transaksi Kas-Bank

Mencatat Biaya dengan banyak alokasi
Jika kita mengeluarkan sejumlah kas sebagai biaya akan
tetapi di alokasikan untuk beberapa pos biaya, maka kita
bisa memasukkan nya sekaligus dalam satu transaksi.
Setelah kita memilih perkiraan biaya yang pertama, kita bisa
melanjutkannya untuk memilih biaya-biaya berikutnya.
Tampilannya akan seperti berikut :
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Gambar 9.05 Mencatat banyak alokasi biaya
Proses transaksi kas-bank menghasilkan jurnal:
Biaya 1
Biaya 2 dst
Kas

Rp xxx
Rp xxx
Rp xxx

Pendapatan (Jasa) / Penerimaan Kas Lain-Lain
Hampir sama dengan pencatatan biaya, untuk pencatatan
pendapatan tipe transaksinya adalah Kas Masuk (bukan
kas keluar).
Cara melakukannya adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pada menu utama pilih Transaksi Kas Bank
Jenis Transaksi Pilih Transaksi Kas
Tipe transaksi Kas Masuk
Tulis No Referensi dan Keterangan
pada kolom no. perkiraan, pilih perkiraan Pendapatan
Tulis Jumlah nilai pendapatan di kolom jumlah
SIMPAN
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8.

Tampilan akan seperti berikut:

Gambar 9.06 Mencatat Pendapatan

Penarikan Bank
Salah satu transaksi Kas Bank adalah proses pencatatan
penarikan dari Bank, Jika Anda memiliki lebih dari satu
rekening Bank, sebaiknya Anda membuat satu persatu
nama Bank Anda di dalam daftar Bank, Dan untuk
perkiraaannya Anda juga harus membuat satu persatu
nama Bank Anda.
Ada pun caranya sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.

Pada Menu Utama Pilih BANK
Pilih isi
Isi kolom-kolom berdasarkan keterangan
Pilih simpan untuk menyimpan
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Gambar 9.07 Setup Daftar Bank
Untuk transaksi penarikan atau setoran Bank sebaiknya di
kerjakan di modul Bank Keluar (bukan kas masuk). Karena
dengan begitu akan ada kemudahan dalam kontrol data
Bank.
Cara mencatat penarikan Bank adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pada menu utama pilih Transaksi kas–Bank
Pada jenis transaksi pilih : Transaksi Bank
Pada tipe transaksi pilih Bank Keluar.
Pilih nama Bank yang ditarik.
Tulis No referensi dan keterangan
Isikan jumlah yang ditarik
Simpan
Tampilan akan seperti berikut:

Gambar 9.08 Penarikan Bank
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Setoran ke Bank
Kebalikan dari penarikan, Setoran adalah menambah
jumlah Bank dengan sejumlah kas, proses ini juga
menggunakan transaksi Bank, akan tetapi menggunakan
Bank masuk.
Cara melakukannya :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pada menu utama pilih transaksi kas bank
Jenis transaksi pilih Transaksi Bank
Pada tipe transaksi pilih Bank Masuk.
Pilih nama Bank yang menerima setoran.
Tulis No referensi dan keterangan
Masukkan nominal yang akan disetor
SIMPAN
Tampilan akan seperti berikut:

Gambar 9.09 Setoran Bank
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Bab 10
Jurnal
Semua modul menghasilkan jurnal secara otomatis, beberapa jurnal yang tidak
terdapat di modul bisa di kerjakan sendiri secara manual.Semua jurnal berdampak
langsung pada laporan Neraca dan Rugi laba.

Memahami jendela daftar jurnal ...................................................................................... 10-2
Melihat saldo perkiraan ...................................................................................................... 10-3
Melihat buku bantu perkiraan dan mutasi perkiraan .................................................... 10-4
Mencetak laporan neraca dan rugi laba ....................................................................... 10-5
Mencetak laporan keuangan ........................................................................................... 10-7
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Memahami Jendela Daftar Jurnal
Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa semua jurnal sudah
otomatis ada begitu Anda menjalankan system. Adapun
untuk jurnal diluar operasional (misal: Penyusutan)
dimasukkan secara manual di dalam system. Untuk
menampung jurnal-jurnal yang sudah ter record di dalam
system, didalam Armadillo Simpan pinjam, tampilannya
dijadikan satu.
Untuk membuka daftar jurnal yang sudah ada dengan
cara:
1.
2.
3.

Pada Menu Utama kolom Jurnal
Pilih Daftar Jurnal
Tampilan akan seperti berikut:

Tombol untuk
membuat jurnal
manual
Bulan dan tahun
kondisi fiskal, jika di
rubah maka
tampilan daftar
jurnal akan berubah
sesuai dengan
kodisi fiskal yang di
kehendaki
Detail jurnal yang
ada di bawah
merupakan isi dari
header jurnal yang
di sorot di sebelah
atas

Gambar 10.01 Daftar Jurnal
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Melihat saldo perkiraan
Sama halnya dengan jurnal, Saldo untuk masing-masing
perkiraan juga sudah otomatis terupdate begitu Anda
menjalankan system / transaksi.
Untuk melihat saldo masing-masing perkiraan adalah
dengan cara berikut :
1.
2.
3.

Pada Menu Utama
Pilih Daftar Saldo
maka tampilan akan seperti berikut

Gambar 10.02 Daftar Saldo Perkiraan
4.

Pilih group perkiraan serta periode fiskalnya.

Coba lakukan Hitung Ulang jika nilai yang tampil tidak
sesuai dengan yang Anda harapkan dengan meng-klik
tombol Hitung Ulang .
Catatan:
Proses tampilan data yang tidak sesuai dengan yang
diinginkan, biasanya terjadi karena cara memasukkan
transaksi dengan tanggal mundur kebelakang, sehinga
saldo perlu di hitung ulang. Atau bisa juga setelah
melakukan preview laporan neraca atau hitung ulang
pada bulan sebelumnya.

Petunjuk Operasional 10-3

Bab 10 : Jurnal

Melihat buku bantu perkiraan dan mutasi perkiraan
Setiap perkiraan mempunyai catatan mutasi dalam kurun
waktu tertentu. Di dalam Armadillo Simpan pinjam syariah
disediakan sebuah jendela yang bisa memantau data
mutasi sebuah perkiraan, ini dinamakan Buku Bantu
Perkiraan.
Cara untuk masuk dalam Buku Bantu adalah sebagai
berikut:
1.
2.
3.

Pada Menu Utama
Pilih Daftar Saldo
Klik 2X langsung pada nama perkiraannya. (misalnya:
klik perkiraan Kas)

Atau bisa klik di
Tombol Buku Bantu

Klik 2X langsung di
nama perkiraannya

Gambar 10.03 Daftar Perkiraan
4.

Akan muncul tampilan buku bantu seperti berikut:

Pilih kisaran
tanggalnya
Klik tampilkan
Klik cetak jika ingin
mencetak

Gambar 10.04 Buku Bantu Perkiraan
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5.
6.
7.

Pilih kisaran tanggalnya
Klik tampilkan, maka akan muncul data keluar masuk
perkiraan tersebut pada kurun waktu itu.
Jika Anda ingin mencetak laporan Buku Bantu tiap
perkiraan tersebut klik tombol cetak. Tampilan sebagai
berikut:

Gambar 10.05 Laporan Buku Bantu Perkiraan

Mencetak laporan neraca dan Rugi laba
Cara mencetak laporan Neraca dan Rugi laba adalah
sebgai berikut:

Gambar 10.06 Menu Pop Up Daftar
Laporan
1. Pada Menu Pop Up
2. Pilih Daftar Laporan
3. Pilih Laporan Buku Besar
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Gambar 10.07 Daftar Laporan Buku Besar
4. Pilih Laporan Neraca atau Laporan Rugi laba
5. Tampilan akan seperti berikut

Gambar 10.08 Pilih Kode Fiskal
6. Pilih kode fiskal untuk laporan yang di tampilkan
Catatan:
Bulan dan tahun fiskal sudah otomatis terisi dengan
bulan dan tahun berjalan (aktif). Jika Bulan dan tahun
ini Anda rubah, otomatis isi saldo dari masing-masing
perkiraan akan di”hitung ulang” di sesuaikan dengan
fiskal yang Anda pilih. Untuk kembali ke bulan dan
Tahun fiskal “Aktif” lagi Anda harus menghitung ulang
7. Tampilan akan seperti berikut
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Gambar 10.09 Laporan Neraca

Gambar 10.10 Laporan Rugi laba

Mencetak Laporan Keuangan
Terdapat beberapa
diantaranya:

laporan

yang

bisa

di

cetak

No Laporan
1

Laporan Neraca

2

Laporan Rugi Laba

3

Laporan Jurnal Harian

4

Laporan Buku Bantu (Seluruh Perkiraan)

5

Laporan Buku Bantu (Tiap Perkiraan)

6

Laporan Buku Besar

7

Laporan Rugi Laba Tahunan

8

Laporan Rekap Jurnal

9

Laporan Neraca Lajur

Cara mencetak laporan keuangan adalah sebagai berikut:
1.
Pada Menu Pop Up
2.
Pilih Daftar Laporan (Seperti gambar 10.06)
3.
Pada Form Laporan
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Gambar 10.11 Pilihan Daftar Laporan Buku Besar
4.
5.

Pilih salah satu laporan
Tekan pada laporan yang diingikan
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Bab 11
Armadillo Tingkat Lanjut
Anda dapat mendaya gunakan kemampuan Armadillo Simpan Pinjam Syariah
secara maksimal. Sesuaikan kebutuhan dari usaha Anda dengan kemampuan yang
bisa dikerjakan system ini. Semakin mahir Anda mendesain system Anda, semakin
nyaman Anda mengunakan Armadillo Simpan Pinjam Syariah

Mengenal Form Laporan .................................................................................................... 11-2
Export laporan ke MS Excel ................................................................................................ 11-2
User name dan Password ................................................................................................... 11-4
Jurnal penyusutan ................................................................................................................ 11-7
Tutup buku ............................................................................................................................. 11-7
Anggaran ............................................................................................................................... 11-8
Armadillo dalam jaringan ................................................................................................... 11-10
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Mengenal Form Laporan
Untuk memperbesar
dan memperkecil
tampilan
Export file dalam
bentuk lain
Tombol untuk mulai
mencetak
Pindah ke halaman
berikutnya

Gambar 11.01 Laporan

Export laporan ke Ms Excel
Program paling populer saat ini untuk pembuatan laporan
keuangan adalah Microsoft Excel dari Microsoft. Dari
program ini Anda dapat mempercantik tampilan laporan,
dan Anda juga masih bisa mengolahnya lagi menjadi
laporan yang Anda kehendaki. Karena ke flexible an dari
program ini maka sangat membantu apabila laporan yang
dihasilkan dari Armadillo Simpan pinjam bisa di Export ke
dalam data Excel agar kita bisa mengolahnya menjadi
tampilan yang lebih menarik.
Cara melakukan Export Laporan Armadillo menjadi bentuk
Excel yaitu:
1. Buka salah satu laporan yang ingin di export
2. Klik tombol export

Tombol Export
Gambar 11.02 Tombol Export
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Tampilan akan tampak seperti berikut :
Pilih lokasi folder
tempat
penyimpanan

Tulis nama file nya
Format file nya
(*htm)
Tombol Save
(Simpan)

Gambar 11.03 Export laporan
3. Tentukan lokasi folder tempat penyimpanan file (Save In
..)
4. Ketik nama file tujuan export (File Name: ) misalnya :
Neraca 2013-07-29
5. Simpan dalam format *.xls (Save as type)
6. Klik tombol Save
Langkah kedua, membuka file tersebut dalam program Ms
Excel
1. Buka program Ms Excel
2. Pilih File – Open

Pilih lokasi folder
tempat
penyimpanan

Pilih nama File yang
baru di export

Gambar 11.04 File Open
3.
4.
5.

Pilih Nama file yang barusan kita simpan
Klik Open
Hasil yang ditampilkan adalah seperti berikut :
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Gambar 11.05 Hasil Export Laporan
6.

Anda hanya memberi garis dan mengatur tempat dari
setiap kolom.

User Name dan Password
Karena program Armadillo Simpan pinjam adalah sebuah
program pengelola data keuangan yang sifatnya rahasia,
maka alangkah baiknya jika nama pemakai dan password
yang Anda punya, tidak semua orang tahu. Fasilitas untuk
membatasi pemakai di sini disediakan dalam Menu
Password. Anda dapat mengatur tentang siapa saja yang
bisa masuk ke dalam program Armadillo Simpan pinjam dan
setiap orangnya bisa atau boleh melakukan apa saja.
Cara menambah nama pemakai baru dan pemberian hak
akses kepadanya adalah sebagai berikut:
1. Pada Menu Pop Up
2. Pilih USER / PASSWORD  Tambah User
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Gambar 11.06 Menu Pop Up Tambah User
3. Tampilan akan seperti ini:

Gambar 11.07 Tambah User
4. Tekan tombol Baru untuk memulai pembuatan user baru
5. Masukkan Informasi mengenai user (pemakai) baru
tersebut. antara lain:
a. Nama User : Isi dengan nama user
b. Inisial : isi dengan inisial/kode user (hanya 2 digit)
c. Password : isi dengan password user
6. Beri hak akses, Beri centang jika diberi hak untuk
mengaksesnya.
7. SIMPAN
Sedangkan cara merubah password setelah kita menjadi
user sebagai berikut
1. Pada Menu Pop Up
2. Pilih USER / PASSWORD  Edit Password
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Gambar 11.08 Menu Pop Up Edit
Password
3. Tamplan akan seperti berikut

Gambar 11.09 Ubah Password
4. Masukkan nama user, password dan password baru
5. Pilih SIMPAN
Pilihan menu yang terakhir adalah untuk merubah hak akses
user / pemakai
Fungsi hak akses user biasanya digunakan manajer atau
owner untuk membatasi akses yang bisa dilakukan oleh user
lain atau staf karyawan caranya adalah sebagai berikut:

Gambar 11.10 Menu Pop Up Edit
hak akses
1. Pada Menu Pop Up
2. Pilih USER / PASSWORD  Ubah Hak Akses
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3. Tampilan akan sebagai berikut:

Pilih nama user
yang akan di edit
hak aksesnya
Pengelompokan
hak akses
Dengan
menghilangkan
cawang otomatis
hak akses user tak
berfungsi

Gambar 11.11 Edit Hak Akses
4.
5.
6.
7.

Pilih user yang akan diedit hak aksesnya
Klik tombol Ubah
Pilih pengelompokan hak aksesnya
Tambah atau hilangkan cawang pada hak akses
pemakai tersebut .

Jurnal penyusutan
Penyusutan Aktiva tetap di dalam Armadillo Simpan pinjam
tidak disertakan di dalam system ini. Jika Anda ingin
menghitung penyusutan aktiva tetap Anda, Anda harus
menghitung sendiri jumlah penyusutannya dan membuat
jurnalnya secara manual pada Menu Pop Up Jurnal – Daftar
Jurnal – Buat Jurnal.

Tutup buku
Yang dimaksud tutup buku disini adalah tutup buku akhir
tahun. Dimana kita membukukan laba tahun berjalan kita
untuk dimasukkan ke dalam Laba ditahan.
Cara melakukan proses tutup buku disini adalah dengan
cara berikut:
1. Cetak laporan neraca percobaan per akhir tahun
(Laporan Rugi Laba Tahunan)
2. Pada Menu Pop Up
3. Pilih Operasional  Jurnal
4. Pilih Daftar Jurnal
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Gambar 11.12 Menu Pop Up Daftar Jurnal
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Atau bisa juga pada menu utama pilih DAFTAR JURNAL
Pilih Buat Jurnal
Pilih tanggal akhir tahun
Isi referensi
Isi keterangan dengan tutup buku
Masukkan nilai pendapatan sampai dengan akhir tahun
(yang diperoleh dari Laporan Rugi Laba Tahunan) di
sebelah debet
11. Masukkan nilai biaya sampai dengan akhir tahun di
sebelah kredit
12. Selisihnya masukkan ke perkiraan dana-dana atau SHU
belum dibagi / SHU Ditahan
13. SIMPAN

Anggaran
Anda dapat memasukkan nilai Anggaran (Budget) untuk
masing-masing perkiraan ke dalam Armadillo Simpan
pinjam. Anda dapat menganalisa apakah sebuah perkiraan
melebihi dari Budget yang sudah anda Anggarkan.
Cara memasukkan nilai anggaran adalah dengan cara
berikut:
1.
2.
3.

Pada Menu Pop Up
Pilih Operasional  Jurnal
Pilih Daftar Saldo

Gambar 11.13 Menu Pop Up Daftar Saldo
4.
5.

Atau bisa juga pada menu utama pilih DAFTAR SALDO
Tampilan akan seperti berikut
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Tombol Isi Anggaran

Gambar 11.14 Daftar Saldo Perkiraan
6.
7.

Pilih tombol ISI ANGGARAN
Tampilan akan seperti berikut:

Pilih perkiraan yang
di Anggarankan

Isi nominal
Anggarannya perbulan

Gambar 11.15 Form memasukkan
anggaran
8. Isi nilai rencana anggaran per bulan di
setiap perkiraan
9. SIMPAN
10. Anggaran bisa ditampilkan di Daftar Saldo
Perkiraan seperti pada gambar 11.15
dengan memilih tampilkan anggaran
(budged)
11. Tampilan akan seperti ini:
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Pilih “Ya” pada
tampilkan
Anggaran (Budget)

Gambar 11.16 Tampilkan Anggaran (Budget)

Armadillo dalam jaringan
Program Armadillo Simpan pinjam merupakan program
yang bisa digunakan dengan menggunakan jaringan
(Network) sederhana.
Anda cukup hanya dengan bisa melakukan koneksi antar
komputer menggunakan windows (Network Neighborhood)
dan dapat men sharing suatu folder, maka Armadillo
Simpan pinjam Anda sudah dapat di gunakan bersamasama.
Proses pembuatan jaringan dapat di pisahkan menjadi 3
tahapan, yaitu:
-

Mengkoneksikan jaringan komputer
Mensharing direktori data
Mengarahkan data armadillo ke dalam jaringan

Dari 3 tahapan diatas, kita tidak membahas cara
mengkoneksikan
jaringan
komputer,
karena
pembahasannya bersifat pengetahuan umum mengenai
windows dan sudah banyak panduan untuk melakukan hal
itu. Kita hanya akan membahas mengenai sharing data dan
setup lokasi databse pada armadillo Simpan pinjam.
Pembahasan mengenai sharing data, kita asumsikan
bahwa Antar komputer sudah ter koneksi dengan baik.
Cara melakukan sharing data adalah sebagai berikut:
Pertama kita melakukan sharing direktori pada komputer
dimana terdapat program armadillo Simpan pinjam yang
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sudah berjalan dan di dalam komputer itu terdapat data
yang Anda pakai.
1. Masuk ke dalam windows explorer
2. Sorot direktori dimana terdapat data Anda misal
“d:\data\…”
3. Klik Kanan pada folder tersebut

Klik Kanan, pilih
Sharing and
Security…

Gambar 11.17 Sharing and security
4. Pilih Sharing and Security, tampilan akan seperti ini:

Cawang semuanya

Gambar 11.18 Sharing Direktori Data
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5. Pada kolom Network sharing and security, Cawang
pilihan Share this folder on the network dan Allow
network users to change my files
6. Pilih OK

Catatan:
Selalu masukkan data Anda ke dalam sebuah Direktori
(Folder), Jangan di letakkan di root direktori misal c:\
atau d:\

Selanjutnya komputer ini kita sebut sebagai server

1.
2.
3.

Buka Windows Explorer
Klik Kanan pada My network places
Pilih “Map Network Drive” Seperti pada gambar berikut:

Gambar 11.19 Langkah Mapping Network Drive
4.

akan muncul pilihan berikut
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Langkah berikutnya Anda mensetup komputer lain ( yang
kita sebut klient)
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Gambar 11.20 Browse Folder Mapping
5.

6.
7.
8.

Pilih salah satu abjad yang di pakai sebagai nama drive
sebagai subtitusi alamat direktori yang di sharing
tersebut (misal z:\)
Cari folder yang akan di mapping dengan klik Browse
Cawang Reconnect at logon
OK

Untuk mengetahui setup Anda sudah berhasil ataukah tidak
, Anda bisa membuka Windows explorer dan Anda lihat
apakah disana sudah terdapat Drive z:\ seperti yang sudah
kita setup. Jika ada, maka setup Anda berhasil.
Langkah terakhir adalah mengkoneksikan database
armadillo komputer klient menuju database yang ada di
server. Caranya adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.

Buka Armadillo Simpan Pinjam Syariah yang ada di
komputer klient
Pada Menu Pop Up
Pilih Database  Database Lokasi

Gambar 11.21 Menu Pop Up Ubah
Lokasi Database
4.

Tampilan akan tampak seperti berikut
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Gambar 11.22 Perubahan Lokasi Database
5.
6.

Cari Lokasi, untuk memulai pencarian database
Tampilan akan tampak seperti berikut

Pilih database Anda

Pilih Drive z:\\

Z

Gambar 11.23 Pemilihan File Database
7.

Pada pilihan drive komputer, pilih drive z:\\ (server)
yang telah kita buat mapping tadi
8. Pilih database yang ada di server (contoh disini namnya
Syariah.accdb
9. Klik Open
10. Dan akan tampak seperti berikut
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Z

Gambar 11.24 Ubah lokasi database
11. SIMPAN LOKASI
Untuk memastikan setup Anda berhasil, Anda keluar dari
program armadillo Simpan pinjam kemudian Login lagi.
(ingat, Anda login menggunakan password yang ada di
database komputer server).
Jika Anda berhasil Login, selamat Anda telah selesai
mensetup Armadillo Simpan pinjam dalam jaringan.
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