BAB IV

HASIL DAN ANALISA

Metode Rapid Application Development (RAD) dipilih penulis sebagai
metode pengembangan sistem karena cepat dalam pengembangnya dengan biaya
yang murah. Berikut tahapan metode Rapid Application Development (RAD) :

4.1 Tahap Perencanaan Sistem

A. Tahap Investigasi Awal
Tahap ini dimulai dengan observasi dan wawancara untuk mengetahui
prosedur dan aktivitas koperasi sehingga diketahui pola kinerja pada Koperasi
Simpan Pinjam Hiro Heling Kupang dan akan dilaporkan pada laporan
kebutuhan sistem yang baru. Hasil tahap investigasi awal :
1. Informasi dan Data
a. Input
Input transaksi masih manual dan dibantu Microsoft Excel dalam
pengolahan laporan keuangan. Ketika transaksi, petugas akan
menghitung dan menulis pada SUM dan SUK yang seharusnya
telah dilakukan anggota saat bertransaksi dikoperasi.
Meskipun menggunakan Microsoft Excel dalam pengolahan
laporan keuangan, petugas koperasi hanya menggunakan fungsi
SUM (penjumlahan) dan * (perkalian) saat pengolahan laporan
keuangan. Hal ini disebabkan tidak cakapnya petugas dalam
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menggunakan teknologi informasi sehingga berdampak pada
pembuatan laporan keuangan yang lama.
b. Proses
Pembuatan laporan keuangan terhitung cukup lama karena
penutupan transaksi tiap bulan terjadi pada tanggal 25 (dua puluh
lima) bulan yang bersangkutan. Berarti petugas memiliki waktu
kurang lebih lima hari untuk menyiapkan laporan keuangan yang
akan digunakan bulan selanjutnya.
c. Output
Hasil dari output yang berupa laporan keuangan terbilang sudah
rapi, namun perlu ketelitian ketika akan mengolah laporan yang
dibuat. Hal ini disebabkan karena ketika mengolah data dengan
Microsoft Excel untuk bulan yang baru petugas tidak pernah
membuatkan file baru, petugas hanya mengganti angka dan
nominalnya saja dari file bulan sebelumnya.
2. Keamanan
Kurangnya partisipasi anggota dalam menyiapkan transaksi serta
adanya

kepercayaan

penuh

kepada

petugas

mengakibatkan

terbukanya celah kecurangan.
Komputer yang dijadikan sarana pengolahan data pun dapat diakses
oleh siapa saja tanpa adanya pengawasan dan otoritas akses yang
memungkinkan terjadinya manipulasi data oleh pihak yang tidak
bertanggung jawab.
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3. Keefisienan
Banyaknya transaksi yang terjadi dalam satu hari dan kurangnya
partisipasi anggota membuat petugas kewalahan melayani anggota.
Seluruh petugas harus menghitung dan mencatatnya pada SUM dan
SUK. Jika tidak dilakukan dengan teliti memungkinkan terjadi
kesalahan dalam proses input data.
Guna mencegah kesalahan input data, petugas membuat rekap
transaksi kemudian akan diverifikasi lagi dengan SUM dan SUK
yang mereka terima serta nominal uang yang ada dikas saat itu.

4.2 Tahap Analisis Sistem

Tahap ini mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan pada sistem yang
ada pada koperasi, menentukan kebutuhan sistem baru yang akan mengatasi
masalah yang ada. Tahap ini juga menganalisis biaya dan manfaat dalam
pengadaan sistem yang baru. Berikut diagram tahap analisis sistem :

Analisis
Masalah

Analisis
Kebutuhan
Sistem

Analisis
Cost
Benefit

Gambar IV.1 Tahap Analisis Sistem
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A. Tahap Analisis Masalah
Tahap ini memaparkan kelemahan dan akar masalah pada sistem yang
ada dan akan membantu menghasilkan solusi dari masalah yang ada.
No.

Temuan

Akar Masalah

Solusi

1.

Produktivitas
yang kurang
baik saat
pelayanan
transaksi
kepada anggota

Pencatatan dan
perhitungan manual oleh
petugas cukup memakan
waktu dan dapat
mengakibatkan salah
hitung.

Input data sesuai
transaksi maka akan
terhitung, terjurnal, dan
terposting kedalam
laporan keuangan
secara otomatis.

2.

Waktu kerja
petugas yang
berlebihan

Sedikitnya petugas yang
mampu membuat laporan
keuangan mengakibatkan
pengolahan laporan
keuangan memakan
waktu yang lama

Kemampuan jurnal dan
posting otomatis pada
laporan keuangan.
Laporan keuangannya
pun dapat dicetak
sesuai dengan waktu
yang diinginkan.

3.

Kegiatan yang
tumpang tindih
baik dalam
transaksi
maupun
pembuatan
laporan
keuangan

Banyaknya kegiatan yang
dilakukan oleh petugas
mengakibatkan
pelayanan kepada
anggota menjadi kurang
maksimal. Pembuatan
laporan keuanganbpun
menjadi terhambat.

Input transaksi dan
hasil output yang rapi
dan mudah dipahami
akan membantu
petugas dalam kegiatan
operasional dan
pelayanan kepada
anggota

4.

Keamanan yang
masih kurang
baik

Tidak adanya pembagian
tugas dan otoritas akses
laporan keuangan dan
transaksi

Fasilitas virtual
account, memberikan
otoritas jelas bagi
pengakses sistem.

5.

Laporan
keuangan yang
dihasilkan tidak
tepat waktu
mengakibatkan
Rapat Anggota
Tahunan sering
tertunda

Pembuatan laporan
keuangan dengan sistem
manual akan memakan
waktu yang cukup lama
sehingga rapat akhir
tahun dapat dilakukan
beberapa bulan setelah
tutup buku

Program yang dibuat
akan menghasilkan
laporan keuangan yang
real time sehingga
dapat dicetak dan
digunakan kapan saja.

Tabel IV.1 Analisis Masalah
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B. Tahap Analisis Kebutuhan Sistem
1. Identifikasi Kebutuhan Data
Input adalah prosedur yang penting dalam sebuah sistem. Berikut
prosedur input melalui form-form yang dibutuhkan :
a. Prosedur Input Data User
b. Prosedur Input Data Anggota
c. Prosedur Input Transaksi Simpanan Anggota
d. Prosedur Input Transaksi Pinjaman
e. Prosedur Input Transaksi Penerimaan Piutang
f. Prosedur Input Inventarisasi Aset
g. Prosedur Input Transaksi Tarik Simpanan
h. Prosedur Input Transaksi Masuk dan Keluar
i. Prosedur Input Anggota Keluar
2. Identifikasi Kebutuhan Informasi
Tahap ini mengidentifikasi output yang dibutuhkan dari input yang
telah diproses, output tersebut antara lain :
a. Laporan Simpanan Anggota
b. Laporan Piutang Anggota
c. Laporan Sisa Hasil Usaha
d. Laporan Neraca
e. Laporan Akuntansi Simpan Pinjam
f. Laporan Jurnal
g. Laporan Tagihan Pinjaman
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h. Laporan Arus Kas
i. Laporan Perubahan Modal
j. Laporan Pembagian SHU
3. Identifikasi Kebutuhan Sistem yang diusulkan
Kebutuhan akan sistem informasi yang baru harus melewati
beberapa tahapan antara lain :
a. Kebutuhan perangkat keras (Hardware)
Perangkat keras yang dapat digunakan untuk mengakses sistem
berupa komputer PC atau laptop dan juga media penyimpanan
agar data-data yang terinput data tersimpan dengan aman dan
sitem dapat berjalan dengan baik.
b. Kebutuhan perangkat lunak (Software)
Sistem informasi juga membutuhkan perangkat lunak berupa
Xampp dan mysql yang digunakan untuk mengakses database
sistem tersebut.
c. Kebutuhan sumber daya manusia (Human Resource)
Setelah sistem informasi terbentuk dan berjalan dengan baik,
maka dibutuhkan pengguna yang dapat mengoperasikan sistem
baru tersebut.
C. Tahap Analisis Cost Benefit
Penerapan sistem akuntansi yang baru akan mengeluarkan biaya yang
cukup besar. Selain biaya pengembangan sistem, biaya pelatihan kepada
pengurus koperasi yang akan menggunakan sistem juga perlu dianggarkan.
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Tujuannya agar sumber daya manusia yang ada pada koperasi lebih cakap
terhadap sistem informasi akuntansi yang baru. Berikut keuntungan
penerapan sistem informasi yang baru :
1. Akses sistem yang mudah
Sistem baru dapat diakses dengan menginstall program koperasi
pada komputer yang akan digunakan untuk pengoperasian sistem.
2. Otoritas akses bagi pengguna dengan virtual account
Virtual account dengan berbagai otoritas akses membuat sistem ini
aman karena akses sistem dibatasi bagi masing-masing pengguna.
3. Output dapat diexport dengan beberapa format
Seluruh output yang dihasilkan dapat diexport keformat pdf dan
excel sehingga memudahkan ketika data tersebut akan diolah lagi.
4. Kemampuan autocalculate
Kemampuan ini akan menghitung secara otomatis sehingga akan
mengurangi tingkat eror pada pengguna.
5. Fasilitas Diary User
Fasilitas ini akan memberikan informasi mengenai history pengguna
yang telah menggunakan sistem.
6. Kemampuan rekap otomatis
Sistem baru akan memposting dan melaporkan transaksi sesuai jenis
transaksi yang diinputkan dan dilaporkan pada laporan keuangan.
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4.3 Tahap Perancangan Sistem
A. Kerangka Pikir
Simpan Pinjam
Setup

Laporan

Database

Pengembangan Sistem

Interface Sistem

Pengguna

Gambar IV.2 Kerangka Pikir Sistem

B. DFD (Data Flow Diagram)
1. Diagram Konteks

BA, SPP(isi), SPPA

Anggota

Sistem
Informasi
Koperasi Hiro
Heling

BA, SPP, SPPA

BA,SUM,SUK,SPPA,LP,LS

Pengguna
BA, SPPA

SPP
SPP, LS,LP

Ketua

Gambar IV.3 Diagram Konteks
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C. DFD Level 0

Gambar IV.4 Diagram Level 0

4.4 Tahap Pembuatan Database dan Prototype
A. Tahap Pembuatan Database
1. Tabel Akunting
Berfungsi untuk menyimpan data yang berhubungan dengan
pembuatan laporan keuangan.
Kolom

Jenis

id_account
id_tagihan
Tanggal
Keterangan
Debet

int(80)
int(10)
date
varchar(255)
double
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Null
Yes
Yes
Yes
No
Yes

Kredit
Nobukti
Account
Saldo
rek1
rek2
rek3
rek4
rek5
id_hutang
id_piutang
id_anggota
id_account1
id_penerimaantagihan
id_detilpiutang

double
varchar(255)
varchar(255)
double
varchar(2)
varchar(2)
varchar(2)
varchar(2)
varchar(4)
int(10)
varchar(255)
int(10)
varchar(50)
int(10)
varchar(10)

Yes
No
No
Yes
No
No
No
No
No
Yes
No
Yes
No
Yes
Yes

Tabel IV.2 Akunting
2. Tabel Anggota
Berfungsi untuk menyimpan data anggota koperasi.
Kolom
id_anggota
nama
alamat
notelp
noktp
Foto
simpananpokok
tgllahir
Gaji
sukarela
wajib
kapitalisasi

Jenis
int(10)
varchar(250)
varchar(200)
varchar(250)
varchar(50)
longlob
double
date
double
double
double
double

Null
Yes
No
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Tabel IV.3 Anggota
3. Tabel Arus Kas
Berfungsi menyimpan rekening-rekening yang berkaitan dengan
laporan arus kas.
Kolom
id_aruskas
keterangan
nominal
nominal2

Jenis
int(10)
varchar(250)
double
double

Tabel IV.4 Arus Kas
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Null
Yes
Yes
Yes
Yes

4. Tabel Buffer Kode Rekening
Berfungsi untuk menyimpan data kode rekening.
Kolom
id_buffer
rek1
rek2
rek3
rek4
rek5
debet
kredit
saldo

Jenis
int(10)
varchar(2)
varchar(2)
varchar(2)
varchar(2)
varchar(4)
double
double
double

Null
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Tabel IV.5 Buffer Kode Rekening
5. Tabel Buffer Piutang
Berfungsi untuk menyimpan data saldo awal piutang.
Kolom
id_piutang
nama
keterangan
awal
masuk
keluar
saldo

Jenis
int(10)
varchar(250)
varchar(250)
double
double
double
double

Null
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Tabel IV.6 Buffer Piutang
6. Tabel Departemen
Berfungsi untuk menyimpan data pengguna sistem.
Kolom
id_departemen
departemen

Jenis
int(10)
varchar(250)

Null
Yes
Yes

Tabel IV.7 Departemen
7. Tabel Detil Hutang
Berfungsi untuk menyimpan data mengenai total hutang.
Kolom
id_detilhutang
tglangsuran
tglbayar
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Jenis
int(10)
date
date

Null
Yes
Yes
Yes

angsuran
bayar
denda
id_hutang
angsuranke

date
date
date
int(10)
int(10)

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Tabel IV.8 Detil Hutang
8. Tabel Detil Kewajiban
Berfungsi untuk menyimpan data kewajiban koperasi.
Kolom
id_detilkewajiban
tgljatuhtempo
tglbayar
angsuran
id_kewajiban

Jenis
int(10)
timestamp
timestamp
double
int(10)

Null
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Tabel IV.9 Detil Kewajiban
9. Tabel Detil Piutang
Berfungsi untuk menyimpan data piutang anggota.
Kolom
id_detilhutang
tglangsuran
tglbayar
angsuran
bayar
denda
id_hutang
angsuranke
bunga
pinalti

Jenis
int(20)
date
date
double
double
double
int(11)
int(10)
double
double

Null
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No

Tabel IV.10 Detil Piutang
10. Tabel History
Berfungsi untuk menyimpan data mengenai akses pengguna.
Kolom
id_history
nama
tanggal
action
departemen

Jenis
int(100)
varchar(255)
datetime
varchar(255)
varchar(255)

Tabel IV.11 History
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Null
Yes
No
Yes
No
No

11. Tabel Inventaris
Berfungsi untuk menyimpan data inventaris milik koperasi.
Kolom
id_inventaris
tanggal
no_inventaris
namabarang
spesifikasi
keterangan
harga
qty
penyusutan
umurekonomi

Jenis
int(10)
date
varchar(250)
varchar(250)
varchar(250)
varchar(250)
double
double
double
double

Null
Yes
Yes
No
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes

Tabel IV.12 Inventaris
12. Tabel Kewajiban
Berfungsi untuk menyimpan data mengenai kewajiban koperasi.
Kolom
id_kewajiban
rek1
rek2
rek3
keterangan
tanggal
bulan
angsuran

Jenis
int(10)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(250)
double
varchar(50)
double

Null
Yes
No
No
No
No
Yes
No
Yes

Tabel IV.13 Kewajiban
13. Tabel Kode Akun
Berfungsi untuk meyimpan data kode akun.
Kolom
id_kewajiban
rek1
rek2
rek3
rek4
rek5
uraian

Jenis
int(10)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(250)

Null
Yes
No
No
No
No
No
No

Tabel IV.14 Kode Akun
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14. Tabel Konfigurasi
Berfungsi untuk menyimpan data pengaturan konfigurasi.
Kolom
id_konfigurasi
limithutang
bungapinjaman
pointshu
user
password
administrasi
pinalti

Jenis
int(10)
double
double
double
varchar(50)
varchar(50)
double
double

Null
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
Yes
Yes

Tabel IV.15 Konfigurasi
15. Tabel Laba Rugi Simpan Pinjam
Berfungsi untuk menyimpan data laporan laba rugi.
Kolom
id_labarugi
nominal
keterangan

Jenis
int(10)
double
varchar(255)

Null
Yes
Yes
No

Tabel IV.16 Laba Rugi Simpan Pinjam
16. Tabel Piutang
Berfungsi untuk menyimpan data laporan piutang anggota.
Kolom
id_hutang
tgljatuhtempo
angsuran
debet
kredit
totalhutang
id_anggota
namaanggota
lamapinjaman
pokokhutang
tanggal
simpkhusus
Total

Jenis
int(10)
int(2)
double
double
double
double
int(10)
varchar(200)
double
double
date
double
double

Tabel IV.17 Piutang
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Null
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

17. Tabel SHU
Berfungsi untuk menyimpan data laporan shu anggota.
Kolom
id_shu
nama
simpanan
penerimaanpiutang
persen
shubagi
total

Jenis
int(10)
varchar(255)
double
double
varchar(10)
double
double

Null
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Tabel IV.18 SHU
18. Tabel Tagihan Bulanan
Berfungsi untuk menyimpan data laporan tagihan piutang bulanan.
Kolom
id_tagihan
namaanggota
pokok
bunga
total
lamaangsuran
angsuranke
id_anggota

Jenis
int(10)
varchar(200)
double
double
double
double
double
int(10)

Null
Yes
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Tabel IV.19 Tagihan Bulanan
B. Tahap Perancangan Modul
Tahap ini merupakan tahap pendesainan yang menghasilkan sistem
baru. Berikut modul yang dihasilkan dari pengembangan sistem :
No

Nama Modul

1

Setup

2

Simpan Pinjam

Nama Form
Saldo Awal Neraca
Saldo Awal Piutang
Konfigurasi
Kode Rekening
Anggota Koperasi
Simpanan Pokok
Simpanan Anggota
Peminjaman
Penerimaan Piutang
Anggota Keluar
Invetarisasi Aset
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Tarik Simpanan Sukarela
Tarik Simpanan Kapitalisasi
Jurnal Pengeluaran Kas
Jurnal Umum
Jurnal SHU
Laporan Simpanan Anggota
Laporan Piutang Anggota
Laporan Sisa Hasil Usaha
Laporan Neraca
Laporan Akuntansi Simpan Pinjam
Laporan Jurnal
Laporan Tagihan Simpan Pinjam
Laporan Arus Kas
Laporan Perubahan Modal
Laporan Mutasi Anggota
Laporan Pembagian SHU

Laporan

3

Tabel IV.20 Daftar Modul dan Form

4.5 Tahap Pengujian Sistem
A. Login
Login merupakan interface awal bagi pengguna yang akan mengakses
sistem dengan memasukan username dan password. Hal ini bertujuan agar
orang yang terdaftar sajalah yang memiliki akses terhadap sistem.

Gambar IV.5 Tampilan Login
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B. Struktur Menu
Struktur menu pada sistem informasi yang baru terdiri dari tiga bagian
yaitu setup, simpan pinjam dan laporan :
1.

Setup
Kebijakan yang dapat berubah, mewajibkan sistem harus fleksibel.
Oleh karena itu pengguna perlu mengatur setup untuk menyesuaikan
kebijakan pada koperasi agar perhitungan dan pemostingan transaksi
dapat diproses dengan baik.

Gambar IV.6 Menu Setup
Setup terdiri dari dua bagian yaitu saldo awal adalah form yang
digunakan hanya sekali diawal penerapan sistem selama implementasi
sistem dilakukan. Kedua, konfigurasi merupakan bagian untuk
melakukan

perubahan

kebijakan

pada

suatu

periode

yang

berhubungan dengan perhitungan otomatis pada sistem. Berikut form
pada menu setup :
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a. Saldo Awal Neraca
Form digunakan untuk menginput data yang berhubungan
dengan rekening pada laporan keuangan.
Berikut langkah-langkah input saldo awal neraca :
1) Pilih menu setup, klik pada neraca
2) Kemudian pilih kode rekening pada bagian kiri.
3) Lalu isi sesuai kolom yang ada seperti tanggal, no
bukti dan keterangan. Serta pastikan rekening tersebut
di posisi debet atau kredit.
4) Apabila rekening tersebut merupakan bagian yang
memiliki kas, pilih arus kas debet untuk penerimaan
dan kredit untuk pengeluaran.
5) Setelah itu klik masukan data agar data tersimpan.

Gambar IV.7 Form Saldo Awal Neraca
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b. Saldo Awal Piutang
Form untuk menginput data yang berhubungan dengan sisa
pinjaman anggota koperasi saat implementasi sistem baru
dilakukan di koperasi.
Berikut langkah-langkah input saldo awal piutang :
1) Pilih menu setup, klik pada piutang.
2) Kemudian pilih anggota yang masih memiliki piutang.
3) Lalu isi sesuai kolom yang ada agar perhitungan pada
laporan keuangan dapat diproses dengan tepat.
4) Setelah itu klik proses agar data tersimpan.
5) Klik bukti penerimaan untuk cetak nota bukti
penerimaan untuk koperasi dan klik bukti pengeluaran
untuk cetak nota bukti pengeluaran koperasi.

Gambar IV.8 Form Saldo Awal Piutang
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c. Konfigurasi
Form ini untuk mengatur perhitungan bunga dan otoritas akses
pengguna sistem serta alokasi dari sisa hasil usaha.
Berikut langkah-langkah mengatur konfigurasi perhitungan :
1) Pilih menu setup, klik pada konfigurasi.
2) Lalu atur sesuai kebijakan koperasi dan klik simpan.

Gambar IV.9 Konfigurasi
Berikut langkah-langkah mengatur otoritas akses :
1) Pilih menu setup, klik pada konfigurasi
2) Pilih sub menu User Level Security.
3) Kemudian centang bagian yang bisa diakses pengguna.

Gambar IV.10 Konfigurasi User Level Security
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Berikut langkah-langkah mengatur konfigurasi SHU :
1) Pilih setup, klik konfigurasi.
2) Pilih sub menu Konfigurasi SHU.
3) Lalu pilih rekening yang akan dialokasi.
4) Input presentase pembagian atas SHU.

Gambar IV.11 Konfigurasi SHU

d. History
History adalah fasilitas diary user untuk memonitor pengguna
sistem dan apa saja yang diakses pada sistem.

Gambar IV.12 History
Berikut langkah-langkah untuk mengakses history :
1) Pilih menu setup, lalu klik pada history.
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2) Kemudian filter sesuai tanggal akses, departemen dan
nama pengguna yang mengkases sistem.

e. Konfigurasi Kode Rekening
Form ini berfungsi untuk menginput kode rekening. Berikut
aturan pengkodean rekening :
Kode Rekening
Keterangan
1
Aset
2
Kewajiban
3
Ekuitas
4
Pendapatan
5
Biaya
Tabel IV.21 Kode Rekening
Berikut langkah-langkah untuk menginput kode rekening :
1) Pilih menu setup, klik kode rekening.
2) Kemudian pilih kode rekening yang akan diinput.
Masukan nama kode rekening dan urutannya.
3) Setelah itu klik simpan untuk menyimpan data dan
hapus untuk menghapus kode rekening.

Gambar IV.13 Form Kode Rekening
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f. Print Kode Rekening
Kode rekening yang diinput dapat dicetak dengan menu ini. .

Gambar IV.14 Hasil Print Kode Rekening
Berikut langkah mengakses menu print kode rekening :
1) Pilih menu setup
2) Klik pada print kode rekening maka akan muncul
sesuai dengan hasil input pada menu kode rekening.

g. Konfigurasi Anggota Koperasi
Form ini berfungsi untuk menginput data anggota serta
nominal simpanan anggota tersebut yang ada pada koperasi.

Gambar IV.15 Form Anggota Koperasi
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Berikut langkah-langkah untuk menginput data anggota :
1) Pilih menu setup, klik anggota koperasi.
2) Isi data sesuai dengan kolom yang ada.
3) Setelah itu klik masukan data agar data tersimpan.

2.

Simpan Pinjam

Gambar IV.16 Menu Simpan Pinjam
Simpan pinjam dibagi menjadi dua bagian yaitu transaksi dan jurnal.
Transaksi untuk menginput data berkaitan dengan operasional
koperasi. Jurnal merupakan bagian yang digunakan untuk menginput
data yang berkaitan dengan keluar masuknya kas dan non kas baik
dari kegiatan operasional maupun non opersional. Berikut form-form
yang ada pada menu simpan pinjam :
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a. Transaksi Simpanan Pokok
Setelah menginput data anggota, selanjutnya simpanan pokok
diposting ke laporan keuangan melalui form ini.
Berikut langkah-langkah input simpanan pokok :
1) Pilih menu simpan pinjam, lalu klik simpanan pokok.
2) Kemudian pilih nama anggota, lalu klik masukan data.
3) Klik edit untuk edit atau hapus untuk menghapus data.
4) Cetak nota dapat klik print lalu pilih bukti peranggota.

Gambar IV.17 Form Simpanan Pokok

b. Transaksi Simpanan Anggota
Form ini untuk menginput simpanan anggota setiap bulannya.
Berikut langkah-langkah input simpanan anggota :
1) Pilih menu simpan pinjam, klik simpanan anggota.
2) Kemudian pilih nama anggota dan isi sesuai kolom
yang ada. Lalu klik masukan data.
3) Cetak nota dapat klik print lalu pilih bukti peranggota.
57

Gambar IV.18 Form Simpanan Anggota

c. Transaksi Peminjaman
Form ini digunakan untuk menginput data anggota yang
pengajuan pinjamannya telah di setujui untuk direalisasi.
Berikut langkah-langkah input peminjaman :
1) Pilih menu simpan pinjam, klik peminjaman.
2) Kemudian pilih nama anggota.
3) Lalu isi sesuai dengan kolom dan nominal yang akan
dipinjam. Setelah itu klik proses.
4) Klik bukti penerimaan cetak nota uang yang diterima
koperasi dan klik bukti pengeluaran untuk uang yang
dipinjamkan koperasi kepada anggota.
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Gambar IV.19 Form Peminjaman

d. Transaksi Penerimaan Piutang
Form ini berguna untuk menginput pembayaran pinjaman.
Berikut langkah-langkah input penerimaan piutang :
1) Pilih menu simpan pinjam, klik penerimaan piutang.
2) Lalu pilih nama anggota dibagian kiri dan bawah.
3) Lalu klik sesuai dengan tanggal yang akan dibayarkan.
4) Setelah itu klik proses untuk memposting data.
5) Untuk mencetak hasil nota bagi anggota dapat
mengklik pada print kemudian pilih bukti peranggota.
6) Klik proses bunga bila anggota akan melunasi seluruh
piutangnya dan diakui koperasi sebagai pendapatan
bunga atau klik proses penalti bila diakui koperasi
sebagai pendapatan pinalti atas pembayaran piutang.
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Gambar IV.20 Form Penerimaan Piutang

e. Transaksi Anggota Keluar
Tujuan form ini untuk memastikan sebelum keluar dari
koperasi, anggota sudah tidak memiliki piutang lagi dan
mentotal simpanan yang akan dikembalikan kepada anggota.
Berikut langkah-langkah input anggota keluar :
1) Pilih menu simpan pinjam, klik anggota keluar
2) Kemudian pilih nama anggota.
3) Apabila masih terdapat pinjaman, diharapkan agar
melunasi terlebih dahulu pada form penerimaan
piutang sehingga form anggota keluar dapat diproses.
4) Kemudian pilih proses untuk menginput data
5) Untuk mencetak nota bagi anggota klik print nota.
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Gambar IV.21 Form Anggota Keluar

f. Transaksi Tarik Simpanan Sukarela
Form ini berfungsi untuk menginput data anggota yang akan
melakukan penarikan simpanan sukarela miliknnya.
Berikut langkah-langkah input tarik simpanan sukarela :
1) Pilih menu simpan pinjam, klik simpanan sukarela.
2) Pilih nama anggota yang menarik simpanan.
3) Kemudian isi kolom yang ada lalu klik masukan data.

Gambar IV.22 Form Tarik Simpanan Sukarela
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g. Transaksi Tarik Simpanan Kapitalisasi
Form ini berfungsi untuk menginput data anggota yang akan
melakukan penarikan simpanan kapitalisasi miliknnya.
Berikut langkah-langkah input tarik simpanan kapitalisasi :
1) Pilih menu simpan pinjam, klik tarik simpanan
kapitalisasi
2) Pilih nama anggota yang menarik simpanan
3) Lalu isi kolom yang ada serta nominal yang diambil
4) Setelah itu klik masukan data

Gambar IV.23 Form Tarik Simpanan Kapitalisasi

h. Jurnal Pengeluaran Kas
Form ini berfungsi untuk menginput data pengeluaran kas.
Berikut langkah-langkah input jurnal pengeluaran kas :
1) Pilih menu simpan pinjam, klik jurnal pengeluaran kas.
2) Pilih debet yang menjadi rekening pengeluaran kas.
3) Lalu isi sesuai form dan nominal yang dikeluarkan
4) Klik masukan data untuk input data.
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Gambar IV.24 Form Jurnal Pengeluaran Kas

i. Jurnal Umum
Form ini berguna untuk menginput data yang berkaitan
dengan penerimaan maupun pengeluaran kas dan non kas baik
dari kegiatan usaha maupun non usaha.
Berikut langkah-langkah input jurnal umum :
1) Pilih menu simpan pinjam, klik jurnal umum
2) Pilih rekening di debet dan kredit
3) Lalu isi sesuai kolom dan nominal yang dikeluarkan
4) Lalu klik masukan data untuk input data, edit untuk
edit data jika salah dan hapus untuk menghapus data.
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Gambar IV.25 Form Jurnal Umum

j. Jurnal SHU
Form ini untuk menginput prensentasi alokasi pembagian
SHU dan menjadi jurnal penutupan setelah shu dibagikan.

Gambar IV.26 Form Jurnal SHU
Berikut langkah-langkah input jurnal shu :
1) Pilih menu simpan pinjam, klik jurnal SHU.
2) Kemudian atur tanggal. Setelah itu klik proses maka
perhitungan alokasi akan terhitung secara otomatis.
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3) Klik proses jurnal. Maka seluruh shu akan dibagikan
dan terjurnal ke jurnal umum secara otomatis.

k. Inventarisasi Aset
Form ini untuk mendata inventarisasi milik koperasi.
Meskipun tersistem, form ini harus dihitung manual karena
tidak akan terposting secara otomatis di laporan keuangan. Hal
ini disebabkan karena perhitungan penyusutan dapat berubah
seiring berjalannya waktu penggunaan asset tersebut.
Berikut langkah-langkah input jurnal umum :
1) Pilih menu simpan pinjam
2) Pilih inventarisasi aset
3) Kemudian isikan dengan form yang ada beserta hasil
perhitungan penyusutan aset tersebut.
4) Lalu klik simpan untuk menyimpan hasil input dan
klik hapus untuk menhapus aset.

Gambar IV.27 Form Inventarisasi Aset
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3.

Laporan
Menu laporan merupakan output dari proses input data. Seluruh
laporan yang dihasilkan oleh sistem nantinya dapat diekspor kedalam
beberapa format data seperti pdf dan excel sehingga dapat diolah lagi
sesuai kebutuhan koperasi.

Gambar IV.28 Menu Laporan
Berikut output dari hasil proses olah data oleh sistem :
a. Laporan Simpanan Anggota
Laporan ini mengenai total simpanan anggota koperasi beserta
rincian dari simpanan tersebut.
Berikut langkah-langkah cetak laporan simpanan anggota :
1) Pilih menu laporan, lalu klik laporan simpanan anggota
2) Filter data berdasarkan bulan dan departemen.
3) Klik lihat laporan
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Gambar IV.29 Laporan Simpanan Anggota

b. Laporan Piutang Anggota
Laporan ini mengenai total pinjaman anggota beserta rincian
pinjamanya serta yang telah di bayarkan.
Berikut langkah-langkah cetak laporan piutang anggota :
1) Pilih menu laporan, klik laporan piutang anggota
2) Filter berdasarkan tanggal yang diinginkan.
3) Klik lihat laporan.
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Gambar IV.30 Laporan Piutang Anggota

c. Laporan Sisa Hasil Usaha
Laporan

ini

mengenai

kemampuan

koperasi

dalam

memperoleh laba serta pembiyaan koperasi dari kegiatan
operasional maupun non operasional yang nantinya akan
dibagikan kepada para anggotanya dalam bentuk dividen.
Berikut langkah-langkah cetak laporan sisa hasil usaha :
1) Pilih menu laporan, klik laporan sisa hasil usaha.
2) Filter berdasarkan tanggal yang diinginkan.
3) Klik lihat laporan.
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Gambar IV.31 Laporan Sisa Hasil Usaha

d. Laporan Neraca
Laporan ini mengenai sumber daya yang dimilliki oleh
koperasi berserta asal sumber daya tersebut.
Berikut langkah-langkah cetak laporan neraca :
1) Pilih menu laporan, klik laporan neraca
2) Filter berdasarkan tanggal yang diinginkan.
3) Klik lihat laporan.
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Gambar IV.32 Laporan Neraca

e. Laporan Akuntansi Simpan Pinjam
Laporan ini merinci akun-akun yang mengalami perubahan
akibat transaksi yang terjadi pada koperasi.
Berikut langkah cetak laporan akuntansi simpan pinjam :
1) Pilih laporan, klik laporan akuntansi simpan pinjam.
2) Lalu pilih akun yang akan dicetak. Lalu klik mutasi.
3) Klik rekapitulasi dan pilih laporan rekapitulasi maka
akan muncul seluruh kode rekening.
4) Klik rekapitulasi dan pilih rekap per kode rekening.
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Gambar IV.33 Laporan Akuntansi Simpan Pinjam

f. Laporan Jurnal
Laporan ini mengenai pengaruh transaksi terhadap setiap akun
pada laporan keuangan.
Berikut langkah-langkah cetak laporan jurnal :
1) Pilih menu laporan, klik laporan jurnal
2) Filter tanggal sesuai yang dibutuhkan.
3) Klik lihat laporan.

Gambar IV.34 Laporan Jurnal
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g. Laporan Tagihan Simpan Pinjam
Laporan ini mengenai jatuh tempo pembayaran angsuran
pinjaman oleh anggota.
Berikut langkah cetak laporan tagihan simpan pinjam :
1) Pilih laporan, klik laporan tagihan simpan pinjam
2) Filter data berdasarkan bulan dan departemen.
3) Klik lihat laporan.

Gambar IV.35 Laporan Tagihan Simpan Pinjam

h. Laporan Arus Kas
Laporan ini mengenai masuk keluarnya kas dari kegiatan
operasional, pendanaan dan investasi. Laporan arus kas pada
sistem menggunakan metode langsung yang merinci arus kas
masuk dan keluar dari berbagai aktivitas koperasi.
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Berikut langkah-langkah cetak laporan arus kas :
1) Pilih menu laporan, klik laporan arus kas.
2) Kemudian filter berdasarkan tanggal yang diinginkan.
3) Klik lihat laporan.

Gambar IV.36 Laporan Arus Kas
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i. Laporan Perubahan Modal
Laporan ini mengenai perubahan modal yang disebabkan
adanya dana-dana yang diterima dari anggota.
Berikut langkah-langkah cetak laporan perubahan modal :
1) Pilih menu laporan, klik laporan perubahan modal.
2) Kemudian data dapat difilter berdasarkan tanggal yang
diinginkan.
3) Klik lihat laporan.

Gambar IV.37 Laporan Perubahan Modal

j. Laporan Mutasi Anggota
Laporan ini merupakan catatan transaksi keuangan yang
pernah dilakukan anggota koperasi.
Berikut langkah-langkah cetak laporan mutasi anggota :
1) Pilih menu laporan, klik laporan mutasi anggota.
2) Lalu filter tanggal sesuai yang dibutuhkan.
3) Kemudian klik lihat laporan.
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Gambar IV.38 Laporan Mutasi Anggota

k. Laporan Pembagian SHU
Laporan ini mengenai pembagian SHU yang diterima anggota
sebagai bentuk balas jasa koperasi kepada anggota karena
telah menabung dan meminjam uang di koperasi.
Berikut langkah-langkah cetak laporan pembagian shu :
1) Pilih menu laporan, klik laporan SHU.
2) Lalu filter tanggal sesuai yang dibutuhkan.
3) Kemudian klik lihat laporan.
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Gambar IV.39 Laporan Pembagian SHU
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