
SOFTWARE UPK PNPM 

UNTUK MENGELOLA DATA PERGULIRAN PINJAMAN 

 

A. Gambaran Umum 

Software UPK PNPM merupakan perangkat lunak atau program aplikasi untuk mengelola data keuangan 

pada perguliran pinjaman UPK PNPM dengan pencatatan double entry secara otomatis. Software berjalan 

pada sistem operasi windows XP, Windows 7 dan Windows 8 dan dapat dijalankan pada komputer tunggal 

maupun pada beberapa komputer yang terhubung jaringan lokal (LAN).  Software ini terdiri dari dua 

program aplikasi, yaitu program aplikasi untuk Administrasi UPK dan program aplikasi untuk Front Office. 

Karena menggunakan pencatatan double entry (DEBET-KREDIT) secara otomatis, maka pengguna atau user 

software ini tidak perlu tahu tentang ilmu akuntansi, bahkan software ini dapat digunakan oleh orang yang 

sama sekali tidak tahu apa itu akuntansi. Yang penting si user tidak buta huruf dan dapat mengoperasikan 

komputer. Meskipun demikian, hasil pekerjaan menggunakan aplikasi ini akan sesuai dengan struktur 

akuntansi keuangan UPK PNPM. 

 

Software Administrasi UPK digunakan untuk : 

1. Layanan perguliran (pencairan pinjaman) dan mencetak jadwal angsuran pinjaman 

2. Mencetak laporan keuangan (neraca, laporan surplus (rugi laba), Laporan perkembangan pinjaman (LPP), 

laporan kolektibilitas, jurnal transaksi, laporan depresiasi aktiva tetap, laporan amortisasi biaya dibayar 

dimuka/sewa, riwayat angsuran, laporan realisasi perguliran, laporan investigasi pinjaman  bermasalah, 

laporan kas harian, laporan kas bank, rujukan IPTW) 

3. Membuat rencana perguliran secara otomatis menggunakan metode forecasting yang berjalan sesuai 

rencana perguliran di UPK PNPM Kec Nglipar Gunungkidul. 

4. Mengisi data primer (data kelompok, data anggota kelompok, data jenis pinjaman, aktiva 

tetap/inventaris, data desa, data pedukuhan/dusun, data rekening kas bank) 

5. Mengatur konfigurasi sistem (pagu pinjaman, jangka pinjaman, jasa pinjaman, seting komponen pembagi 

surplus, persentase pembagian surplus, restrukturisasi pinjaman, reschedulle pinjaman, restrukturisasi 

pinjaman,mutasi surplus, setting backup data otomatis) 

Software Front Office digunakan untuk : 
1. Pelayanan setoran pinjaman, penarikan dan penyetoran simpanan tanggung renteng (untuk versi 

tanggung renteng) 
2. Mencetak riwayat angsuran, cetak kartu angsuran 

 

B. Fitur Aplikasi Administrasi UPK 

1. Semua fitur mengacu ke laporan keuangan dan proses bisnis di UPK Kecamatan Nglipar Kab 

Gunungkidul. 

2. Setiap halaman transaksi dilengkapi tool/alat untuk mengkoreksi kesalahan akibat human error (salah 

ketik dan sebagainya) 

3. Perpindahan nilai surplus tahun berjalan ke nilai surplus belum dibagi terjadi secara otomatis ketika 

terjadi perpindahan tanggal 31 Desember ke tanggal 01 Januari. 

4. Terdapat fitur untuk membangkitkan nilai aspek pengelolaan keuangan dan nilai aspek pengelolaan 

pinjaman. 

5. Pengguna software tidak perlu orang yang paham akuntansi. Orang tidak merasa bekerja menggunakan 

sistem akuntansi, namun hanya merasa menggunakan aplikasi sistem informasi pada umumnya. 



6. Terdapat fitur untuk membangkitkan hasil perencanaan perguliran pada awal tahun secara otomatis 

menggunakan fitur forecasting berdasarkan history transaksi tahun sebelumnya. 

7. Terdapat fitur backup data otomatis setiap kali software di shutdown, sehingga yang tersimpan di file 

backup selalu data yang terbaru. 

8. Menggunakan kertas continuous form untuk mencetak bukti transaksi beberapa rangkap (untuk 

transaksi angsuran,honor, pengeluaran dan penerimaan pendapatan lainnya) 

9. Ada tambahan fitur untuk pinjaman perorangan, jika kelak ada UPK PNPM yang menjalankan perguliran 

non kolektif. 

 

C. Penjelasan Fitur Program Administrasi Perguliran UPK PNPM 

1. Halaman depan / halaman menu 

 
2. Sub Menu 

a. Menu Master Data 

 
b. Menu Pengaturan 

 
c. Menu Entri Transaksi 



 
d. Menu Ekspor Ke MS Excel 

 
e. Menu User Policies 

 
3. Halaman Tambah Data Peminjam (Kolektif maupun Perorangan) 

a. Tambah data peminjam kolektif 

 



b. Tambah data anggota kelompok 

 
c. Tambah data peminjam perorangan 

 
4. Halaman tambah/edit rekening Bank Pengembalian/Operasional 

 



5. Halaman tambah/edit jenis pinjaman 

 
Jika pada nama pinjaman diberlakukan simpanan tanggung renteng, maka pada saat pencairan pinjaman 

aplikasi akan menampilkan nilai simpanan yang harus dibayarkan oleh masing-masing anggota kelompok 

dengan persentase sesuai angka persentase pada gambar point 5 diatas. Lihat gambar dibawah ini : 

 
Jika tidak diberlakukan maka kolom simpanan tidak ditampilkan sehingga aplikasi ini dapat digunakan 

oleh UPK yang menerapkan maupun yang tidak menerapkan simpanan tanggung renteng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Halaman setting persentase dan akun Pembagi surplus 

 
Halaman untuk mencari mata rekening pembagi surplus : 

 
7. Halaman Mutasi Surplus Tahun Lalu  

Pada contoh di halaman ini nilai Surplus Tahun Berjalan (01 Jan 2015 – 31 Des 2015) akan berpindah 

otomatis ke Surplus Belum Dibagi ketika tanggal komputer berubah dari tanggal 31 Des ke tanggal 01 

Januari tahun berikutnya (jam 00.00). 

Laba Tahun Berjalan tahun sebelumnya yang sudah dimutasi otomatis ke Surplus Belum Dibagi pada 

tanggal 01 Januari jam 00.00 tersebut selanjutnya akan dimutasi lagi ke alokasi pembagi laba (misalnya 

Laba Ditahan, CSR, Pengembangan Kelembagaan dll). Mutasi ini dilakukan secara manual karena 

biasanya menunggu hasil rapat MAD, namun demikian pembagian angka sudah dialokasikan sesuai 

setingan persentase pada point nomor 6 diatas, walaupun nilai nominalnya bisa diubah pada saat mutasi 

manual jika keputusan rapat MAD berbeda dari nilai hasil rumus seting persentase. 

 
8. Halaman seting identitas UPK PNPM 

Identitas UPK PNPM digunakan untuk kop laporan yang dicetak oleh software ini, misalnya slip setoran 

angsuran, slip tarik setor simpanan tanggung renteng (jika ada), kop bukti perguliran dan lain-lain. 



 
9. Halaman Seting Lokasi Backup Database 

Pengaturan ini dilakukan untuk menentukan di folder mana backup database akan diletakkan ketika 

software melakukan backup data secara otomatis. Melalui halaman ini pula username dan password 

MySQL dapat diubah. Namun untuk mengubah username dan password sebaiknya berhati-hati dan lebih 

baik berkonsultasi dengan pembuat program, karena perubahan ini akan mempengaruhi user lain dalam 

mengakses database. 

 
10. Halaman Rencana Perguliran 

Rencana perguliran pada tahun berjalan (misalnya tahun 2016) dapat dilakukan sejak tanggal 01 Januari 

2016, yaitu setelah terjadi perpindahan tanggal dari 31 Desember ke tanggal 01 Januari, sehingga 

rencana perguliran dapat dibuat menggunakan software ini mulai tanggal 01 Januari tahun berjalan. 

Pembuatan rencana perguliran cukup dengan memilih tahun sesuai tahun sekarang dan mengisi 

persentase pertambahan modal yang akan digulirkan.  

 



Kemudian software akan membuat rencana perguliran sesuai pola yang dijelaskan pada gambar berikut : 

 
Catatan : Contoh angka pada gambar diatas merupakan angka simulatif, berupa angka kecil untuk 

mempermudah analisa alur proses pembuatan rencana perguliran. 

11. Halaman restrukturisasi dan rescheduling pinjaman 

Perubahan pola angsuran (misalnya dari 3 bulanan menjadi 1 bulanan) maupun perubahan jadwal 

angsuran (rescheduling) otomatis mempengaruhi target pada laporan perkembangan pinjaman. Jika 

dilakukan rescheduling, maka hanya tahap hasil perubahan yang belum lunas saja yang berubah tanggal 

jatuh temponya. Perubahan tanggal jatuh tempo dan perubahan nilai angsuran per tahap akibat 

rescheduling tersebut dilakukan oleh software. 

 
12. Halaman pencairan pinjaman kolektif (SPP/UEP) 

Transaksi pencairan pinjaman kolektif harus diisi dirinci per anggota, sedangkan transaksi pengembalian 

dapat diisi atas nama kelompok (tidak dirinci per anggota), namun demikian dapat juga dirinci per 

anggota seperti halnya proses pencairan. 

Peminjam (kelompok) dimungkinkan memilih tanggal jatuh tempo, sehingga tanggal jatuh tempo setiap 

tahap angsuran bisa saja tidak sama dengan tanggal transaksi pencairan. Contoh kasus di UPK PNPM Kec 

Nglipar Gunungkidul, beberapa kelompok pemanfaat melakukan transaksi pencairan pinjaman pada 



pertengahan bulan, namun kelompok tersebut menginginkan agar tanggal jatuh tempo setiap awal bulan 

atau akhir bulan. Lihat gambar dibawah ini : 

 
Gambar dibawah ini memperlihatkan halaman pencarian nama kelompok, untuk menghindari user 

mengetikkan nomor rekening kelompok sehingga tampilan software lebih komunikatif. 

 
13. Halaman entri pinjaman per anggota 

 



Setelah kotak cek dicentang , maka jumlah total pinjaman kolektif dan kalimat terbilang akan  tampil 

pada baris paling bawah (warna kuning). Lihat gambar dibawah ini : 

 
Selain itu kotak centang juga digunakan untuk memverifikasi pinjaman tiap anggota, sehingga jika kelak 

UPK mengaktifkan pinjaman non kolektif atau pinjaman perorangan, maka melalui halaman ini akan di 

cek apakah anggota kelompok memiliki pinjaman perorangan yang belum lunas. Jika punya pinjaman 

perorangan maka nilai pinjaman untuk anggota yang bersangkutan akan ditolak. 

14. Halaman cetak bukti pinjaman 

 

Hasil preview jadwal angsuran : 

 
Preview daftar hadir penyaluran pinjaman : 

 



 
Preview kuitansi penerimaan pinjaman : 

 

 
Preview kuitansi kelompok : 

 
 

15. Halaman pembatalan pencairan kredit 

Halaman ini digunakan apabila ada kekeliruan entri data pada saat penyaluran pinjaman, misalnya 

kekeliruan penulisan nilai pinjaman, kekeliruan memilih nama anggota yang menerima pinjaman, 

kekeliruan tanggal jatuh tempo. Halaman pembatalan pinjaman seperti pada gambar dibawah ini: 



 
Setelah pinjaman dibatalkan, maka pencatatan transaksi dapat diulangi kembali. 

16. Halaman transaksi umum 

Transaksi umum yang dimaksud disini adalah transaksi yang tidak terkait dengan penyaluran pinjaman, 

angsuran pinjaman, pembelanjaan aktiva tetap (inventaris) dan biaya sewa dibayar dimuka. Transaksi 

umum meliputi, misalnya pendapatan bunga bank, pajak bunga bank dan biaya administrasi bank (bank 

operasional UPK dan bank pengembalian), biaya honor/gaji, belanja ATK, dan pendapatan/pengeluaran 

lainnya yang tidak terkait dengan pola depresiasi maupun amortisasi. Lihat gambar dibawah ini : 

 
Koreksi transaksi umum: 
Dilakukan dengan meng-klik kanan pada baris yang akan dikoreksi, sehingga menu pop up seperti pada 
gambar berikut : 

 
17. Halaman pembelian inventaris (aktiva tetap) 

Beberapa inventaris dengan spesifikasi, harga, tanggal pembelian dan faktur yang sama dapat di-entri 

bersamaan. Pada contoh ini ada 2 lemari arsip dengan spesifikasi, harga, dan faktur pembelian yang 

sama (1 lembar faktur), sehingga lemari arsip tersimpan dalam 2 nama yaitu lemari arsip(1) dan lemari 

arsip(2). Halaman transaksi pembelian inventaris dapat dilihat pada  gambar berikut : 



 
Mengapa aktiva tetap/inventaris dengan spesifikasi,harga,faktur dan tanggal pembelian yang sama 

tetapi namanya dibedakan? 

Karena masing-masing inventaris tersebut mungkin saja dihapus dalam waktu yang tidak bersamaan, 

dengan harga lelang/jual yang berbeda. 

a. Hapus aktiva / inventaris 

Di dalam software ini penghapusan inventaris adalah pelepasan aktiva dengan pencatatan double 

entry yang mengakibatkan keuntungan atau kerugian. Jika inventaris dilepas (lelang/jual) dengan 

harga dibawah harga buku (taksiran) maka akan mengakibatkan pencatatan kerugian, sedangkan jika 

inventaris dilepas dengan harga diatas harga buku maka akan mengakibatkan keuntungan. 

Pencatatan keuntungan maupun kerugian dilakukan oleh komputer secara otomatis ketika user 

melakukan pelepasan inventaris. 

 
Baris aktiva “Meja” yang diklik kanan akan memunculkan menu pop up seperti pada gambar diatas. 

 
Keuntungan maupun kerugian otomatis masuk ke laporan surplus (rugi laba) sebagai berikut: 

 
b. Pembatalan transaksi pembelian aktiva / inventaris 

Menghapus transaksi pembelian yaitu membatalkan transaksi akibat kesalahan sehingga transaksi 

yang salah tersebut dihapus lalu diulang kembali. 

18. Halaman transaksi sewa dibayar dimuka 

Sewa dibayar dimuka akan dihitung biaya amortisasinya dalam periode harian. Sewa dibayar dimuka 

dapat dibatalkan maupun dihapus (alih sewa) dengan cara meng-klik kanan baris pada tabel seperti 

yang terlihat pada gambar dibawah ini. Pengertian dibatalkan adalah biaya sewa dibayar dimuka 

dianggap tidak pernah ada. Sedangkan hapus sewa(alih sewa) yaitu mengalihkan hak sewa ke pihak 

lain, mirip dengan menjual inventaris. 



 
19. Halaman tarik/setor kas bank 

 
20. Halaman mutasi antar kas 

Pencatatan mutasi kas dilakukan secara simultan yang terdiri dari : 

1. tarik kas bank sumber mutasi ke kas tunai,  

2. mutasi kas tunai sumber ke kas tunai tujuan,  

3. setor kas tunai tujuan ke kas bank tujuan. 

Selanjutnya saldo kas bank tujuan dapat ditarik menggunakan halaman Tarik/Setor Kas Bank . 

 
 

 



21. Halaman hapus sisa pinjaman  

 
22. Halaman pencairan surplus 

 
23. Halaman koreksi pencairan surplus 

 
Tampilan halaman koreksi nilai transaksi : 

 



Tampilan halaman koreksi tanggal transaksi : 

 
24. Halaman Laporan Kas Harian 

Gambar dibawah ini terpotong menjadi dua bagian karena tidak semua kolom dapat terlihat di layar 

komputer. 

 

 



 

 
25. Halaman Laporan Buku Kas Bank 

 
26. Halaman Laporan Neraca dan Surplus 

Neraca sebelum mutasi Surlus Tahun Berjalan (31 Des 2015): 



 
Neraca setelah mutasi otomatis Surplus Tahun Berjalan ke Surplus Belum Dibagi : 

 
27. Halaman Laporan Investigasi Pinjaman Bermasalah 

Pinjaman bermasalah yang masuk kolektibilitas level 1 s/d level 5 : 



 
Pinjaman bermasalah yang masuk kolektibilitas level 5 (level 1 s/d 4 belum dianggap bermasalah): 

 
28. Halaman kolektibilitas 

 
 



Kolektibilitas per Desa : 

 
29. Halaman Laporan Perkembangan Pinjaman (LPP) 

 
Lanjutan gambar.. 

 
30. Halaman jurnal transaksi 



 
31. Halaman laporan buku rekening 

 
32. Halaman laporan depresiasi inventaris/aktiva tetap 

  
Gambar lanjutan ... 



 
33. Halaman amortisasi sewa 

 
Gambar lanjutan ... 

 
34. Halaman laporan realisasi perguliran pinjaman 

 
Gambar lanjutan ... 



 
35. Halaman pencairan IPTW 

 
Pada halaman pencairan IPTW juga dilengkapi menu koreksi transaksi, pembatalan transaksi dan ekspor 

ke excel. Menu tersebut akan muncul jika klik kanan tombol mouse pada tabel Riwayat Transaksi IPTW. 

Lihat gambar berikut : 

 
Halaman koreksi nilai yang muncul sebagai berikut : 



 
36. Halaman penilaian aspek pengelolaan pinjaman dan pengelolaan keuangan, sesuai PTO No. 10 

 
37. Halaman entri bunga bank simpanan tanggung renteng 

Simpanan tanggung renteng yang dititipkan oleh kelompok/peminjam kepada UPK selanjutnya disetor ke 

bank dengan buku rekening tabungan masing-masing kelompok. Buku tabungan tersebut ditahan oleh 

UPK karena untuk keperluan tarik dan setor simpanan tanggung renteng ke bank. Setiap bulan simpanan 

tanggung renteng mendapatkan bunga bank, ada pungutan pajak bunga (barangkali) dan mungkin juga 

ada biaya administrasi bank. Bunga, pajak dan biaya administrasi bank untuk masing-masing kelompok 

dicatat oleh UPK menggunakan halaman berikut : 



 
D. Halaman Front Office (pelayanan angsuran/pengembalian) 

 
 

E. Kebutuhan Perangkat Keras (hardware) dan kertas 



 

Dibawah ini  daftar kebutuhan peralatan untuk menjalankan aplikasi UPK PNPM , tidak termasuk dalam 

paket software. Sebaiknya tiap UPK yang akan menggunakan software tersebut menyiapkan  peralatan 

berikut:  

1. Komputer workstation (terminal kerja) 

Yaitu komputer yang difungsikan untuk melakukan pekerjaan entri transaksi oleh staff front office dan 

staff administrasi. Komputer workstation ini terkoneksi dengan komputer server via kabel UTP, dan 

sebaiknya tidak menggunakan wifi, agar koneksi lebih terjamin kestabilannya. Komputer workstation 

dapat berupa PC, laptop atau netbook. Sistem operasi yang digunakan minimal WinXP 32 bit atau win7 / 

win 10 mode 32 bit. Harga PC/Netbook sekitar 3 s/d 7 juta per unitnya. 

Spesifikasi minimal : 

a. Processor Dual Core (atau yang lebih tinggi),  

b. Harddisk minimal 10 GB 

c. Memory 1GB  

d. Screen Resolution 1366 x 768 dpi (landscape) 

2. Komputer PC sebagai Server basis data (database) 

Komputer ini berfungsi sebagai bank data, menyimpan semua data yang dimasukkan/diproses melalui 

komputer workstation. Dari aspek spesifikasi teknis, idealnya komputer yang difungsikan sebagai bank 

data memang komputer dengan spesifikasi tinggi (misalnya merk Dell, HP, IBM, Sun Microsystem dan 

lain-lain). Gambar komputer yang benar-benar sebagai server dapat dicari di internet). Namun untuk UPK 

yang jumlah komputer workstation kurang dari 4 unit, dapat menggunakan PC biasa (rakitan).  

Harga PC untuk server rakitan berkisar 3 s/d 5 juta per unitnya, sedangkan harga server ber-merk berkisar 

12 s/d 20 juta per unitnya. 

Spesifikasi minimal : 

a. Processor Dual Core (atau yang lebih tinggi) 

b. Harddisk minimal 320 GB 

c. Memory minimal 2 GB 

d. Screen resolution minimal 800 x 600 dpi 

3. Printer dotmatrik 

Printer dotmatrik digunakan untuk mencetak nota menggunakan kertas continuous paper. Merk Epson 

LX-310 harganya berkisar 2 s/d 2,5 juta tiap unit. 



4. Printer inkjet atau laser jet 

Digunakan untuk mencetak laporan dan kebutuhan lainnya selain mencetak nota. Biasanya setiap UPK 

sudah punya printer color inkjet (printer tinta warna). Harga sekitar 1,8 s/d 2 juta. 

5. Hub 
Untuk menggabungkan beberapa komputer menjadi satu buah kelompok jaringan, yaitu beberapa 
komputer workstation dan komputer server. Untuk UPK dengan jumlah komputer 3 atau 4 unit 
PC/Laptop, sebaiknya membeli hub 8 port sebanyak 1 unit. Spesifikasi TP-LINK SWITCH HUB 8 PORT TL-
SF1008D. Harga berkisar 100 s/d 150 ribu/unit. 

6. Kabel UTP 

Yaitu kabel yang menghubungkan komputer dengan komputer lain, atau komputer dengan hub bila 

dalam satu kantor terdapat beberapa komputer (server dan workstation). Untuk kebutuhan kabel 

sebaiknya menghubungi teknisi jaringan komputer, sekalian dengan proses instalasi kabelnya. 

7. Uninterruptable Power Supply (UPS) 

Yaitu baterai cadangan jika listrik PLN padam, ketersediaan perangkat ini bersifat WAJIB. Satu unit UPS 

merk APC dengan spesifikasi seperti dibawah ini dapat digunakan untuk 6 komputer. Harga berkisar 5 

juta/unit. 

Spesifikasi : 

Line-Interactive, UPS 1500VA / 900W, 230V, Single-Phase, AVR, Tower, USB, LCD 

8. Kertas (continuous paper) 

Yaitu kertas rangkap untuk cetak nota/kuitansi. Harga untuk continous paper 2 ply per dus sekitar 250 

ribu. 

 

F. Kebutuhan Software Pendukung 

1. MySQL versi 5.1  

2. MyODBC 

3. MS Excel 2010 

 

 

G. Tahap implementasi  

1. Menginstal aplikasi database MySQL di server UPK 

2. Migrasi Tahap I : 

a. Membuat resume data transaksi untuk dimigrasi (dilakukan oleh UPK) 

b. Membuat saldo awal neraca akhir tahun(dilakukan oleh UPK) 

c. Migrasi ke sistem database server dari resume data transaksi menggunakan software khusus 

(dilakukan oleh pembuat program/tenaga pendamping IT) 

d. Verifikasi data hasil migrasi (dilakukan oleh UPK bersama pembuat program/pendamping IT) 

3. Migrasi Tahap II : (dilakukan oleh UPK+pendampingan oleh pembuat program/pendamping IT) 

Mengentri data transaksi awal tahun berjalan sampai dengan tgl transaksi berjalan. 

4. Membuat jaringan lokal (LAN) 

5. Pendampingan operasional 1 tahun 

 

H. SMS Notifikasi 

Fitur SMS notifikasi akan ditambahkan pada tahun 2018. Fitur ini bekerja secara otomatis, akan ditambahkan 

pada aplikasi tersendiri, namun tetap terkoneksi dengan server lokal (bank data UPK). Jenis notifikasi yang 

akan ditambahkan : 

1. SMS pemberitahuan kepada anggota kelompok jika ketua kelompok melakukan transaksi angsuran. 



2. SMS pemberitahuan jika tanggal jatuh tempo tinggal beberapa hari lagi (jarak hari bisa diseting oleh 

user) 

3. Menyebarkan pengumuman yang ditulis oleh pengelola UPK kepada grup (pengurus,kelompok,anggota) 

Bila menginginkan diskusi atau pertunjukan aplikasi silahkan mengundang kami untuk hadir ke UPK (tidak 

dipungut biaya, tidak harus nyuguh minuman/makanan dan tidak harus ada kesepakatan membeli aplikasi), atau 

boleh juga datang ke Laboratorium Elektronika Program Studi Teknik Elektromedik UMY Jl. HOS Cokroaminoto 

(Belakang AMC) atau menghubungi kontak berikut : 

   SIGIT WIDADI 

   E-MAIL : swdskom@gmail.com 

   WA : 08121596275 
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