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RINGKASAN 

 
 Program Pengabdian Masyarakat (PPM) “implementasi sistem informasi 

laporan keuangan” ini adalah program pengabdian lanjutan dari program Ipteks 

bagi Masyarakat (IbM) tahun 2013. Kegiatan yang dilakukan dalam PPM ini 

berfokus pada implementasi Aplikasi LKM yang merupakan produk teknologi 

tepat guna dari program Ipteks bagi Masyarakat (IbM) tahun 2013 yang telah 

disempurnakan pada Perumdes Arta Kemuning Artha Kemuning. Semua tahapan 

pengabdi/pelaksanaan dari program ini telah selesai kami laksanakan. Tahapan 

pengabdi/pelaksanaan tersebut meliputi: 

1. Survey  dan diskusi dengan mitra guna identifikasi kebijakan manajemen 

dan akuntansi yang diterapkan oleh Perumdes Arta Kemuning Artha 

Kemuning.  

2. Setting dan simulasi guna menguji kesesuaian fitur “tepat guna” 

3. Instalasi aplikasi LKM ke lembaga mitra  

4. Migrasi dan validasi data  

5. Pelatihan dan pendampingan penggunaan aplikasi bagi pengelola di 

lembaga mitra 

Hingga laporan akhir ini disusun, perangkat lunak tersebut telah 

diimplementasikan di lembaga mitra sesuai fitur yang diinginkan dan kebijakan 

yang ada pada lembaga mitra. Setelah mendapatkan pelatihan dan pendampingan, 

para pengelola Perumdes telah mampu menjalankan dan menggunakan aplikasi 

LKM untuk melayani para nasabahnya. 

Tim pengabdi/pelaksana memiliki rencana lanjutan yaitu melakukan 

penawaran produk dan pendampingan operasional bagi seluruh Perumdes Arta 

Kemuning di Kabupaten Kulon Progo dan lembaga sejenis untuk memanfaatkan 

produk tepat guna berupa aplikasi LKM ini.  
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PRAKATA 

 
 

 Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala karunia-
Nya sehingga kami tim pengabdi/pelaksana program pengabdian masyarakat 
(PPM) “Implementasi Sistem Laporan Keuangan pada Perumdes Arta Kemuning 
Artha Kemuning, Brosot, Galur, Kabupaten Kulon Progo-DIY” dapat 
melaksanakan tugas implementasi rencana program dengan baik dan lancar. 

 Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Program Studi D3 
Akuntansi Program Vokasi-UMY yang telah memberikan kesempatan kepada 
kami untuk melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya, 
kami ucapkan terima kasih pula kepada manajemen Perumdes Arta Kemuning 
Artha Kemuning yang telah berkenan menjadi mitra dalam pengabdi/pelaksanaan 
program pengabdian masyarakat ini.  

 Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami terutama dalam 
mengembangkan kemampuan diri sebagai tenaga akademik dan menjadi wahana 
nyata kami dalam melaksanakan Tri Dharma Pendidikan Tinggi. Mulai dari awal 
pengabdi/pelaksanaan program ini, kami mendapatkan banyak wawasan tentang 
persoalan sosial kemasyarakatan serta strategi penerapan ilmu dan pengetahuan. 
Kemampuan memecahkan persoalan sosial dan kemasyarakatan serta pengalaman 
dalam menerapkan ipteks tersebut sangat bermanfaat bagi kami untuk 
mengembangkan kompetensi keilmuan.  

Kritik, evaluasi dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan guna 
perbaikan kualitas pengabdi/pelaksanaan program sejenis di masa mendatang. 
Akhirnya, semoga program pegabdian masyarakat ini bermanfaat bagi bagi semua 
pihak, terutama bagi peningkatan kualitas layanan dan akuntabilitas keuangan 
pada Perumdes Arta Kemuning Artha Kemuning. 
 

 
 
Yogyakarta, 26 September 2016 

 
 
 
 
 

Tim Pengabdi/pelaksana 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Perumdes Arta Kemuning pada awal pendiriannya menggunakan nama 

Lembaga Keuangan Mikro “Arta Kemuning” (LKM Arta Kemuning). Lembaga 

Keuangan Mikro “Arta Kemuning” (LKM Arta Kemuning) di wilayah Kabupaten 

Kulon Progo merupakan salah satu lembaga keuangan informal yang 

memprioritaskan nasabah dari masyarakat pra sejahtera dan kelompok usaha 

mikro atau usaha rumah tangga. Kelompok tersebut merupakan golongan 

masyarakat yang tidak terlayani oleh sistem perbankan formal. Layanan kredit 

untuk golongan masyarakat tersebut dilakukan dengan mendirikan LKM Arta 

Kemuning pada tahun 2006-2007 oleh Bupati Kulon Progo di setiap desa yang 

berjumlah 88 LKM dengan modal awal dari Dana Cadangan Pemberdayaan Desa 

yang ditetapkan melalui Perda Nomor 11 Tahun 2003. Saat ini LKM “Arta 

Kemuning” di Kabupaten Kulon Progo telah menjadi lembaga berbadan hukum 

karena pada bulan Agustus 2013 seluruh LKM Kulon Progo memiliki akta 

sebagai Perumdes  (Perusahaan Umum Desa) dengan Lurah Desa sebagai 

penanggung jawabnya. Pengawasan Perumdes Arta Kemuning dilaksanakan oleh 

Biro Administrasi Ekonomi Pembangunan Pemda Kulon Progo, sedangkan 

pembinaan operasional dan koordinasi antar Perumdes dilakukan oleh pejabat 

Dewan Pembina yang ditunjuk oleh Bupati. 

Pelayanan Perumdes Arta Kemuning Arta Kemuning tidak menggunakan 

pola pelayanan bank konvensional, namun menerapkan pelayanan dengan 

pendekatan kelompok, tidak mensyaratkan kolateral dan tidak menerapkan 

persyaratan administratif formal yang menyulitkan.  Landasan pengelolaan resiko 

dilakukan dengan pola pertanggungjawaban “tanggung renteng” maupun pola 

hubungan “kenal dekat” dengan nasabah kredit. Strategi lain dalam pengendalian 

resiko adalah memberikan kredit dibawah pagu maksimal untuk nasabah yang 

pertama kali mengajukan pinjaman. 

Sistem pengawasan dan pembinaan oleh Pemerintah Daerah 

mengharuskan pengelola Perumdes menyusun laporan keuangan dalam jangka 
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waktu bulanan dan laporan akhir tahun. Laporan keuangan terdiri atas Laporan 

Neraca, Aliran Kas dan Laporan Laba Rugi dan Laporan Kolektibilitas. Persoalan 

teknis yang dihadapi oleh pengelola Perumdes dalam pelayanan nasabah adalah 

penguasaan aplikasi keuangan berbasis spreadsheet dengan pola pencarian data 

yang belum terstruktur. Sedangkan persoalan teknis terkait dengan pelaporan 

pengelolaan keuangan adalah menyusun dan mengintegrasikan jurnal penyesuaian 

dalam format standar laporan keuangan. Program pengabdian masyarakat yang 

dilaksanakan oleh tim pengabdi/pelaksana saat ini berusaha memecahkan 

persoalan teknis basis data keuangan untuk mendukung sistem pelayanan nasabah 

dan efisiensi sumber daya manusia pengelolanya dengan mengaplikasikan ke 

dalam produk teknologi tepat guna yaitu software/aplikasi keuangan yang bersifat 

user friendly. 

Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat (PPM) yaitu implementasi 

sistem informasi laporan keuangan dalam hal ini implementasi aplikasi LKM 

yang dilakukan oleh tim pengabdi/pelaksana pada bulan Januari sampai dengan 

September 2016. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi; pertama yaitu 

melakukan survey dan diskusi lanjutan ke lokasi mitra. Pelaksanaan survey 

lanjutan difokuskan pada mengidentifikasi kebijakan manajemen dan akuntansi 

yang diterapkan terutama dalam sistem pelayanan, proses dokumentasi, 

rekapitulasi transaksi dan pelaporan serta. Kedua, melakukan setting dan simulasi 

aplikasi LKM untuk menguji kesesuaian fitur dengan kebutuhan mitra. Ketiga, 

Apabila sudah sesuai maka dilanjutkan dengan proses installasi Aplikasi LKM 

kedalam perangkat komputer lembaga mitra.. Keempat, proses migrasi dan 

validasi data untuk memastikan data history masa lalu tereduksi secara sempurna 

ke dalam database (bank data). Terakhir, apabila keseluruhan data yang telah 

dimigrasi telah valid sesuai dengan data history mitra, maka dilanjutkan tahap 

berikutnya yaitu pelatihan dan pendampingan penggunaan Aplikasi LKM kepada 

pengelola Perumdes. 
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BAB II 

TARGET DAN LUARAN 

 

Sejak Perumdes Arta Kemuning didirikan di Kabupaten Kulon Progo 

hingga saat ini, telah mengalami dua kali kegagalan dalam implementasi teknologi 

tepat guna berupa rekayasa teknologi informasi untuk melakukan penyajian 

laporan keuangan. Berdasarkan penjelasan lisan salah satu anggota Dewan 

Pembina Perumdes Arta Kemuning, kegagalan pertama terjadi saat Pemerintah 

Daerah Kabupaten Kulon Progo mengadopsi sistem informasi keuangan milik PD 

Bank Pasar senilai Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Kegagalan 

terjadi karena sistem informasi keuangan milik PD Bank Pasar tidak mampu 

melakukan sinkronisasi data transaksi keuangan yang sudah dilakukan  dengan 

jumlah transaksi mencapai ribuan transaksi sejak awal Perumdes berdiri. 

Kegagalan yang kedua terjadi pada saat Pemerintah Daerah melakukan pengadaan 

perangkat lunak pengelolaan data keuangan Perumdes berbasis web yang disusun 

dalam sistem basis data terpadu untuk seluruh Perumdes se-Kabupaten Kulon 

Progo. Kegagalan terjadi karena faktor ketidakpercayaan pengelola Perumdes 

pada aspek kerahasiaan, otoritas data keuangan dan sistem yang tidak fleksibel 

dalam pengaturan besaran bunga kredit, bunga simpanan, fleksibilitas angsuran 

kredit dan fleksibilitas pengaturan persentase pembagian keuntungan antara 

Pengelola Perumdes dan Pemerintah Desa, mengingat aturan mengenai beberapa 

hal tersebut sangat beragam karena petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Dewan 

Pembina Perumdes hanya mengatur kisaran nilai pada variable yang dimaksud. 

Berdasarkan analisa terhadap beberapa faktor diatas, tim 

pengabdi/pelaksana Program Pengabdian Masyarakat (PPM) menetapkan target 

luaran berupa : 

1. Keberhasilan implementasi produk teknologi tepat guna berupa perangkat 

lunak yang mampu menghasilkan laporan keuangan sesuai standar 

akuntansi dengan fitur-fitur yang dirancang agar mudah dioperasikan oleh 
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pengelola Perumdes dengan latar belakang ilmu akuntansi yang sangat 

minim sekalipun.  

2. Menaikkan tingkat kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan mikro 

yang dikelola dengan baik dan akuntabel. 

3. Meningkatkan peranan masyarakat level menengah berinvestasi ke lembaga 

keuangan mikro, yang nyata-nyata mampu mengelola  dana masyarakat 

secara profesional, sehingga dana yang terkumpul dari masyarakat level 

menengah dapat digulirkan menjadi bantuan kredit bagi kelompok 

masyarakat level dibawahnya. 

4. Menciptakan suasana kondusif antara pihak nasabah, pengelola, pengawas 

dan penanggung jawab lembaga keuangan mikro, apabila sistem keuangan 

berhasil dikelola dengan baik berkat keberhasilan program pengabdian 

msyarakat yang dilaksanakan oleh tim pengabdi/pelaksana. 

5. Mereduksi rasa pesimis kelompok masyarakat miskin terhadap kesempatan 

berusaha dan kesempatan hidup sejahtera akibat sistem finansial kapitalis, 

menjadi perasaan optimis, karena ada lembaga keuangan yang dapat 

dipercaya dan fokus melayani jasa finansial non perbankan. 

6. Semakin menumbuhkan semangat wirausaha dari nasabah lembaga 

keuangan mikro. 

7. Menumbuhkan iklim persaingan yang sehat antar lembaga keuangan mikro 

dengan cara memanfaatkan terapan teknologi informasi. 
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BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

 

Meskipun Perumdes Arta Kemuning Artha Kemuning merupakan lembaga 

perbankan kecil jika ditinjau dari aspek jumlah nasabah dan besaran pagu nilai 

kredit, namun pengelolaan keuangan tidak berbeda jauh dengan lembaga 

perbankan kelas menengah seperti BPR maupun PD Bank Pasar. Hal tersebut 

berdasarkan hasil analisa Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Perumdes yang 

disusun oleh Dewan Pembina Perumdes Arta Kemuning serta berdasarkan analisa 

format laporan keuangan Perumdes mitra pada tahun sebelumnya.  

Sebagai pendamping pemberdayaan lembaga mitra, maka tim 

pengabdi/pelaksana memprioritaskan solusi masalah pada sistem pendukung 

pelayanan nasabah dan sistem pelaporan keuangan. Sistem pendukung yang akan 

diimplementasikan berupa implementasi  Aplikasi LKM (perangkat lunak multi 

user) untuk mengelola data keuangan Perumdes dan memberikan desain arsitektur 

teknologi informasi yang bersifat tepat guna (sederhana, murah,mudah,berdaya 

guna) serta memiliki keluwesan sehingga dapat mengakomodasi transaksi simpan 

pinjam yang tercantum dalam permasalahan mitra. Tim pengabdi/pelaksana 

menempuh tahapan implementasi perangkat lunak sebagai berikut:  

a. Survey lanjutan 

Survey lanjutan di perlukan untuk mengidentifikasi kebijakan manajemen dan 

akuntansi yang diterapkan terutama dalam sistem pelayanan, proses 

dokumentasi, rekapitulasi transaksi dan pelaporan. Hasil identifikasi 

mengenai kebijakan manajemen dan akuntansi dapat menggambarkan alur 

proses operasional atau alur informasi (data) dari awal transaksi hingga 

menjadi laporan akhir. Dari hasil pengamatan sistem lembaga mitra, tim 

pengabdi/pelaksana berhasil memperoleh gambaran kebijakan dan alur data 

akuntansi yang diterapkan dalam sistem operasi Perumdes Arta Kemuning 

Artha Kemuning. Sebagai  ilustrasi berikut disajikan diagram alur kebijakan 

dan entitas relasi data nasabah seperti pada gambar dibawah ini: 
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Gambar 3.1 
Data Flow Diagram Sistem Keuangan Lembaga Mitra 

 
 

Gambar 3.2 
Diagram Entitas Relasi Data Nasabah Lembaga Mitra 
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b. Setting dan simulasi Aplikasi LKM 

Langkah ini diperlukan guna menguji kesesuaian pola dalam aplikasi LKM 

yang akan digunakan dengan kebijakan manajemen dan akuntansi yang 

digunakan oleh mitra.  

c. Proses instalasi sistem jaringan dan Aplikasi LKM ke perangkat komputer 

mitra.Apabila sudah sesuai maka dilanjutkan dengan proses installasi aplikasi 

LKM kedalam perangkat komputer mitra.  

 
Gambar 3.3 

Skema database client-server di lembaga mitra (Gambar 3.3A) dan Rancangan 
arsitektur jaringan (LAN) di lembaga mitra (Gambar 3.3B) 

 

d. Proses migrasi dan validasi data  

Langkah ini diperlukan untuk memastikan data history masa lalu tereduksi 

secara sempurna ke dalam database (bank data), sehingga dapat 

meminimalisir kesalahan data sebagai akibat data awal yang kurang valid.  

e. Pelatihan dan Pendampingan penggunaan Aplikasi LKM. 

Apabila keseluruhan data yang telah dimigrasi telah valid sesuai dengan data 

history mitra, maka dilanjutkan tahap berikutnya yaitu pelatihan dan 

pendampingan penggunaan aplikasi LKM kepada pengelola Perumdes. 

Pelatihan dan pendampingan ini dimaksudkan untuk transfer pengetahuan 

serta memastikan bahwa user (pengelola Perumdes) dapat menggunkan 

Aplikasi LKM secara benar. 

 
 

Gambar 3.A 
 

Gambar 3.B 
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Program pengabdian masyarakat (PPM) “Implementasi Sistem Laporan 

Keuangan pada Perumdes Arta Kemuning Arta Kemuning, Brosot, Galur, 

Kabupaten Kulon Progo-DIY” ini dilaksanakan selama 9 bulan mulai Januari 

sampai dengan September 2016. Secara ringkas tahapan pelaksanaan program 

pengabdian ini disajikan dalam Tabel berikut ini: 

 
Tabel 4.1  

Matrik Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat 
 

No Kegiatan Bulan ke 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Survey lanjutan ke lembaga 
mitra          

2. Setting dan simulasi Aplikasi 
LKM          

3. Proses migrasi dan validasi data           
4. Proses instalasi sistem jaringan 

dan Aplikasi LKM ke perangkat 
komputer mitra.  

 
        

5. Pelatihan dan Pendampingan 
penggunaan Aplikasi LKM.          

 

Dengan berhasilnya implementasi sistem informasi laporan keuangan 

(Aplikasi LKM) dan terapan teknologi pendukung berupa arsitektur jaringan 

komputer sederhana, tentu tidak menjamin operasional sistem keuangan di 

lembaga mitra langsung berjalan. Namun dibutuhkan orientasi mengenai hasil 

implementasi kepada calon user/operator, agar kesalahan-kesalahan yang bersifat 

non logical programming (kesalahan diluar logika pemrograman/ komputasi) 

dapat dihindari, sehingga tingkat kepercayaan nasabah kepada lembaga mitra 

yang saat ini sudah sangat bagus dapat dipertahankan dan bahkan semakin 

ditingkatkan. Selain itu faktor yang tak kalah pentingnya adalah konsistensi 

kebijakan dan konsistensi operasionalisasi aplikasi oleh user, seperti entry 

transaksi harus konsisten dilakukan secara realtime. 
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BAB IV 

HASIL YANG DICAPAI 

 

 Setelah melakukan implementasi selama sembilan bulan, sejak bulan bulan 

Januari  hingga September 2016, tim pengabdi/pelaksana berhasil melakukan 

implementasi Aplikasi LKM di Perumdes Arta Kemuning Arta Kemuning sesuai 

dengan kebutuhan pengelola Perumdes. Berdasarkan survey wawancara dan 

diskusi bersama lembaga mitra yang membahas tentang kebijakan manajemen 

Perumdes, ditemukan beberapa penyesuaian (tepatnya penyempurnaan) guna 

memudahkan proses pelayanan dan pemberian fasilitas sesuai kebijakan 

manajemen yang cukup dinamis. Dalam penyajian laporan keuangan juga 

dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan kode account dan penambahan 

beberapa account untuk menambah fleksibilitas dan kemungkinan peningkatan 

kompleksitas transaksi dimasa yang akan datang. Penyesuaian dan 

penyempurnaan sistem penyajian laporan keuangan mengacu pada Petunjuk 

Teknis Penyajian Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro yang dikeluarkan 

oleh Dewan Pembina LKM Kabupaten Kulon Progo tahun 2013 dan Standar 

Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh IAI.  

Penambahan dan penyempurnaan fitur yang telah disediakan Aplikasi 

LKM antara lain: 

1. Fitur opsi pilihan bunga, skema kredit, penghapusan denda kredit 

Kebijakan dalam kredit nasabah, misalnya menentukan besaran bunga 

pinjaman dan bunga simpanan berbeda antara PERUMDES mitra yang satu 

dengan Perumdes mitra yang lain serta perubahan kebijakan penetapan 

besaran bunga yang diperlukan.  

2. Penyempurnaan kode accunt dan penambahan account.  

Kode account yang selama ini digunakan oleh Perumdes Arta Kemuning 

Artha Kemuning belum sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyajian Laporan 

Keuangan Lembaga Keuangan Mikro tahun 2013 dan Standar Akuntansi 

Keuangan yang dikeluarkan oleh IAI sehingga perlu distandarkan.  
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Secara teknis seluruh fitur Aplikasi LKM yang berhasil 

diimplementasikan, dijelaskan sebagai berikut: 

1. Menu Master Data Kredit  

Fitur dalam menu ini meliputi: menu entry nasabab baru, jenis kredit, jaminan 

kredit, restore database. 

2. Menu Master Data Kepegawaian 

Fitur dalam menu ini meliputi: menu entry data pegawai, identitas pegawai, 

tunjangan pegawai, mutasi pegawai. 

3. Menu Master Pengaturan,  

Fitur dalam menu ini meliputi: menu entry pengaturan tunjangan pegawai, 

pembagian laba bersih, bunga tabungan nasabah, mutasi simpanan nasabah, 

pola denda angsuran kredit, potongan biaya materai, interval portofolio, 

selisih CPAP, revaluasi aktiva tetap, pembebanan/pengenaan pajak, 

pengurang pendapatan kena pajak, pengaturan identitas lembaga, pengaturan 

backup database. 

4. Menu Entry Transaksi 

Fitur dalam menu ini meliputi; menu entry transaksi pencairan kredit, 

angsuran kredit, tabungan nasabah, transaksi umum, pembayaran gaji 

pegawai, transaksi antar lembaga keuangan, penyetoran pajak, pembayaran 

laba bersih, biaya dibayar dimuka, perubahan jaminan kredit, penutupan 

rekening nasabah, perolehan aktiva tetap, penghapusan aktiva tetap, 

pengakuan utang tunjangan akhir tahun, dan pencairan dana pensiun. 

5. Menu Laporan Keuangan 

Fitur dalam menu ini, meliputi: Laporan keuangan (aliran kas, rugi laba, dan 

neraca), buku rekening, jurnal transakasi, jurnal penyesuaian, laporan 

portofolio, analisa laporan keuangan, mutasi saldo dan bunga tabungan, 

perkembangan transaksi angsuran, dan perkembangan transaksi simpanan. 

6. Menu User Policies 

Fitur dalam menu ini, meliputi; menu penambahan user, dan penggantian 

password 
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BAB V 

USULAN KEGIATAN LANJUTAN 

 

 Mengingat Perumdes dalam  merupakan lembaga keuangan yang 

diharapkan terus berkembang melayani kebutuhan modal masyarakat kelas 

ekonomi menengah ke bawah maka program pengembangan Perumdes 

direncanakan akan terus berlanjut dengan kegiatan pendampingan dan penerapan 

teknologi tepat guna yang mendukung unsur pelayanan nasabah kepada Perumdes 

lainnya di Kabupaten Kulon Progo. Kegiatan lanjutan yang akan diusulkan pada 

tahun 2016 mendatang secara detil akan mengambil tema “Implementasi Sistem 

Informasi Laporan Keuangan dan  Pendampingan Penyusunan Laporan 

Keuangan Pada PERUMDES Arta Kemuning Jatirejo, Lendah”. Pemilihan 

usulan kegiatan lanjutan ini berdasarkan hasil pengabdi/pelaksanaan program 

pengabdian masyarakat tahun 2016 ini yang berjalan dengan lancar dan sebagai 

akibatnya saat ini calon lembaga mitra telah memiliki basis data identitas nasabah. 

Program lanjutan ini bertujuan melakukan efisiensi sumberdaya Perumdes. 
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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan analisa Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Perumdes, 

analisa kebutuhan lembaga mitra dan proses serta hasil pengabdi/pelaksanaan 

program IbM, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan di 

lembaga mitra lebih rumit dibandingkan dengan proses pengolahan data di 

lembaga perbankan kelas menengah seperti Bank Perkreditan Rakyat atau 

PD Bank Pasar milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo. Lebih 

rumitnya proses tersebut karena Perumdes harus berorientasi pada 

pemberian pelayanan yang mudah  dan cepat bagi nasabah yang berasal 

dari kelompok masyarakat yang tidak terlayani oleh bank konvensional, 

sehingga harus ditambahkan fitur yang fleksibel. 

2. Tidak semua personal yang menjadi pengelola Perumdes memiliki latar 

belakang ilmu akuntansi yang memadai, sehingga produk teknologi tepat 

guna yang berupa aplikasi pemrosesan transaksi dan laporan keuangan 

harus dibangun dengan asumsi operator yang tidak punya latar belakang 

ilmu akuntansi pun mampu mengoperasikan aplikasi tersebut. Dengan kata 

lain, dapat disimpulkan bahwa lembaga mitra memang sangat 

membutuhkan perangkat lunak yang user friendly. 

 

B. SARAN 

1. Demi optimalnya fungsi dari produk teknologi tepat guna yang berupa 

perangkat lunak dalam membantu proses pelayanan nasabah dan 

pemrosesan data untuk penyajian laporan keuangan, maka pemasukan data 

transaksi ke aplikasi LKM sebaiknya dilakukan secara real time. 

2. Untuk mengoptimalkan aspek manfaat perangkat lunak, sebaiknya 

Perumdes mitra selalu berkonsultasi dengan tim pengabdi/pelaksana 

minimal selama satu periode tahun buku. 
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LAPORAN REALISASI ANGGARAN 
PPM - Implementasi SI-LK Perumdes Arta Kemuning Arta Kemuning 

Program Studi  D3 Akuntansi 
Tahun 2016 

 

No Rincian Kegiatan 
Kuantitas 

 Harga 
Satuan   JUMLAH  orang/ 

unit frek 

A Transportasi perjalanan         
  1 Rapat tim 

pengabdi/pelaksana 3 4 50.000 600.000 

  
2 

Survey & diskusi konsultatif 
dengan mitra 3 5 50.000 750.000 

  3 Tranport pelatih & 
pendamping 1 10 50.000 500.000 

  Sub Jumlah    1.850.000 
B Honorarium 

    
  

1 
Tim Pengabdi/Pelaksana     

  a. Ketua 1 1 250.000 250.000 
  b. Anggota 2 1 200.000 400.000 
  2 Tim Instalasi LAN 1 1 200.000 200.000 
  3 Tim Instalasi software 

(aplikasi) 1 1 200.000 200.000 

  Sub Jumlah    1.050.000 
C Administrasi dan pengeluaran 

lain     
  1 Cetak & Penggandaan 

laporan 1 1 100.000 100.000 

  Sub Jumlah    100.000 
  JUMLAH TOTAL (A+B+C)    3.000.000 

Yogakarta, 26 September  2016 
Ketua Pengabdi/Pelaksana 

 
 
 
 (Desi  Susilawati, SE,M.Sc) 
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