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ABSTRAK 

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI SIMPAN  PINJAM  

PADA USAHA EKONOMI DESA SIMPAN PINJAM (UED-SP)  

DESA PERAWANG BARAT KABUPATEN SIAK 

Oleh: 

INTAN DANISHWARA ERZA 

NIM. 01770423170 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem informasi 

akuntansi simpan pinjam. Objek penelitian ini adalah Usaha Ekonomi Desa 

Simpan Pinjam (UED-SP) Desa Perawang Barat. Pengujian dilakukan dengan 

melihat fakta-fakta yang ada mengenai sistem informasi simpan pinjam. 

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Jenis pengumpulan data 

yang digunakan yaitu dokumentasi dan mewawancarai pihak UED-SP yaitu 

kepala UED-SP. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem informasi 

akuntansi simpan pinjam sudah berjalan efektif dan efisien dan sesuai prosedur 

yang ada. Hal ini dapat dilihat dari adanya bukti-bukti dokumen yang memadai 

terancang dengan baik. Dalam sistem informasi akuntansi simpan pinjam di 

UED-SP, kendala yang dihadapi yaitu kekurangan modal, tingkat pengembalian 

masyarakat, dan membaca karakter masyarakat. Ini merupakan suatu kendala 

yang di hadapi pihak UED-SP. 

Kata Kunci : sistem informasi akuntansi, simpan dan pinjam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sistem informasi sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk membantu 

kegiatan operasionalnya sehari-hari dan membantu perusahaan dalam mengambil 

sebuah keputusan atas informasi yang diperoleh dari sistem informasi tersebut 

agar mampu bersaing dengan perusahaan lain dan memiliki keunggulan yang 

kompetitif dalam berbagai hal seperti kinerja perusahaan, pelayanan, produksi, 

dan sebagainya. Salah satu penerapan sistem informasi yang berperan penting 

dalam kegiatan operasional perusahaan adalah Sistem Informasi Akuntansi yang 

berguna untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, memelihara, dan mengolah 

data dalam proses transaksi akuntansi yang rutin sehingga menghasilkan 

informasi akuntansi dan keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen dalam 

pengambilan keputusan, membuat laporan internal dan eksternal, merencanakan 

strategi untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain, dan membuat pengendalian 

internal. Jika tidak ada Sistem Informasi Akuntansi, maka perusahaan akan 

mengalami kesulitan dalam mengendalikan aktivitas-aktivitas yang terjadi 

sehingga mempengaruhi kondisi perusahaan. 

Pada mulanya sistem informasi perusahaan dikerjakan sepenuhnya oleh 

manusia, kemudian sejalan dengan perkembangan teknologi, sistem informasi 

manual yang dikerjakan sepenuhnya oleh manusia mulai di transformasikan ke 

dalam sistem berbasis komputer. Komputer tidak hanya dapat melakukan 
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perhitungan-perhitungan dengan cepat, tetapi juga merupakan prosesor yang 

sangat akurat dan ekspansif. Komputer dapat memproses ratusan transaksi. Hal ini 

terjadi karena kemampuan komputer untuk mengolah data yang jauh melebihi 

kecepatan manusia. Selain mempengaruhi pemrosesan dan penyimpanan data, 

komputer juga mempunyai dampak signifikan terhadap pengorganisasian 

perusahaan, pengambilan keputusan dan pendayagunaan fungsi akuntansi. 

Sistem informasi akuntansi (SIA) merupakan hal yang sangat penting bagi 

manajemen dalam mengambil keputusan. Sistem informasi adalah suatu kegiatan 

dari prosedur-prosedur yang diorganisasikan, bila mana dieksekusi akan 

menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan 

pengendalian di dalam organisasi. Menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati 

(2011:4) Sistem Informasi Akuntansi merupakan sistem yang bertujuan untuk 

mengumpulkan dan memproses data serta melaporkan informasi yang berkaitan 

dengan transaksi keuangan. 

Sistem informasi yang menggunakan komputer untuk memproses data 

transaksi memilki fungsi sistem informasi. Fungsi sistem informasi bertanggung 

jawab atas pemrosesan data. Pemrosesan data merupakan aplikasi sistem 

informasi akuntansi yang paling mendasar disetiap organisasi. Sistem informasi 

akuntansi pada dasarnya tidak hanya digunakan untuk mencatat transaksi 

keuangan yang telah terjadi saja, namun memilki peran yang besar dalam 

melaksanakan bisnis perusahaan. 

Bantuan Pembangunan Desa adalah Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam 

(UED-SP). Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) adalah suatu lembaga 
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yang bergerak di bidang simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat 

desa/kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat desa/kelurahan. 

Ketersediaan UED-SP di pedesaan sebagai salah satu sumber modal dalam 

mendukung tingkat kesejahteraan masyarakat dan sangat membantu masyarakat 

yang mempunyai keterbatasan modal. 

Secara umum Simpanan merupakan uang nasabah yang dititipkan atau 

diinvestasikan. Si pemilik dana menjadi anggota atau nasabah di UED. Uang yang 

disimpan akan aman dari kehilangan atau kerusakan. Jenis simpanan yang ada di 

UED tersebut bersifat sukarela. 

Secara umum Pinjaman merupakan suatu jenis hutang yang dapat 

melibatkan semua jenis benda berwujud walaupun biasanya lebih sering 

diidentikkan dengan pinjaman moneter. Seperti halnya instrument hutang lainnya, 

suatu pinjaman memerlukan distribusi ulang asset keuangan seiring waktu antara 

peminjam dan pemberi hutang. Peminjam awalnya menerima sejumlah uang dari 

pemberi hutang yang akan dibayar kembali, seringkali dalam bentuk angsuran 

berkala, kepada pemberi hutang. Jasa ini biasanya diberikan dengan biaya tertentu 

yang disebut sebagai bunga terhadap hutang. Pihak peminjam dapat juga 

memperoleh batasan-batasan yang diberikan dalam bentuk syarat pinjaman. 

Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana sistem informasi akuntansi yang 

digunakan oleh UED-SP, berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti 

lebih lanjut mengenai sistem informasi akuntansi simpan pinjam. Oleh karena itu 

dalam penelitian penulis mencoba memahami dan menuangkan dalam bentuk 

laporan tugas akhir dengan judul “Sistem Informasi Akuntansi Simpan Pinjam 
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pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Desa Perawang Barat 

Kabupaten Siak.”  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut : “Bagaimana Sistem Informasi Akuntansi 

Simpan Pinjam pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Desa 

Perawang Barat.” 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

Sistem Informasi Akuntansi Simpan Pinjam pada Usaha Ekonomi Desa 

Simpan Pinjam (UED-SP) di desa Perawang Barat. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang 

memerlukan antara lain: 

a. Bagi penulis 

Sebagai sarana untuk menambah wawasan penulis yang 

berhubungan dengan Sistem Informasi Akuntansi Peminjaman 

di perusahaan dan membantu dalam menyelesaikan penelitian 

ini agar memperoleh gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. 
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b. Bagi perusahaan 

Hasil penulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan mengenai Sistem Informasi Akuntansi 

Peminjaman. 

c. Bagi pihak lain 

Sebagai bahan informasi bagi penulis lainnya yang ingin 

membahas masalah ini dimasa yang akan datang. 

 

1.4 Metode Penelitian 

1.4.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam 

(UED-SP) Perawang Barat Kabupaten Siak beralamat di jalan Hang Jebat 

Km.6 Perawang Barat Kab. Siak. 

1.4.2 Jenis Data dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang dikumpulkan oleh penulis dalam 

penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: 

a. Data Primer  

Data primer merupakan data yang diperoleh secara 

langsung dari Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), 

dengan melakukan interview atau wawancara kepada pihak yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi 

pustaka, literatur, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan 

dengan permasalahan yang diteliti. 
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1.4.3 Analisis Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara 

mendatangi langsung UED-SP dan melihat bagaimana sistem informasi 

akuntansi simpan pinjam hingga di ambil suatu kesimpulan. 

 

1.5 Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data yang 

diperlukan dalam penulisan laporan ini adalah sebagai berikut: 

a. Wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara langsung 

dengan pihak yang berwenang dan berkaitan dengan masalah simpan 

pinjam. 

b. Dokumentasi, yaitu dengan mengutip secara langsung data yang 

dimiliki oleh UED-SP. 

c. Penelitian Pustaka, yaitu sehubung dengan teori-teori yang dibutuhkan 

oleh penulis dalam melakukan penelitian ini, maka penulis 

membutuhkan sumber dari buku yang terkait dalam penelitian ini. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam membahas permasalahan yang berkaitan dengan judul diatas maka 

penulis membagi penulisan menjadi empat bab, yaitu sistematika sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan. 
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BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 Bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat perusahaan, 

aktivitas perusahaan dan struktur organisasi perusahaan. 

BAB III :TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK 

 Bab ini menjelaskan tentang teori Sistem Informasi Akuntansi 

Peminjaman pada perusahaan. Bab ini dimulai dengan tinjauan 

teoritis mengenai pengertian sistem informasi akuntansi, tujuan 

pengendalian internal, sistem informasi akuntansi penjualan, 

fungsi yang terkait, dan Pandangan Islam dalam akuntansi. 

BAB IV : PENUTUP 

 Merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan 

saran hasil penelitian sehubungan dengan masalah yang 

diuraikan pada bab-bab sebelumnya. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

Fenomena kemiskinan yang terjadi di daerah Riau umumnya dan daerah 

Siak khususnya, merupakan masalah yang sangat memprihatinkan. Kurangnya 

perhatian akan kelayakan kehidupan perekonomian masyarakat menyebabkan 

masyarakat tidak bias memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan pendidikan 

dengan layak. 

Kekurangan modal dan pemahaman masyarakat akan usaha yang 

dilakukannya menyebabkan terjadinya kegagalan pada usaha tersebut, sehingga 

membuat kerugian dan beban yang sangat mendalam bagi masyarakat tersebut. 

Sebagai bentuk perhatian pemerintah, untuk itu diadakan sebuah Program 

Pemberdayaan Kampung atau yang disingkat dengan PPD adalah program yang 

bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan 

pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberian Dana Usaha Kampung 

(DUK), memperkuat kelembagaan masyarakat Kampung/kelurahan dan peran 

aktif dinas sektoral untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana bagi 

masyarakat Kampung/kelurahan, serta mendorong kelembagaan sistem pembagi 

partisipatif. 

Untuk mewujudkan tujuan dari PPD ini maka dibentuklah Lembaga 

Keuangan Mikro (LKM) di Kampung melalui musyawarah dalam mengelola dana 

usaha Kampung yang berasal dari kegiatan simpan pinjam masyarakat yang diberi 
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nama UED-SP. Salah satu Kampung yang mendapat PPD adalah Kampung 

Perawang Barat. Kampung Perawang Barat merupakan salah satu desa di 

Kecamatan Tualang yang mendapatkan program Pemberdayaan Desa ditahun 

2010 yang diberi nama UED-SP “Maju Bersama” dengan No SK : KEPDES No. 

19 Tahun 2010. 

Sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat yang berbasis simpan pinjam 

seperti Lembaga Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Desa Perawang 

Barat menjadikan sebuah garda terdepan dalam membantu usaha ekonomi 

masyarakat untuk lebih maju dan mandiri dalam mencapai kesejahteraan hidup, 

juga mempunyai fungsi untuk memberdayakan ekonomi masyarakat miskin agar 

mereka keluar dari lingkaran setan kemiskinan. 

Dana UED-SP Perawang Barat berasal dari provinsi yang berjumlah Rp. 

500.000.000,- (lima ratus juta), dana ini merupakan dana bergulir. Dari sisi 

keuangan, pembukuan dan segala kegiatan dilakukan secara transparan dan segala 

kegiatan dan keputusan diambil secara musyawarah. 

 

2.2 Visi dan Misi 

A. Visi 

Terwujudnya Desa Perawang Barat Sebagai tempat pemukiman yang 

mandiri dan sejahtera. 

B. Misi 

a. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. 

b. Memberdayakan dalam kerjasama organisasi dan kelembagaan di 

lingkungan Desa Perawang Barat. 
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c. Mewujudkan sumber daya manusia yang produktif, kreatif, dan 

inovatif. 

d. Menciptakan dan menumbuh kembangkan iklim pertanian/peternak 

kondusif dengan berbasiskan ekonomi rakyat. 

 

2.3 Struktur Organisasi 

UED-SP desa Perawang Barat  dalam merealisasikan tujuan mempunyai 

struktur organisasi yang didalamnya ditetapkan kedudukan, wewenang, tugas, dan 

tanggung jawab masing-masing anggota sehingga mereka bertanggung jawan 

kepada tugas yang harus dilaksanakannya. Secara ringkas pembagian tugas dan 

tanggung jawab, struktur organisasi UED-SP desa Perawang Barat dapat dilihat 

pada gambar berikut ini: 
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Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Usaha Ekonomi Desa (UED-SP) Desa 

Perawang Barat Kabupaten Siak 
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2.4 Uraian Tugas 

Didalam organisasi terdapat uraian tugas, kepada siapa dia bertanggung 

jawab sehingga pada akhirnya aktifitas akan berjalan secara sistematis dan 

terkoodinir. Berikut ini adalah uraian tugas pada UED-SP Desa Perawang Barat : 

A. Penasehat 

a. Memberikan nasehat kepada jajaran direksi dan kepala unit usaha 

dalam melaksanakan pengelolaan UED-SP. 

b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap 

penting dalam pengelolaan UED-SP. 

c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala 

menurunnya kinerja kepengurusan UED-SP. 

B. Direktur 

a. Memimpin pengelolaan UED-SP. 

b. Melakukan koordinasi kedalam (jajaran direksi) dan keluar 

Penasehat, Pengawas dan pihak lain untuk kemajuan UED-SP. 

c. Membangun kerjasama dengan pihak Pemerintah maupun swasta. 

d. Dalam pengelolaan menggunakan prinsip transparan. 

e. Menandatangani kerjasama dengan pihak lain. 

f. Bertanggung jawab terhadap semua operasional UED-SP diluar 

maupun didalam urusan pengadilan. 

g. Memutuskan pemberian pinjaman kepada pemanfaat berdasarkan 

hasil verifikasi. 

h. Mengawasi perputaran dana UED-SP. 
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i. Membuat laporan bulanan (keuangan dan program kerja) 1 bulan 

sekali, dilaporkan kepada penasehat dan pejabat berwenang. 

j. Mengendalikan dan membina terhadap peminjam. 

k. Menandatangani spesiment rekening Bank. 

l. Melaporkan keuangan kepada masyarakat minimal 1 kali dalam 1 

tahun dengan melaksanakan Laporan Pertanggungjawaban 

Tahunan. 

m. Mengangkat kepala unit dan jajarannya atas persetujuan penasehat. 

n. Mengembangkan dan membina UED-SP agar tumbuh dan 

berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan 

ekonomi warga masyarakat. 

o. Mengusahakan agar tetap terciptanya pelayanan ekonomi kampong 

yang adil dan merata. 

p. Memupuk kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian 

lainnya yang ada di desa. 

C. Bendahara 

a. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan uang UED-SP di kas, 

pemanfaat, Bank dan pihak lain. 

b. Menerima, menyimpan dan membayarkan uang berdasarkan bukti-

bukti. 

c. Membuat pembukuan keuangan. 

d. Melaporkan posisi keuangan minimal 1 bulan sekali kepada 

direktur berbentuk buku laporan. 
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e. Bertanggung jawab terhadap semua transaksi keuangan. 

f. Menandatangani spesiment rekening bank. 

g. Membuat laporan individu dan rencana/realisasi kerja bulanan 

diserahkan ke Komisaris. 

h. Menerima angsuran pemanfaat. 

i. Membantu dibidang administrasi. 

D. Sekretaris 

a. Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan administrasi di UED-

SP. 

b. Membuat pembukuan administrasi umum dan dilaporkan kepada 

Direktur minimal 1 bulan sekali (berupa buku laporan). 

c. Melakukan pengarsipan seluruh data administrasi dan data yang 

berkaitan dengan keuangan. 

d. Menginformasikan semua kegiatan dan laporan keuangan dipapan 

informasi. 

e. Mengganti direktur didalam pemimpin pengelolaan UED-SP 

apabila Direktur berhalangan. 

f. Membuat laporan individu dan rencana/realisasi kerja bulanan 

diserahkan ke penasehat. 

g. Menerima angsuran pemanfaat. 

h. Membantu dibidang keuangan. 

 

 



 

 

 
 

15 

E. Staff 

a. Melakukan pemeriksaan administrasi, dokumen, proposal dan 

semua persyaratan bagi pemanfaat. 

b. Melakukan verifikasi tentang usaha yang dilaksanakan, tempat 

usaha, karakter pemanfaat dan agunan, serta hal-hal lainnya yang 

berhubungan dengan peminjaman. 

c. Membantu direktur dalam pelaksanaan kerjasama dengan pihak 

lain. 

d. Membuat laporan individu dan rencana/realisasi kerja bulanan 

diserahkan ke penasehat. 

e. Menerima angsuran pemanfaat. 

f. Membantu dibidang administrasi dan keuangan. 

F. Pengawas 

a. Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pengelolaan 

UED-SP. 

b. Memberikan saran, nasehat, dan pendapat baik kepada penasehat 

maupun jajaran direksi UED-SP. 

c. Melindungi UED-SP terhadap hal-hal yang dapat merusak 

kelangsungan dan citra UED-SP. 

d. Mengadakan Rapat Umum Pengawas untuk membahas segala 

sesuatu yang berkaitan dengan pengelola UED-SP sekurang-

kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. 

e. Melakukan pemeriksaan keuangan UED-SP. 
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2.5 Jenis Simpanan  

1. Simpanan Pokok merupakan simpanan yang dibayarkan sebagai tanda 

menjadi anggota UED-SP ditentukan jumlahnya (Rp 50.000,-) dan 

dapat di ambil bila ingin keluar dari keanggotaan UED-SP. 

2. Simpanan wajib merupakan simpanan yang dibayarkan tiap kali 

peminjaman ditentukan jumlahnya (Rp 100.000,-) dan dapat diambil 

telah selesai angsurannya. 

3. Simpanan sukarela merupakan simpanan anggota/bukan anggota 

secara sukarela, jumlahnya tidak ditentukan, dan dapat diambil 

sewaktu-waktu. 

4. Deposito merupakan simpanan berjangka 3,6 dan 12 bulan, dapat 

diambil bila sudah jatuh tempo. 

 

2.6 Jenis Pinjaman 

1. Jenis Pinjaman menurut jangka waktunya diantaranya: 

a. Pinjaman jangka pendek yaitu pinjaman berjangka 12 bulan atau 

satu tahun. 

b. Pinjaman jangka menengah yaitu pinjaman berjangka 18 bulan atau 

satu setengah tahun. 

c. Pinjaman jangka panjang yaitu pinjaman berjangka 24 bulan atau 

dua tahun. 

2. Pinjaman menurut kegunaannya diantaranya: 

a. Pinjaman masyarakat miskin yaitu pinjaman yang tanpa agunan 

untuk masyarakat miskin. 
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b. Pinjaman masyarakat menengah kebawah yaitu pinjaman yang 

menggunakan agunan untuk masyarakat menengah kebawah. 

3. Pinjaman menurut penarikannya diantaranya: 

Pinjaman langsung yaitu pinjaman yang diatur dan dilakukan sendiri 

oleh peminjamnya dengan menggunakan formulir pinjaman anggota. 

 

2.7 Syarat Mengajukan Simpanan 

1. Diutamakan warga desa Perawang Barat. 

2. Membuat proposal sesuai format yang sudah ditentukan. 

3. Tercatat sebagai anggota UED-SP, dengan membayar simpanan 

pokok Rp 50.000,-. 

4. Hanya penabung yang dapat melakukan simpanan ini. 

5. Pengambil tabungan hanya bisa dilakukan oleh pemilik dari tabungan 

tersebut atau orang yang diberi kuasa oleh pemilik tabungan. 

6. Bersedia menanggung biaya administrasi yang diakibatkan dari 

simpanan. 

 

2.8 Syarat Mengajukan Pinjaman 

1. Diutamakan warga desa Perawang Barat yang telah berdomisili 

minimal 3 tahun. 

2. Pinjaman secara perorangan atau kelompok. 

3. Peminjaman maksimal Rp 25.000.000,-, (Dua Puluh Lima Juta 

Rupiah), lama angsuran selama 3 tahun (tiga tahun). 
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4. Aturan-aturan peminjaman lebih dari Rp 25.000.000,-, (Dua Puluh 

Lima Juta Rupiah) tercantum dalam aturan khusus UED-SP. 

5. Usia pemanfaat minimal 20 tahun atau sudah berkeluarga maksimal 

usia produktif. 

6. Tercatat sebagai anggota UED-SP, dengan membayar simpanan 

pokok Rp 50.000,-. 

7. Membuat proposal sesuai format yang sudah ditentukan. 

8. Dinilai oleh direksi, dengan melakukan verifikasi lapangan. 

9. Memiliki Agunan/ jaminan surat berharga. 

10. Bersedia menerima sanksi yang ditentukan bila melanggar aturan. 

11. Bersedia menanggung biaya administrasi yang diakibatkan dari 

peminjaman. 

 

2.9 Tujuan Simpan Pinjam 

1. Memperoleh keuntungan pendapatan masyarakat desa. 

2. Memajukan perekonomian desa. 

3. Meningkatkan dan mensejahterakan masyarakat desa. 

4. Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat desa. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Usaha Ekonomi Desa 

Simpan Pinjam (UED-SP) Desa Perawang Barat dapat disimpulkan bahwa sistem 

informasi akuntansi simpan dimulai dari Nasabah mengisi proposal yang telah 

disedikakan oleh UED-SP serta menyertakan data-data seperti fotocopy KTP dan 

KK. Selanjutnya nasabah menyerahkan dokumen persyaratan  yang ditetapkan 

oleh UED-SP kepada pengelola UED-SP. Jika dokumen sudah sesuai, nasabah 

membayar simpanan pokok Rp 50.000,- dan tercatat sebagai anggota UED-SP. 

Setelah nasabah membayar, pihak UED-SP memberi buku tabungan kepada 

nasabah yang telah menjadi anggota. 

Sedangkan untuk pinjam dimulai dari nasabah mengisi formulir yang telah 

disediakan oleh UED-SP serta menyertakan fotocopy KPT, KK, agunan, surat 

keterangan usaha dari desa dan pas photo. Selanjutnya nasabah menyerahkan 

dokumen persyaratan yang ditetapkan oleh UED-SP kepada pihak UED-SP. Jika 

dokumen sudah sesuai, pihak UED-SP melakukan survey. Setelah survey, 

diadakan rapat pengurus dan dari rapat tersebut dapatlah hasil disetujui dan 

ditolak. Jika disetujui, diadakan rapat pengurus pencairan dana. Setelah rapat 

pencairan dana, ketua UED-SP mencairkan dana melalui bank. 

Dalam sistem informasi akuntansi simpan pinjam di Usaha Ekonomi Desa 

Simpan Pinjam (UED-SP) Desa Perawang Barat ada kendala-kendala yang di 

hadapi UED-SP yaitu yang pertama kekurangan modal. UED-SP mengalami 
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kekurangan modal karena banyaknya tunggakan masyarakat yang membuat UED-

SP kekurangan modal. Yang kedua tingkat pengembalian masyarakat yang 

kurang, sehingga banyaknya masyarakat yang meminjam kepada UED-SP tetapi 

tingkat kesadaran masyarakat kurang dalam mengembalikan dana. Yang ketiga 

membaca karakter masyarakat. Pihak UED-SP berusaha untuk melihat terlebih 

dahulu karakter masyarakat tanpa melakukan pengecekan dimana saja masyarakat 

pernah meminjam atau masa peminjaman di tempat lain. Dan tidak dilakukan 

seperti BI Checking, ini merupakan suatu kendala yang dialami oleh pihak UED-

SP karena tidak mengetahui secara pasti peminjam masih ada pinjaman di tempat 

lain. Yang keempat salah memasukkan data. Pihak UED-SP terkadang salah 

memasukkan data yang membuat nasabah seharusnya lunas menjadi tidak lunas. 

 

4.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis mencoba 

memberikan saran: 

1. Bagi Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) hendaklah 

memperhatikan faktor-faktor yang dianggap penting dalam penyaluran 

sebelum memberikan pinjaman kepada nasabah. 

2. Bagi pihak pengelola atau pengurus UED-SP hendaknya benar-benar 

melihat dan menilai dari calon nasabah supaya tidak terjadi masalah-

masalah yang bisa menyebabkan tunggakan. 

3. Pihak pengelola juga harus benar-benar menyeleksi persyaratan-

persyaratan yang diajukan dari calon nasabah kepada pihak UED-SP 

dengan tujuan yang akan dilaksanakan. 
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4. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kesalah UED-SP, 

kesalahan nasabah dan faktor ekonomi, sangat mempengaruhi 

terjadinya tunggakan pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-

SP) di Desa Perawang Barat Kabupaten Siak. Oleh karena itu, Usaha 

Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) harus memperhatikan faktor-

faktor sebelum memberikan pinjaman kepada calon nasabah. 
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Daftar Wawancara 

1. Sejak kapan terbentuknya simpan pinjam di Usaha Ekonomi Desa Simpan 

Pinjam (UED-SP) Perawang Barat? 

Jawab: 

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) terbentuk pada tahun 2010 yang 

diberi nama UED-SP “Maju Bersama”. 

2. Siapa saja yang bisa melakukan simpan pinjam di Usaha Ekonomi Desa Simpan 

Pinjam (UED-SP) Perawang Barat? 

Jawab: 

Yang bisa melakukan simpan pinjam di Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam 

(UED-SP) yaitu warga desa perawang barat yang mempunyai KTP, KK desa 

Perawang Barat dengan memenuhi persyaratan. 

3. Apa saja jenis-jenis simpan pinjam di Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED -SP) 

Perawang Barat? 

Jawab: 

Simpanan Wajib, Simpanan Pokok, Simpanan Sukarela dan Deposito. 

4. Bagaimana sistem angsuran Simpan Pinjam di Usaha Ekonomi Desa Simpan 

Pinjam (UED-SP) Perawang Barat? 

Jawab: 

Bulanan. Lama pinjaman 18 bulan dan 24 bulan. 



5. Apakah tujuan simpan pinjam di Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-

SP) Perawang Barat bagi masyarakat sekitar? 

Jawab: 

Tujuan simpan pinjam di UED-SP yaitu untuk memperoleh keuntungan 

pendapatan masyarakat desa, memajukan perekonomian desa, meningkatkan dan 

mensejahterakan masyarakat desa dan memberikan pelayanan terhadap 

kebutuhan masyarakat desa. 

6. Bagaimana prosedur simpan pinjam di Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam 

(UED-SP) Perawang Barat? 

Jawab: 

a. Prosedur Simpan yaitu nasabah mengisi formulir yang telah disedikakan oleh 

UED-SP serta menyertakan Fotocopy KTP dan Fotocopy KK, setelah itu 

nasabah menyiapkan dokumen persyaratan  yang ditetapkan oleh pihak UED-

SP dan diberikan kepada pengelola UED-SP, lalu UED-SP menerima dan 

memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan dokumen, nasabah membayar 

simpanan pokok Rp 50.000,- dan tercatat sebagai anggota UED-SP, dan pihak 

UED-SP memberi buku tabungan kepada nasabah yang telah menjadi 

anggota. 

b. Prosedur Pinjam yaitu mengajukan proposal dengan persyaratan KTP suami 

dan istri/ahli waris, fotocopy KK, fotocopy Agunan, surat tanah/BPKB, surat 

keterangan usaha dari desa, pas photo 2x3 4 lembar atas nama peminjam dan 

mengisi proposal. Setelah itu nasabah menyiapkan dokumen persyaratan yang 



ditetapkan oleh pihak UED-SP dan diberikan kepada pengelola UED-SP, lalu 

di survey oleh tim survey. Setelah di survey, dibawa lagi ke desa dan diadakan 

rapat. Hasil dari rapat ini dapat nama-nama orang yang dapat meminjam. Dan 

dana akan dicairkan melalui bank. 

7. Bagaimana sistem pengambilan keputusan dalam menerima pinjaman 

masyarakat? 

Jawab: 

Atas keputusan bersama sesuai dengan hasil rapat. 

8. Apa saja barang-barang yang bisa dijadikan sebagai agunan pada Usaha 

Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED -SP) Perawang Barat? 

Jawab: 

Surat tanah dan BPKB. 

9. Apa saja kendala dalam memberi pinjaman kepada masyarakat? 

Jawab: 

Kekurangan modal, tingkat pengembalian masyarakat, dan membaca karakter 

masyarakat. 

10. Bagaimana proses penyelesaian masalah jika nasabah gagal bayar pada saat jatuh 

tempo di Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Perawang Barat? 

Jawab: 

Melaksanakan SP (Surat peringatan). Surat peringatan 1 bila terjadi tunggakan 1 

bulan, surat peringatan 2 bila terjadi tunggakan selama 2 bulan (berturut-turut), 

surat peringatan ke 3 bila terjadi tunggakan selama 3 bulan, bila tidak ada 



perkembangan terhadap pembayaran atas langkah 1 sampai 3, maka akan 

dilakukan eksekusi/pelelangan terhadap agunan yang terlebih dahulu akan 

diberitahukan kepada penunggak (baik lisan maupun lisan). Sesaat setelah 

dikirimkan surat pemberitahuan eksekusi dilakukan penyegelan 15 hari 

berikutnya, jika tidak ada perkembangan akan dilakukan pelelangan/penjualan 

agunan melalui musyawarah desa khusus. 

 

        Perawang,  Juni 2020 
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