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ABSTRAK

Salah satu kegiatan BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera yaitu dana
simpan pinjam. Proses pengajuan pinjaman pasti membutuhkan proposal
pengajuan dana simpan pinjam untuk mendapat persetujuan peminjaman. Dalam
satu bulan bisa lebih dari lima proposal pengajuan yang harus dibuat. Sedangkan
di BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera hanya ada satu staff saja yang
mengatasinya.
Sebelumnya, proposal pengajuan dana simpan pinjam dibuat dengan
memanfaatkan Microsoft Word. Microsoft Word memiliki kelemahan dalam hal
proses perhitungan, dan datanya harus diketik secara manual serta kemungkinan
terjadi kesalahan ketik tinggi. Tentu saja semua kekurangan yang ada di Microsoft
Word

itu akan

menyita banyak waktu. Karena disetiap desa yang ada di

Kecamatan Panceng isi dari proposal pengajuan dana simpan pinjam itu sendiri
pasti berbeda-beda. Itu semua akan lebih mudah jika proses pengerjaannya
menggunakan Microsoft Excel dengan memanfaatkan formula dan fungsi.
Dengan memanfaatkan Microsoft Excel secara optimal, sebagai software
pembantu untuk menggabungkan data yang telah terintegrasi kedalam format
proposal pengajuan dana simpan pinjam dengan cepat dan tepat. Itu semua dapat
meringankan beban staff yang menangani proses pembuatan proposal pengajuan
dana simpan pinjam.
Kata Kunci : simpan pinjam, Pengajuan proposal, fungsi Microsoft Excel.
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ABSTRACT
One of the activities of BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera is savings
and loan funds. The loan application process requires a proposal for submitting a
savings and loan fund to get loan approval. In a month there can be more than five
submissions made. Whereas in BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera there is
only one staff who deals with it.
Previously, proposals for savings and loan funds made by using Microsoft
Word. Microsoft Word has a weakness in the calculation process, and the data
typed manually, and the possibility of typos is high. Of course, all the
shortcomings that exist in Microsoft Word will take a lot of time. Because in
every village in Panceng District, the contents of the proposal for submitting a
savings and loan fund itself must be different. It will all be convenient if the
process uses Microsoft Excel by utilizing formulas and functions.
By optimally utilizing Microsoft Excel, as a supporting software to
combine integrated data into the savings and loan proposal format quickly and
accurately. All of this can simplify the burden on the staff who handle the process
of drafting for a savings and loan proposal.
Keywords : savings and Loan, Proposal submission, Microsoft Excel
function
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Masalah
Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bersama Panceng Sejahtera

Merupakan Badan Usaha yang mempunyai ruang lingkup kerja sama dalam
rangka mengembangkan usaha bersama yang dimiliki oleh desa untuk mencapai
nilai ekonomi yang berdaya saing. Selain dari pada itu BUMDesa Bersama
Panceng Sejahtera juga merupakan kegiatan kemasyarakatan, pelayanan,
pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar Desa yang mendukung usaha
bersama.
BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera merupakan transformasi dari
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan ( PNPM-MPd)
yang telah dilaksanakan sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, yang
selanjutnya tetap dikembangkan oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)
hingga tahun 2018. BKAD sendiri merupakan bentuk kerja sama desa satu dengan
desa lain dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten,
Dengan munculnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa beserta
peraturan pemerintah (PP) nomor 43 tahun 2015, istilah Badan Kerjasama Antar
Desa (BKAD) yang sebelumnya digunakan oleh program PNPM Mandiri
Perdesaan untuk melestarikan aset program di pedesaan. Dan sekarang BKAD
digunakan untuk memantau jalanya pekerjaan di BUMDesa sebagai penerus
kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. (Kab. Kulon Progo, 2019)
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Hasil kegiatan yang telah dicapai oleh PNPM-Mandiri Perdesaan di
Kecamatan Panceng salah satunya adalah Simpan Pinjam Khusus Perempuan
(SPP). Kegiatan tersebut tetap dilanjutkan sebagai unit awal yang akan
dilaksanakan oleh Pelaksana Operasional BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera
yang selanjutnya berubah menjadi unit simpan pinjam. Selain dari unit simpan
pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera juga mengembangkan unit-unit
lain, diantaranya unit perdagangan dan unit jasa.
Salah satu kegiatan BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera yaitu unit
simpan pinjam. Proses pengajuan peminjaman pasti membutuhkan proposal
pengajuan dana simpan pinjam untuk mendapat persetujuan peminjaman. Jika
proposal pengajuan dana simpan pinjam dibuat dengan memanfaatkan Microsoft
Word itu akan memakan banyak waktu, karena Microsoft Word memiliki
kelemahan dalam hal proses perhitungan, dan datanya harus diketik secara manual
serta kemungkinan terjadi kesalahan ketik tinggi. Karena di BUMDesa Bersama
Panceng Sejahtera setiap Desa yang ada di Kecamatan Panceng isi dari proposal
pengajuan dana simpan pinjam itu sendiri pasti berbeda-beda. Seperti daftar calon
pemanfaat, daftar pengajuan pinjaman, dan perhitungan rencana kegiatan
kelompok simpan pinjam. Itu semua akan lebih mudah jika proses pengerjaanya
menggunakan Microsoft Excel.
Oleh sebab itu dengan memanfaatkan Microsoft Excel untuk pembuatan
proposal dapat membantu kinerja karyawan agar menjadi lebih produktif. Dengan
memanfaatkan Microsoft Excel sebagai software pembantu untuk pembuatan
proposal pengajuan dana simpan pinjam, itu akan lebih mudah untuk
menggabungkan data yang sudah terintegrasi ke dalam format proposal pengajuan
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dana simpan pinjam. Karena disetiap desa mempunyai pemanfaat pinjaman yang
berbeda-beda,

sehingga

dengan

menggunakan

Microsoft

Excel

akan

mempermudah karyawan dengan memanfaatkan formulas, data, hyperlink dan
semua yang ada di ribbon Microsoft Excel. Jadi data yang sudah di simpan
menggunakan Microsoft Excel akan otomatis masuk kedalam format proposal
pengajuan dana simpan pinjam jika sudah digabungkan ke format proposal
pengajuan dana simpan pinjam.
Format proposalnya sendiri terdiri dari cover, daftar isi, surat permohonan
kredit, surat rekomdasi kepala desa dan daftar calon pemanfaat, rencana kegiatan
kelompok (RKK), rencana pengembalian kredit, surat pernyataan kesanggupan
tanggung renteng, berita acara aturan dan sanksi kelompok, surat pernyataan
persetujuan keluarga, foto kopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, foto
kopi kartu angsuran kelompok (bagi kelompok lanjutan). Sedangkan setiap bulan
proposal pengajuan simpan pinjam yang masuk bisa lebih dari 10 proposal yang
diajukan, dan staff yang menangani proposal tersebut hanya 1 orang, akibatnya
akan terjadi penumpukan proposal pengajuan dana simpan pinjam dan proses
pencairan dana menjadi lama.
Dengan penggunaan Microsoft Excel secara optimal akan mempermudah
karyawan di BUMDesa untuk melaksanakan pekerjaanya dan membuat karyawan
jadi lebih efisien. Dari 1 hari dapat membuat 1-2 proposal dana simpan pinjam,
dengan memanfaatkan formula di Microsoft Excel bisa membuat 3-5 proposal
pengajuan dana simpan pinjam dalam 1 hari.
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1.2

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan bahwa

bagaimana pemanfaatan Microsoft Excel dalam pembuatan proposal pengajuan
dana simpan pinjam.

1.3

Batasan Masalah
Berdasarkan dari rumusan masalah di atas maka dapat disimpulkan bahwa

batasan masalah pada Proyek Akhir ini yaitu: Pemanfaatan Microsoft Excel dalam
pembuatan proposal pengajuan dana simpan pinjam.

1.4

Tujuan
Tujuan dari Proyek Akhir ini adalah pemanfaatan Microsoft Excel dalam

pembuatan proposal dana simpan pinjam.

1.5

Sistematika Penulisan
Penulisan laporan Tugas Akhir ini secara umum terbagi menjadi beberapa

bab, yang terdiri dari beberapa sub bab yang bertujuan untuk memperjelas pokokpokok bahasan. Adapun sistematika dalam penulisan laporan ini adalah sebagai
berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Membahas mengenai latar belakang permasalahan dalam penulisan proyek
akhir yang ada pada BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera, perumusan
masalah, pembatasan masalah, tujuan, dan sistematika penulisan.
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BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
Membahas tentang gambaran umum BUMDesa Bersama Panceng
Sejahtera, visi dan misi, yang meliputi sejarah dan struktur organisasi,
serta gambaran umum tempat pelaksanaan penelitian.
BAB III LANDASAN TEORI
Membahas tentang landasan teori yang digunakan sebagai penunjang
dalam menyelesaikan tugas selama proyek akhir hingga menyelesaikan
laporan proyek akhir. Landasan teori yang di gunakan oleh penulis
meliputi: administrasi, simpan pinjam, data, proposal, Microsoft Excel,
pemanfaatan Microsoft Excel, fungsi Microsoft Excel.
BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN
Hasil dan pembahasan membahas tentang uraian tugas-tugas yang di
kerjakan selama proyek akhir, masalah yang dihadapi dan juga
pembahasan yang dikerjakan selama mengerjakan proyek akhir.
BAB V PENUTUP
Membahas tentang kesimpulan dari kegiatan yang dilakukan selama
magang di BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera, serta saran dari penulis
kepada bagian yang dibahas dan menjadi solusi agar dapat dikembangkan
dengan lebih baik dan diharapkan pula dapat bermanfaat bagi pembaca.

BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1

Gambaran Umum BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera
Badan Usaha Milik Desa Bersama Panceng Sejahtera merupakan Badan

Usaha yang mempunyai ruang lingkup kerja sama dalam rangka mengembangkan
usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang
berdaya saing. Selain itu BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera juga merupakan
kegiatan

kemasyarakatan,

pelayanan,

pembangunan

dan

pemberdayaan

masyarakat antar Desa yang mendukung usaha bersama. (BUMDesa Bersama
Panceng Sejahtera, 2018)

Sumber: (google, 2021)
Gambar 2.1 peta kecamatan panceng
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Secara geografis Kecamatan Panceng terletak pada posisi 6027’29” s/d
7014’35” Bujur timur dan 7059’6” s/d 8033’56” Lintang selatan berbentuk
dataran yang subur pada bagian Tengah dan Selatan, dikelilingi pegunungan yang
memanjang sepanjang batas Utara dan Timur. (BUMDesa Bersama Panceng
Sejahtera, 2018)
Sebagai daerah otonom, Kecamatan Panceng memiliki batas-batas
territorial, luas wilayah, kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial politik dan
sosial budaya serta sumber daya manusia.Kondisi obyektif ang demikian dapat
mengungkapkan berbagai karakteristik sumber daya alam, komoditas yang
dihasilkan, mata pencaharian penduduk, keadaan serta ekonomi dan sosial
budayanya yang mencerminkan kekuatan sebagai suatu kompetensi daerah,
sekaligus beragam permasalahan yang dihadapinya. (BUMDesa Bersama Panceng
Sejahtera, 2018)
Batasan Wilayah
Utara

: Laut Jawa

Timur

: Kecamatan Sidayu

Selatan

: Kecamatan Dukun

Barat

: Kabupaten Lamongan

Luas Wilayah
Kecamatan Panceng memiliki luas wilayah 62.59 km2 atau 6.259,10
Ha.Dari segi topografi sebagian kecamatan panceng di wilayah bagian utara
merupakan dataran rendah yang relatif subur untuk pengembangan tanaman
pangan, sedangkan di bagian Selatan merupakan daerah perbukitan dan
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pergunungan yang relatife baik bagi pengembangan tanaman keras dan tanaman
perkebunan. (BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera, 2018)

2.1.1 Visi, Misi dan Tujuan
BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera memiliki visi dan misi, sebagai
berikut.(BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera, 2018) :
Visi :
Menjadi motor perubahan menuju masyarakat Panceng yang lebih sejahtera.
Misi :
1.

Mengembangkan usaha ekonomi melalui usaha bersama (holding) sebagai
induk dari unit usaha yang bergerak pada sektor riil ataupun jasa publik.

2.

Memberikan layanan sosial bagi seluruh masyarakat Kecamatan Panceng.

3.

Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak.

4.

Mengelola program yang masuk ke Desa dalam rangka pengembangan usaha
ekonomi kawasan perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan Instasi :
1.

Meningkatkan perekonomian Antar Desa.

2.

Mengoptimalkan potensi Antar Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan
Antar Desa.

3.

Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan poternsi ekonomi Antar
Desa.

4.

Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa atau dengan pihak
ketiga.
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5.

Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan
umum masyarakat Antar Desa.

6.

Membuka lapangan kerja.

7.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat prasejahtera melalui perbaikan
pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerantaan ekonomi Antar Desa.

8.

Meningkatkan pendapatan masyarakat Antar Desa dan Pendapatan Asli Desa.
(BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera, 2018)

2.1.2 Logo BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera
Berikut adalah logo BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera yang terdapat
di gambar 2.1 dibawah.

Sumber: (BUMDesa Bersama "Panceng sejahtera", 2020)
Gambar 2.2 Logo BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera

2.1.3 Struktur Organisasi BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera
Yang sudah tertulis dalam buku Aggaran Dasar BUMDesa Bersama
“Panceng Sejahtera” BAB IV pasal 6 ayat 1 yang berisi bahwa; Struktur
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organisasi BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera terdiri dari BKAD, Penasehat,
Pengawas dan Pelaksana Operasional. (BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera,
2018)
BKAD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat 1 diatas dijabat oleh
perwakilan BKD dari Desa Se-Kecamatan Panceng. Susunan pengurus BKAD
terdiri dari ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan
Bendahara merangkap anggota. Kewajibab dan wewenang BKAD akan diatur di
dalam Anggaran Rumah Tangga.
Penasehat sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 1 diatas dijabat secara
ex officio oleh Kepala Desa Se-Kecamatan Panceng. Kewajiban dan wewenang
penasehat akan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 1 diatas mewakili
masyarakat antar Desa. Susunan kepengurusan pengawas terdiri dari ketua
merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan anggota yang jumlahnya
minimal 3 orang kewajiban dan wewenang pengawas akan diatur lebih lanjut
dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 1 diatas
terdiri dari Direktur, Kabag Keuangan dan Kabag Umum. Kewajiban dan
wewenang pelaksana Operasional akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah
Tangga.
Pelaksana Operasional dapat dibantu Tim sesuai kebutuhan dan disertai
uaraian tugas dan tanggung jawab. Kewajiban dan wewenang Tim akan diatur
lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

11

MAD

(Musyawara Antar Desa)

BKAD

(Badan Kerja Sama Antar Desa)

TPM

(Tim Penyelesaian Masalah)
sumber :(BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera, 2018)
Gambar 2.3Struktur Organisasi BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera
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2.1.4 Lokasi dan Tempat Terlaksananya Proyek Akhir
Lokasi dan tempat BUMDesa Bersama “Panceng Sejahtera” berada di
kantor Kecamatan Panceng sebalah selatan musholah Kecamatan Panceng yang
terletak di JL. Raya Deandles Prupuh Panceng Gresik.

6
1

5

4

2
3
Gambar 2.4 Denah Ruangan Kerja Praktik

Keterangan :
1. Meja Pak Taufiqur Rohman, S.Pd (Direktur dan Kabag Keuangan)
2. Meja Ibu Fazatul Ahmamiyah, S.Pd (Kabag. Umum)
3. Meja Mahasiswa Kerja Praktik
4. Meja Serba Guna
5. Lemari dokumen

6. Gudang arsip dan gudang barang

BAB III
LANDASAN TEORI

3.1

Pengertian Administrasi Perkantoran
Menurut (Sutha, 2018), secara etimologi kata Administrasi berasal dari

bahasa latin, Ad yang memiliki arti intensif dan ministrare yang memiliki arti
melayani,

membantu,

dan

memenuhi.

Dalam

bahasa

inggris

yaitu

“administration”. Menurut KBBI administrasi adalah usaha atau kegiatan yang
memiliki beberapa tujuan serta penetapan penyelenggaraan pembinaan organisasi
yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan kantor dan tata
usaha.
Administrasi perkantoran merupakan rangkaian kegiatan perkantoran yang
pekerjaan kantornya dilakukan oleh sekelompok orang dalam bentuk kerjasama
timuntuk mencapai hasil dan tujuan tertentu, sebagai suatu fungsi administrasi
perkantoran yang berkaitan dengan manajemen dan pengarahan dari semua tahap
operasi perusahaan, seperti proses pengolahan data, komunikasi, dan memori
organisasi. Dalam berbagai sumber-sumber bacaan berbahasa inggris yang terbit
di Amerika Serikat maupun Inggris Raya istilah Office Administration
(Administrasi perkantoran) dan Office Management (Manajemen perkantoran)
dipakai silih berganti dengan arti yang sama. beberapa pengertian Office
Administration (Administrasi perkantoran) atau Office Management(Manajemen
perkantoran) yang dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu sebagai berikut:
1. William Spriegel dan Ernest Davies Dalam buku “Principles of Business
Organization and Operation”, manajemen kantor adalah pengarahan
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menyeluruh terhadap kegiatan-kegiatan seperti tranportasi, manufakturing,
pergudangan, dan penjualan.
2. George R. Terry Dalam buku “Office Management and Control”,
manajemen

kantor

adalah

perencanaan,

pengorganisasian,

pengkoordinasian dan pengawasan pekerjaan kantor dan pelaksanaannya
untuk mencapai tujuan dan hasil yang sudah di rencanakan.
3. Arthur Granger Dalam buku “National Office Management Associatio
Report”, manajemen kantor adalah fungsi dari tata penyelenggaraan
pelayanan komunikasi dan perekam dari suatu organisasi
4. William Leffingwell dan Edwin Robinson Dalam buku “Textbook of
Office Management”, manajemen kantor sebagai suatu fungsi, yang
merupakan cabang dari seni dan ilmu manajemen yang berkaitan dengan
pelaksanaan pekerjaan kantor secara efisien, kapanpun dan dimanapun
pekerjaan itu dilakukan.
5. W.H

Evans

Dalam

buku

“Administrasi

Perkantoran

Modern”,

administrasi perkantoran sebagai fungsi yang berkaitan dengan manajemen
dan pengarahan semua tahap operasi perusahaan, yaitu proses pengolahan
data, komunikasi dan memori organisasi.
Fungsi Administrasi Secara Umum
Menurut (Sutha, 2018), fungsi Administrasi secara umum ada 7 yaitu:
1.

Planning (perencanaan) adalah penyusunan perencanaan memerlukan
kegiatan administrasi, seperti pengumpulan data, pengolahan data,
penyusunan perencanaan.
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2.

Organizing (pengorganisasian) adalah aktivitas menyusun dan membentuk
hubungan-hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujud suatu
kesatuan usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3.

Staffing adalah salah satu fungsi dari manajemen yang menyusun
personalia pada suatu organisasi mulai dari merekrut tenaga kerja,
pengembangannya sampai dengan usaha untuk setiap tenaga petugas
memberi daya guna yang maksimal kepada organisasi.

4.

Directing (pengarahan atau bimbingan) adalah fungsi manajemen yang
berhubungan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah, untuk
tugas yang dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju dari yang
telah ditetapkan semula.

5.

Coordinating adalah sebagai dari fungsi manajemen untuk melakukan
sejumlah kegiatan agar berjalan baik dengan menghindari terjadinya
kekacauan, percekcokan, kekosongan kegiatan yang dilakukan dengan
menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan bawahan
sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha untuk mencapai
tujuan organisasi.

6.

Reporting

adalah

manajemen

yang

berada

pada

penyampaian

perkembangan atau hasil kegiatan dengan pemberian keterangan dari tugas
dan fungsi para pejabat yang lebih tinggi baik lisan maupun tulisan,
sehingga dalam menerima laporan dapat memperoleh gambaran tentang
pelakasanaan tugas orang yang memberi laporan.
7.

Budgeting adalah suatu kegiatan yang mengelola dan perencanaan yang
berkelajutan mengenai keuangan atau anggaran.
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3.2

Simpan Pinjam
Menurut (Supriyanto, 2015), simpan pinjam adalah lembaga keuangan

yang kegiatan usahanya menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang
kepada para anggotanya dengan bunga yang serendah-rendahnya.

3.3

Pengertian Microsoft Excel
Menurut

(Yuswanto,

2010)microsoft

Excel

merupakan

aplikasi

spreadsheet yang paling banyak digunakan oleh para pelaku bisnis untuk
mengolah angka dan data untuk mempermudah pekejaan. Dalam hal ini Microsoft
Excel mampu menghasilkan kecepatan pengolahan data dengan metode
perhitungan otomatis yang sangat akurat.
3.3.1 Menghubungkan Data
Menurut (Kurniawan, 2013) menghubungkan data adalah proses
mengaitkan data dari cell satu ke cell yang lain dalam satu worksheet atau
menghubungkan data antar worksheet menjadi satu worksheet. proses
menghubungkan data tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara salah
satunya menggunakan copy dan paste, hanya saja paste yang digunakan harus
menggunakan paste link.
3.3.2 Menghubungkan Data Antar Cell
Menurut (Kurniawan, 2013), data didalam suatu cell dapat dibaca dan
diproses oleh cell lain dalam worksheet yang sama. Untuk mengambil data yang
akan dihubungkan dari cell yang akan dihubungkan maka harus dikasih tanda” = “
pada cell tujuan dan diikuti dengan alamat cell dari data yang akan diproses.
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3.3.3 Hubungan Data Antar Worksheet
Menurut (Kurniawan, 2013), proses data yang berasal dari beberapa sheet
dalam satu workbook. Proses semacam ini digunakan untuk merekap data yang
ada di dalam worksheet. Artinya data yang ada diberbagai sheet dapat diproses
bersamaan pada salah satu sheet.
3.3.4 Pengertian Formula
Menurut (Kurniawan, 2013), formula yaitu alat yang digunakan untuk
melakukan penghitungan terhadap suatu nilai yang ada disuatu cell tertentu.
Penulisan formula selalu mulai dengan simbol “sama dengan” (=) dan diikuti
dengan nilai atau alamat cell.
Dalam pembuatan formula terkadang diperlukan peran operator.Operator
yaitu simbol-simbol yang digunakan untuk mengoperasikan suatu nilai.Ada
beberapa operator yang dapat dibaca oleh Microsoft Excel, salah satunya adalah
operator pembanding dan operator aritmatika.
3.3.5 Operator Pembanding
Menurut (Yuswanto, 2010) operator pembanding (relasi) merupakan
operator yang digunakan untuk membandingkan suatu data dengan data yang
lainya dan menghasilkan nilai logika benar atau salah. Syarat yang harus dipenuhi
agar kedua data bisa dibandingkan yaitu harus mempunyai tipe data yang sama.
Bentuk dari operator relasional seperti terpampang pada tabel berikut ini:
Tabel 3.1 tabel operator pembanding
Operator
=
<>
<
>
<=

Operasi
Sama Dengan
Tidak Sama Dengan
Lebih Kecil
Lebih Besar
Lebih Kecil atau Sama Dengan

Contoh
B1 = C1
B1 <> C1
B1 < C1
B1 > C1
B1 <= C1
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Operator
>=

Operasi
Lebih Besar atau Sama Dengan

Contoh
B1 >= C1

3.3.6 Operator Aritmatika
Menurut (Yuswanto, 2010) operator aritmatika adalah operator yang
digunakan untuk melakukan perhitungan aritmatika seperti penjumlahan,
pembagian,

perkalian,

pengurangan,

dan

sebagainya.Operator

aritmatika

mempunyai hirarki paling tinggi dibanding operator pembanding dan operator
logika. Penulisan operator aritmatika dengan hirarki dari paling tinggi ke paling
rendah sebagai berikut:
Tabel 3.2 tabel operator aritmatika
Operator

Operasi

Contoh

^

Pemangkatan

3^2=9

-

Tanda Negatif

X = -10

*

Perkalian

5 * 5 = 25

/

Pembagian

6/2=3

+

Penambahan

10 + 10 = 20

-

pengurangan

6–5=1

3.3.7 Mengenal Fungsi logika
Menurut (Yuswanto, 2010) proses pengambilan keputusan dalam suatu
program sangat penting untuk menghasilkan suatu kondisi agar jalanya suatu
program sesuai dengan apa yang diinginkan. Untuk itu dibutuhkanya control
program (fungsi) yang dapat dengan mudah menentukan tindakan apa yang harus
dilakukan sesuai dengan kondisi yang terseleksi.
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Pernyataan kondisi ( conditional statement ) merupakan suatu pernyataan
yang menganalisa suatu keadaan dan mengambil keputusan berdasarkan hasil
analisa itu. Jika bernilai benar maka akan dikerjakan instruksi tertentu. Sedang
jika kondisi salah, maka akan dikerjakan instruksi yang lain.
3.3.8 Mengenal Fungsi IF
Menurut (Yuswanto, 2010) fungsi IF digunakan untuk menyeleksi suatu
kondisi dengan nilai benar ( True ) atau Salah ( False ). Bentuk penulisan dari
fungsi IF, yaitu:
IF(logical_test, [value_if_true], [value_if_false])
Keterangan:
ÿ Logical_test
Kondisi yang dibandingkan terdiri dari lokasi cell, operator
Pembanding, dan nilai yang dibandingkan.
ÿ [value_if_true]
Nilai yang dikerjakan jika kondisi yang dibandingkan bernilai benar.
ÿ [value_if_false]
Nilai yang dikerjakan jika kondisi yang dibandingkan bernilai salah.
3.3.9 Mengenal Fungsi LOOKUP dan Referensi
Menurut (Yuswanto, 2010) umumnya data di Microsoft excel berbantuk
sebuah tabel yang terdiri dari kolom dan baris. Data yang ada didalam tabel dapat
digunakan sebagai acuan dari proses yang lain. Microsoft excel menyediakan
beberapa fungsi untu membaca suatu tabel, seperti:
ÿ Fungsi HLOOKUP
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Fungsi HLOOKUP digunakan untuk membaca suatu tabel horizontal
dengan menggunakan nilai kunci pembanding, serta offset baris (nomor urut
baris) yang menunjukkan posisi data yang dibaca pada baris-baris tabel horizontal
bentuk penulisan dari fungsi HLOOKUP, yaitu:
HLOOKUP (lookup_value, table_array, row_index_num, [range_lookup])
Keterangan:
ÿ Lookup_value
Merupakan alamat cell yang akan digunakan sebagai kunci pembaca tabel.
Microsoft Excel akan memberikan tanda kesalahan berbentuk #N/A, jika nilai
kunci tidak sama dengan nilai pada tabel array yang berbentuk horizontal.
ÿ Table _array
Range data atau sekumpulan alamat cell yang disusun secara horizontal.
Kolom pertama dalam nama range tabel tersebut harus berisi nilai kunci
pembanding yang akan dibandingkan dengan nilai kunci pada tabel induk. Agar
data yang ada pada tabel array tidak berubah saat dilakukan proses duplikasi data
(copy), maka data tersebut harus dibuat absolute, nilai absolud dapat diperoleh
dengan memberi tanda $ pada kolom maupun baris atau bisa juga dengan
menekan tombol kunci F4.
ÿ Row_index_num
Nomor urut baris pada tabel yang akan dibaca di mana nomor tersebut
dihitung dari urutan paling atas pada tabel data. Baris pertama bernilai 1, baris
kedua bernilai 2 dan seterusnya.
ÿ [range_lookup]
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Penentu tingkat ketepatan dalam menentukan data jika data pada tabel
array tidak diurutkan secara ascending maka pembacaan datanya akan salah.
Untuk menghindari hal tersebut berikan nilai “FALSE” atau angka “0” pada range
lookup.
ÿ Fungsi VLOOKUP
Menurut (MADCOMS, 2016), fungsi vlookup digunakan unuk membaca
tabel vertikal dengan menggunakan nilai kunci pembanding, serta offset kolom
(nomor urut kolom) yang menunjang posisi data yang akan dibaca pada kolomkolom tabel vertikal.
Bentuk fungsi VLOOKUP:
VLOOKUP(Lookup_value;Table_array;Col_inde_num;Range_lookup)
Keterangan:
ÿ Lookup_value,
merupakan alamat sel yang digunakan sebagai kunci pembacaan tabel.
ÿ Table_array,
merupakan nama tange tabel yang akan dibaca, di nilai kunci pembanding
yang akan dibandingkan dengan nilai kunci pada tebel induk/laporan.
ÿ Col_index_num,
merupakan nomor urut kolom yang digunakan sebagai penentu posisi atau
nomor urut kolom pada tabel data yang akan dibaca.
3.3.10Mengenal Fungsi SUM dan SUMIF
Menurut (MADCOMS, 2016).
∑

Fungsi SUM
Fungsi SUM digunakan untuk menjumlahkan data-data numerik.
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Bentuk fungsi SUM: SUM(X1:X2)

Keterangan:
X1 atau X2,
merupakan data numerik atau alamat sel yang akan dihitung nilai totalnya.
(:)merupakan operator aritmatika pembagian yang akan di gunakan untukmemberi
isyarat pembagian.
∑

Fungsi SUMIF
Fungsi SUMIF digunakan untuk menjumlahkan data numerik sesuai

dengan kriteria atau syarat tertentu. Yaitu data akan akan dijumlahkan jika data
sudah mememenuhi kriteria.
Bentuk fungsi SUMIF: SUMIF(range;criteria;[sum_range])
Keterangan:
Range
merupakan alamat range data yang akan diuji.
kriteria
merupakan ketentuan yang telah digunakan.
sum_range
merupakan alamat range data yang akan dijumlahkan.

BAB IV
DESKRIPSI PEKERJAAN

4.1

Metode Pelaksanaan
PelaksanaanProyek Akhir iniberlangsung selama 3 (tiga) bulan pada

Badan Usaha Milik Desa Bersama Panceng Sejahtera yang dilaksanakan pada :

4.2

Tanggal

: 02 September – 02Desember 2020

Tempat

: Badan Usaha Milik Desa Bersama “Panceng Sejahtera”

Peserta

: Abrul Rizal

NIM

: 17390150005

Metode Penulisan
Metode penulisan yang digunakan untuk menyelesaikan laporan Proyek

Akhirpada program studi DIII Administrasi Perkantoran Universitas Dinamika,
adalah:
A. Pengumpulan Data:
a. Studi Observasi, yaitu melakukan pengamatan dan mempelajari secara
langsung di Badan Usaha Milik Desa Bersama Panceng Sejahtera.
b. Wawancara, yaitu dengancara melakukan tanya jawab dengan Kepala
Bagian dan staf Badan Usaha Milik Desa Bersama Panceng Sejahtera
sebagai pembimbing pada tempat pelaksanaan Proyek Akhir.
c. Studi Literatur, yaitu dengan mencari referensi dan membaca literatur dan
buku-buku untuk mendukung pembuatan laporan Proyek Akhir yang
tersedia di perpustakaan.
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B. Penyusunan Laporan:
a. Penyusunan laporan, yaitu membuat laporan kegiatan hasil pelaksanaan
Proyek Akhir di Badan Usaha Milik Desa Bersama Panceng Sejahtera
yang menjadi syarat untuk menyelesaikan masa studi .
b. Konsultasi (bimbingan), yaitu dengan mengajukan laporan secara bertahap
kepada dosen pembimbing sehingga bisa dikoreksi.

4.3

Tugas Yang Dikerjakan
Tugas-tugas yang dikerjakan pada saat melaksanakan kegiatan Proyek

Akhir pada Badan Usaha Milik Desa Bersama “Panceng Sejahtera”
Tabel 4.1 Tugas-tugas yang dikerjakan
No

Tugas-Tugas yang di Kerjakan

1.

Input data pemanfaat simpan pinjam

2.

Membuat proposal dana simpan pinjam dengan menggunakan
Microsoft Excel

4.3.1 Pemanfaatan
Proposal

Microsoft

ExcelSebagai

Format

Pembuatan

Selama menjalani kegiatan magang, mahasiswa berperan aktif dalam
menjalankan tugas-tugas yang diberikan instansi, salah satunya yaitu pembuatan
proposal pengajuan dana simpan pinjam. Untuk mempermudah pekerjaan dalam
pembuatan proposal pengajuan dana simpan pinjam, maka dalam, maka dalam
pembuatan proposal tersebut menggunakan bantuan aplikasi Microsoft Excel
untuk mempermudah pekerjaan dalam menginput data yang dibutuhkan di
proposal.
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Gambar 4.1Flowchart Pengajuan Dana Simpan Pinjam
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Alur pengajuan danasimpan pinjam di BUMDes Bersama Panceng
Sejahtera memiliki beberapa tahap sebelum dapat dicairkan. Berikut tahap-tahap
yang harus dilakukan selama proses pengajuan dana simpan pinjam:
1. Data proposal, dokumen pengajuan yang harus diberikan nasabah
kepada pihak BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera yaitu berupa foto
kopi KTP, KK,dan nominal Pinjaman.

Gambar 4.2Dokumen Persyaratan Pengajuan Pinjaman KTP dan KK

2. Data yang sudah diberikan kemudian di input kedapalam proposal
pengajuan dana simpan pinjam yang berada di Microsoft Excel.

Gambar 4.3input data nasabah pengajuan dana simpan pinjam
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3. Setelah semua data di input, kemudian proposal di buat sebagai
laporan untuk tim verifikasi.

Gambar 4.4 sampul proposal pengajuan dana simpan pinjam

4. Kemudian setelah proposal selesai dibuat, bagian umum mencetak
proposal sebagai bahan untuk rapat bersama tim verifikasi.

Gambar 4.5 proposal pengajuan dana simpan pinjam yang di cetak
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5. Kemudian tim verifikasi meninjau proposal untuk melihat data
nasabah yang mengajukan dana simpan pinjam.

Gambar 4.6 Tim verifikasi meninjau proposal

6. Setelah tim verifikasi menjinjau proposal kemudian tim verifikasi
survey secara langsung ke calon nasabah yang baru untuk melihat
kesehatan keuangan atau melihat apakah nasabah tersebut sedang
bermasalah atau tidak.

Gambar 4.7 Tim verifikasi survey secara langsung
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7. Setelah itu tim verifikasi membuat keputusan apakah calon nasabah
dapat meneruskan proses pinjaman atau tidak. Jika calon nasabah
tidak dapat meneruskan maka akan dicoret dari daftar yang ada di
proposal, dan calon nasabah yang dapat meneruskan akan dibahas
kembali dirapatkan bersama di BUMDesa Bersama Panceng
Sejahtera.

Gambar 4.8 Rapat Pendanaan

8. Setelah tim verifikasi selesai mensurvey calon nasabah kemudian akan
di adakan rapat bersama BKAD beserta jajaranya. Setelah itu BKAD
menandatangani proposal sebagai tanda bahwa BKAD menyetujui
peminjaman.

Gambar 4.9 Rapat pendanaan bersama seluruh jajaran
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9. Setelah semua proposal di tanda tangani BKAD, kemuadian bagian
keuangan melakukan arsip terhadap proposal yang sudah di setujui.

Gambar 4.10 Arsip Proposal pengajuan simpan pinjam

10. Kemudian semua proposal ditanda tangani Bagian Keuangan
untukmencairkan dana pinjaman dan membuat surat pernyataan
bahwa nasabah sudah menerima dana pinjaman secara utuh.

Gambar 4.11 Surat pernyataan sudah menerima uang
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11. Setelah semua surat pernyataan ditanda tangani kemudian bagian
keuangan mengarsipkan surat pernyataan dan proses pengajuan dana
simpan pinjam sudah selesai.

4.3.2 Penggunaan Microsoft Excel Sebagai Format Pembuatan Proposal
Pengajuan Dana Simpan Pinjam
Pembuatan proposal biasanya dilakukan dengan memanfaatkan Microsoft
Word, tetapi jika pemanfaatan Microsoft Worddigunakan untuk pembuatan
proposal dana simpan pinjam itu akan menyulikan pada saat penginputan data.
Karena Microsoft Word lemah dalam masalah perhitungan.Sedangkan dengan
pemanfaatan formula diMicrosoft Excel dapat mempermudah pembuatan proposal
dana simpan pinjam. Pembuatan proposal dengan memanfaatkan formula di
Microsoft Excel terdiri dari beberapa tahap yaitu:
1. Langkah pertama ialah memasukan data pemanfaat yang mengajukan
pinjaman seperti yang ada di lampiran 4.1: input data pengajuan simpan
pinjam.
2. Jika semua data sudah diisi, maka data yang sudah ditulis di sheet data
pokok akan otomatis tertulis di sheet 1 yang berisi sampul proposal
pengajuan dana simpan pinjam. Data tersebut bisa diganti dengan mudah
yaitu cukup dengan mengganti nomor yang sudah diberi petunjuk sesuai
dengan data apa yang mau di cetak. seperti yang ada di lampiran 4.2:
sampul proposal pengajuan dana simpan pinjam.
3. Setelah sampul sudah dipilih sesuai kebutuhan maka selanjutnya membuat
daftar isi, seperti yang ada di lampiran 4.3: daftar isi
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4. Kemudian setelah membuat daftar isi selanjutnya membuat surat
permohonan kredit, untuk surat permohonan kredit yang bertuliskan nama,
alamat, jabatan dan lain-lain yang berhubungan dengan data kelompok
akan secara otomatis terisi dengan memanfaatkan fungsi vlookup yang
sudah ditulis pada kolom yag sudah ditentukan. Seperti yang ada di
lampiran 4.4:surat permohonan kredit
5. Setelah semua data sudah dirasa benar selanjutnya membuat surat
rekomendasi, untuk surat rekomendasi sendiri sama halnya dengan surat
permohonan kredit yang data-datanya diambil dari sheet data dengan
memanfaatkan fungsi vlookup. Seperti yang ada di lampiran 4.5:surat
rekomendasi.
6. Selanjutnya membuat daftar colon pemanfaat yang berisi nama sesuai
KTP, alamat, usia, nomor KTP, jenis usaha, pengajuan kredit dan tanda
tangan. Untuk nama sampai pengajuan kredit akan tertulis otomatis
dengan mengambil data yang sudah ada di sheet data dengan
memanfaatkan fungsi vlookup, seperti yang ada di lampiran 4.6: daftar
calon pemanfaat.
7. Selanjutnya di sheet 6 yang berisi rencana kegiatan kelompok simpan
pinjam yang berisi sekilas kondisi kelompok, gambaran usaha dan rencana
kelompok, rencana usaha dalam satu tahun mendatang dan perhitungan
rencana kebutuhan dana. Untuk sheet 6 ini memanfaatkan kan dua fungsi
yaitu fungsi vlookup di sekilas kondisi kelompok dan gambaran usaha dan
rencana kelompok. Dan yang satunya fungsi aritmatika di perhitungan
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rencana kebutuhan dana, seperti yang ada di lampiran 4.7: Rencana
kegiatan kelompok simpan pinjam.
8. Setelah itu di sheet 7 yang berisi rencana pengembalian kredit, dalam
pengisian rencana pengembalian kredit data tersebut diisi dengan
memanfaatkan operator pembanding, fungsi vlookup dan operator
aritmatika untuk mempermudah dalam pengisian data, seperti yang ada di
lampiran 4.8: rencana pengembalian kredit.
9. Selanjutnya di sheet 8 berisi surat pernyataan kesanggupan tanggung
renteng, untuk di sheet 8 pengisian datanya memanfaatkan operator
pembanding, fungsi vlookup dan operator aritmatika, seperti yang ada di
lampiran 4.9: surat pernyataan kesanggupan tanggung renteng.
10. Selanjutnya di sheet 9 yang berisi berita acara aturan dan sanksi kelompok
yang berisikan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh Pelaksana
Operasional. Untuk pengisian berita acara aturan kelompok dan sanksi
kelompok dibagian nama kelompok dan desa memanfaatkan fungsi
operator pembanding dan fungsi vlookup. Seperti yang ada di lampiran
4.10: berita acara aturan kelompok dan sanksi kelompok.
11. Selanjutnya di sheet 10 berisi tentang surat pernyataan persetujuan
keluarga yang data-datanya berisi tentang nama peminjam, jumlah
pinjaman, nama keluarga, hubungan keluarga dan tanda tangan. Untuk
pengisian data-data tersebut dengan memanfaatkan fungsi

vlookup

operator pembanding dan operator aritmatika. Seperti yang ada di
lampiran 4.11: surat pernyataan persetujuan keluarga.
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12. Selanjutnya di sheet 11 yaitu membuat tamplate untuk penempatan foto
copy KTP sebagai bukti persyaratan mengajukan pinjaman, seperti yang
ada di lampiran 4.12: lampiran KTP.
13. Selanjutnya di sheet RAPB yang berisi tentang rencana anggaran
pendapatan dan belanja kelompok simpan pinjam di sheet ini fungsi yang
digunakan yaitu fungsi vlookup, operator pembanding dan operator
aritmatika, seperti yang ada di lampiran 4.13: RAPB kelompok simpan
pinjam.
14. Selanjutnya sheet Lbr. Ev yang berisi lembar evaluasi proposal untuk
mengevaluasi calon nasabah yang akan melakukan pinjaman, didalam
lembar evaluasi sendiri menggunakan fungsi vlookup dan operator
pembanding, seperti yang ada di lampiran 4.14: Lbr. Ev.
.dan yang terakhir yaitu sheet Form yang berisi data pengajuan Simpan
Pinjam (SPP) untuk pengisian data yang ada di sheet form sendiri
menggunakan operator pembanding dan fungsi vlookup yang diambil dari
sheet data, seperti yang ada di lampiran 4.15: Form.

BAB V
PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil Proyek Akhir yang
telah dilaksanakan di Badan Usaha Milik Desa Bersama Panceng Sejahtera.

5.1

Kesimpulan
Dengan pemanfaatan Microsoft Excel secara optimal dapat membatu

proses pembuatan Proposal Dana Simpan Pinjam mejadi lebih mudah dan efisien,
dengan memanfaatkan berberapa formula seperti, fungsi IF, fungsi Vlookup,
fungsi Hlookup, operator pembanding, operator aritmatika dan lain-lain.

5.2

Saran
Untuk pengajuan dana simpan pinjam mungkin bisa dikembangkan lagi

dengan memanfaatkan teknologi yang ada, salah satunya dengan memanfaatkan
google form sebagai salah satu cara untuk melakukan pengajuan dan penyerahan
berkas-berkas persyaratan untuk mengajukan pinjaman.
Dengan memanfaatkan google form dapat mempermudah staff dalam
proses penginputan data dan untuk mempermudah calon nasabah dalam proses
pengajuan jika sewaktu-waktu colon nasabah sedang sibuk dan tidak bisa datang
langsung ke kantor.
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