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ABSTRACT
 

,Q�LWV�XVH��FRPSXWHU�LV�QRW�RQO\�XVHG�IRU�RI¿FH�DFWLYLWLHV��EXW�DOVR�XVHG�LQ�GHVLJQLQJ�DQG�GHYHORSLQJ�DQ�DSSOLFDWLRQ��

RI�FRXUVH��ZLWK�WKH�DVVLVWDQFH�RI�DSSOLFDWLRQV�VXFK�DV�0LFURVRIW�9LVXDO�%DVLF��0LFURVRIW�$FFHVV�DQG�RWKHUV��,Q�WKLV�VWXG\��WKH�

DXWKRUV�WU\�WR�GHVLJQ�DQG�FUHDWH�D�GDWDEDVH�DSSOLFDWLRQ�UHODWLQJ�WR�PRWRUF\FOH�ORDQ�SD\PHQWV��'HYHORSHG�DSSOLFDWLRQ�FRQWDLQV�

IRUPV�VXFK�DV�HPSOR\HH�PDVWHU�GDWD�IRUP��D�IRUP�XVHG�WR�DGG��HGLW��DQG�GHOHWH�GDWD�UHODWHG�WR�HPSOR\HHV�� WKH�PRWRUF\FOH�

PDVWHU�IRUP��D�IRUP�PRWRUF\FOH�XVHG�WR�DGG��HGLW��DQG�GHOHWH�GDWD�UHODWHG�WR�PRWRUF\FOHV�DV�ZHOO�DV�WKH�WUDQVDFWLRQ�IRUP�WKDW�

VHUYHV�WR�HQWHU�GDWD�UHODWHG�WR�FUHGLW�SD\PHQW�WUDQVDFWLRQV�LQ�WKH�FRPSDQ\��,Q�WKH�GHVLJQ�DQG�GHYHORSPHQW�RI�WKH�GDWDEDVH�

DSSOLFDWLRQ��WKH�DXWKRU�XWLOL]HV�0LFURVRIW�9LVXDO�%DVLF�����DV�D�VXSSRUWLQJ�DSSOLFDWLRQ�
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ABSTRAK

'L�GDODP�SHQJJXQDDQQ\D�� NRPSXWHU� WLGDN�KDQ\D�GLJXQDNDQ�XQWXN� NHJLDWDQ� \DQJ� VLIDWQ\D� NDQWRUDQ�� WHWDSL� MXJD�

GLSDNDL�GDODP�PHUDQFDQJ�GDQ�PHPEXDW� VXDWX�DSOLNDVL�� WHQWXQ\D�GHQJDQ�EDQWXDQ� VXDWX�DSOLNDVL� VHSHUWL�0LFURVRIW�9LVXDO�

%DVLF��0LFURVRIW�$FFHVV�GDQ�\DQJ� ODLQQ\D��3DGD�SHQHOLWLDQ� LQL��SHQXOLV�PHQFRED�PHUDQFDQJ�GDQ�PHPEXDW�VXDWX�DSOLNDVL�

GDWDEDVH� \DQJ� EHUKXEXQJDQ� GHQJDQ� SHPED\DUDQ� NUHGLW� VHSHGD� PRWRU�� $SOLNDVL� \DQJ� GLEXDW� EHULVLNDQ� EHEHUDSD� IRUP�

VHSHUWL�IRUP�GDWD�NDU\DZDQ��\DLWX�VXDWX�IRUP�\DQJ�GLJXQDNDQ�XQWXN�PHQDPEDK��PHQJHGLW��GDQ�PHQJKDSXV�GDWD�GDWD�\DQJ�

EHUKXEXQJDQ�GHQJDQ�NDU\DZDQ��IRUP�GDWD�VHSHGD�PRWRU�\DNQL�VXDWX�IRUP�\DQJ�GLJXQDNDQ�XQWXN�PHQDPEDK��PHQJHGLW��GDQ�

PHQJKDSXV�GDWD�GDWD�\DQJ�EHUKXEXQJDQ�GHQJDQ�VHSHGD�PRWRU�VHUWD�IRUP�WUDQVDNVL�\DQJ�EHUIXQJVL�XQWXN�PHPDVXNNDQ�GDWD�

\DQJ�EHUKXEXQJDQ�GHQJDQ�WUDQVDNVL�SHPED\DUDQ�NUHGLW�SDGD�SHUXVDKDDQ�WHUVHEXW��'DODP�PHUDQFDQJ�GDQ�PHPEXDW�DSOLNDVL�

GDWDEDVH�WHUVHEXW��SHQXOLV�PHQJJXQDNDQ�VXDWX�DSOLNDVL�SHQGXNXQJ�\DNQL�0LFURVRIW�9LVXDO�%DVLF�����

Kata kunci:�RUDQJ�DZDP��XVHU���YLVXDO�EDVLF������V\VWHP�LQIRUPDVL�SHPED\DUDQ�NUHGLW

PENDAHULUAN

Berkembangnya kegiatan ekonomi belakangan ini 
semakin memicu kegiatan ekonomi di semua bidang. Salah 
satunya adalah kegiatan bisnis di bidang penjualan produk-
produk otomotif, khususnya sepeda motor. Saat ini banyak 
muncul perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang 
pembiayaan kredit sepeda motor. Salah satu perusahaan 
tersebut adalah Prisma Motor Lubuklinggau yang juga sebagai 
distributor resmi penjualan sepeda motor Prisma. Melihat hal 
tersebut, maka pemberian kredit terhadap pembelian sepeda 
motor merupakan salah satu kegiatan utama perusahaan, di 
samping pembelian secara tunai. Secara ekonomi, pembelian 
secara kredit lebih menguntungkan dari pada pembelian 
secara tunai. Selain hal tersebut, pemberian kredit ini juga 
dapat menimbulkan dampak negatif bagi perusahaan.

Dampak-dampak negatif tersebut dapat ditimbulkan 
dari hal-hal seperti survei yang salah ataupun manajemen 
perusahaan yang salah dalam mengelola data-data yang 
berhubungan dengan kredit seperti data konsumen dan 
data pembayaran kredit. Oleh karena itu, diperlukan suatu 
sistem informasi berbasis komputer yang dapat menangani 
dan mengelola data-data yang berhubungan dengan kredit 
konsumen. Diharapkan dengan adanya sistem tersebut dapat 
menghindari kesalahan dalam pengelolaan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis Sistem

Tahap analisis sistem perlu dilakukan sebelum 
melakukan perancangan sistem. Tujuan dari analisis sistem 
terhadap sistem yang lama yakni untuk mendapatkan solusi 
yang baik dengan melihat kelemahan dan kekurangan sistem 
tersebut. Perkembangan suatu sistem seringkali dipengaruhi 
oleh perubahan kondisi yang dihadapi. Salah satu faktor 
pemicunya yakni meningkatnya volume kerja yang berdampak 
pada semakin banyaknya data yang diolah. Dalam mengolah 
data, CV Prisma Motor Lubuklinggau belum memiliki suatu 
sistem yang memadai sehingga proses pengolahan data 
dan pembuatan laporan membutuhkan waktu yang lama 
dan seringkali terjadi kesalahan sehingga informasi yang 
GLKDVLONDQ�WLGDN�HIHNWLI�GDQ�H¿VLHQ�

 Dalam mendesain suatu sistem yang baru, terlebih 
dahulu harus mengetahui aliran sistem informasinya yakni 
aliran sistem informasi yang sedang berjalan saat ini. Aliran 
sistem informasi   merupakan gambaran dari satu bagian 
ke bagian lainnya, di mana informasi yang dihasilkan dan 
diproses pada bagian bersangkutan.
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Rancangan Sistem

Untuk menutupi kelemahan yang terdapat pada 
sistem yang sedang berjalan, maka dirancanglah suatu 
sistem yang baru. Sistem yang baru tersebut adalah sistem 
yang terkomputerisasi yakni sistem yang menggunakan jasa 
komputer dalam proses pengolahan data sehingga dihasilkan 
VXDWX� LQIRUPDVL� \DQJ� HIHNWLI� GDQ� H¿VLHQ�� %HUGDVDUNDQ� GDWD�
yang telah ada, maka desain sistem informasi pembayaran 
kredit yang baru merupakan pengembangan dari sistem 
yang telah ada. Sistem yang baru ini adalah sebagai usaha 
untuk memperbaiki kelemahan dari sistem yang lama. 
Perbaikan yang dilakukan adalah pada proses pengolahan 
data dan penyajian informasi, yang pada sistem lama masih 
menggunakan sistem manual.

Implementasi Sistem

Untuk menjalankan program, aktifkan atau instal 
terlebih dahulu program dengan nama prisma.exe. Setelah 
program terinstal pada komputer, kita pilih prisma motor. 
Selanjutnya, jika kita ingin mengisi data konsumen baru, 
maka kita pilih master data, lalu pilih konsumen. Jika semua 
data telah kita isi, lalu data tersebut kita simpan dengan cara 
mengklik FRPPDQG� VDYH atau FRPPDQG “Edit” jika kita 
ingin mengedit data atau FRPPDQG� � GHOHWH jika kita ingin 
menghapus data. &RPPDQG� FDQFHO kita gunakan jika ingin 
membatalkan proses, sedangkan FRPPDQG�FORVH�digunakan 
untuk keluar dari form konsumen.

Jika kita ingin mengisi data sepeda motor yang 
baru, maka kita pilih master data lalu pilih sepeda motor. 
Jika semua data telah kita isi, lalu data tersebut kita simpan 
dengan cara mengklik FRPPDQG�VDYH atau FRPPDQG�HGLW�jika 
kita ingin mengedit data atau FRPPDQG delete jika kita ingin 
menghapus data. &RPPDQG� FDQFHO kita gunakan jika ingin 
membatalkan proses, sedangkan FRPPDQG�FORVH�digunakan 
untuk keluar dari form sepeda motor.

Jika kita ingin mengisi data kasir yang baru, maka 
kita pilih master data, lalu pilih kasir. Jika semua data telah 
kita isi, lalu data tersebut kita simpan dengan cara mengklik 
FRPPDQG�VDYH atau FRPPDQG�HGLW� jika kita ingin mengedit 
data atau FRPPDQG� GHOHWH� jika kita ingin menghapus data. 
&RPPDQG� FDQFHO� kita gunakan jika ingin membatalkan 
proses, sedangkan FRPPDQG� FORVH� digunakan untuk keluar 
dari form kasir.

Jika kita ingin mengisi data daftar harga sepeda motor 
yang baru, maka kita pilih master data, lalu pilih harga sepeda 
motor. Jika semua data telah kita isi, lalu data tersebut kita 
simpan dengan cara mengklik FRPPDQG�VDYH atau FRPPDQG�
edit jika kita ingin mengedit data atau FRPPDQG�GHOHWH�jika 
kita ingin menghapus data. &RPPDQG� FDQFHO kita gunakan 
jika ingin membatalkan proses, sedankan FRPPDQG� FORVH 
digunakan untuk keluar dari form harga sepeda motor.

Untuk pengisian transaksi pembayaran,pada baris 
menu utama kita pilih pembayaran, lalu akan muncul form 
pembayaran, lalu kita klik FRPPDQG�DGG untuk menambah 
data. Jika semua data telah kita isi, lalu data tersebut kita 
simpan dengan cara mengklik FRPPDQG�VDYH atau FRPPDQG�
print jika kita ingin mencetak data. &RPPDQG�FORVH digunakan 
untuk keluar dari form pembayaran.

Laporan pada sistem informasi pembayaran kredit 
sepeda motor pada CV Prisma Motor Lubuklinggau ini 
meliputi laporan konsumen, pembayaran, tunggakan, 
penjualan per hari, dan laporan data lunas dan belum Lunas. 
Untuk melihat laporan-laporan tersebut, pada menu utama 
kita pilih laporan, lalu kita klik laporan yang akan kita lihat.

Hasil Pengujian Sistem

Berdasarkan rancangan, maka dihasilkan suatu 
sistem informasi pembayaran kredit pada CV Prisma Motor 
Lubuklinggau. Sistem ini dibuat dan dirancang ke dalam 

menu utama yang akan membantu kegiatan pengolahan 
data pembayaran kredit. Menu utama dibuat menggunakan 
bahasa pemograman� 9LVXDO� %DVLF� ���. Adapun isi dari 
program menu ini adalah sebagai berikut. 3HUWDPD, menu 
utama, yang terdiri dari beberapa sub menu, yaitu sub menu 
master data, sub menu pembayaran, sub menu informasi, 
sub menu laporan, dan sub menu exit. Sub menu master 
data terdiri dari (1) Data konsumen, digunakan untuk meng-
input, mengedit, dan menghapus data konsumen; (2) Data 
sepeda motor, digunakan untuk meng-input, mengedit, dan 
menghapus data sepeda motor; (3) Data kasir, digunakan 
untuk meng-input, mengedit, dan menghapus data kasir; 
(4) Data harga sepeda motor, digunakan untuk meng-input, 
mengedit, dan menghapus data harga sepeda motor. .HGXD, 
sub pembayaran, digunakan untuk meng-input dan mencetak 
data pembayaran konsumen. .HWLJD, sub menu informasi, 
digunakan untuk melihat informasi daftar harga sepeda motor 
dan informasi persyaratan kredit. .HHPSDW, sub menu laporan, 
digunakan untuk melihat hasil dari sub menu master data dan 
pembayaran. .HOLPD, sub menu exit, digunakan untuk keluar 
dari menu utama.

Adapun langkah-langkah dalam menjalankan sistem 
informasi ini, yaitu (1) Hidupkan komputer atau laptop 
sampai sistem operasi windows atau Vista siap, (2) Pilih 
6WDUW�� $OO� 3URJUDP�� 0LFURVRIW� YLVXDO� 6WXGLR� ����� 0LFURVRIW�
9LVXDO� EDVLF� ��� (Gambar 1), (3) Lalu kita klik, kemudian 
akan tampil jendela 1HZ�3URMHFW� Microsoft Visual Basic 6.0 
(Gambar 2), (4) Kemudian, kita pilih FDQFHO, lalu kita pilih 
RSHQ�SURMHFW, pilih prisma.vbp lalu kita klik (Gambar 3), (5) 
Klik Open, lalu jalankan program dengan cara tekan F5 pada 
keyboard atau tanda (Run) , maka akan tampil menu 
utama (Gambar 4).

Pembahasan

Dalam pembahasan ini, akan dijelaskan mengenai 
submenu-submenu yang ada dalam menu utama.

Menu Utama

Menu utama adalah kumpulan sub menu-sub menu 
yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Tampilan 
menu utama dapat dilihat pada Gambar 4.

Sub Menu Master Data
Sub menu master data mempunyai 4 sub menu, yaitu (1) 

Sub menu konsumen yakni proses pengolahan data konsumen 
sebagai informasi bagi Prisma Motor Lubuklinggau; (2) Sub 
menu sepeda motor yakni proses pencatatan data sepeda 
motor; (3) Sub menu kasir yakni proses pencatatan data kasir; 
dan (4) Sub menu harga sepeda motor yakni proses pencatatan 
daftar harga sepeda motor.  Untuk menjalankan proses yang 
DNDQ�GLMDODQNDQ��SHPDNDL�GDSDW�PHPLOLK�VDODK�VDWX�¿OH�\DQJ�
terdapat dalam sub menu master data. Untuk lebih jelasnya, 
penulis menguraikan sebagai berikut.

3HUWDPD, data konsumen. Proses ini merupakan 
implementasi proses 1 pada DFD level 0 adalah pencatatan 
data konsumen, untuk mengisikan atribut-atribut data 
konsumen (Gambar 5). Adapun proses pengisian data diawali 
dengan mengisikan nomor kredit konsumen. Nomor kredit 
yang dimasukkan akan dicari pada tabel konsumen, apakah 
nomor tersebut sudah ada atau belum. Jika sudah ada, maka 
akan tampil pesan “Kode sudah ada, isi dengan yang lain”. 
Jika nomor kredit tidak ada, maka kursor akan pindah pada 
atribut berikutnya. Setelah semua data terisi, klik FRPPDQG 
6DYH�untuk menyimpan data. Untuk membatalkan pengisian 
data, klik FRPPDQG &DQFHO. Untuk memperbaiki data karena 
terjadi kekeliruan, klik FRPPDQG Edit dan akan muncul 
kotal dialog, lalu isi nomor kredit yang akan diperbaiki. Jika 
nomor kredit ketemu, maka data akan ditampilkan dan posisi 
kursor berada pada atribut nama. Sedangkan jika nomor 
kredit tidak ditemukan, maka akan muncul pesan “Maaf No 
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Gambar 1 Tampilan 1HZ�3URMHFW

Gambar 2 Tampilan 2SHQ�3URMHFW

Gambar 3 Tampilan 2SHQ�3URMHFW
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kredit tidak ditemukan”. Setelah melakukan perbaikan data 
yang diinginkan, pilih 6DYH untuk menyimpan data. Untuk 
menghapus data yang sudah ada, pilih FRPPDQG 'HOHWH�
dan akan muncul kotal dialog, lalu isi nomor kredit yang 
akan dihapus. Jika nomor kredit ketemu, maka data akan 
ditampilkan dan muncul pesan “Yakin data akan dihapus”. 
Jika pilih yes, maka data konsumen dengan nomor kredit yang 
dimasukkan akan dihapus. Jika pilih &DQFHO, maka seluruh 
atribut akan kosong dan posisi kursor pada FRPPDQG $GG. 
Jika nomor kredit tidak ditemukan, maka akan muncul pesan 
“Maaf No kredit tidak ditemukan”. Tampilan form konsumen 
dapat dilihat pada Gambar 5.

.HGXD, data sepeda motor. Proses ini merupakan 
implementasi  proses 3 pada DFD level 0 (Gambar 6) adalah 
pencatatan data konsumen, untuk mengisikan atribut-atribut 
data sepeda motor. Adapun proses pengisian data diawali 
dengan mengisikan kode tipe sepeda motor. Kode tipe sepeda 
motor yang dimasukkan akan dicari pada tabel sepeda motor, 
apakah kode tersebut sudah ada atau belum. Jika sudah ada, 
maka akan tampil pesan “Kode sudah ada, isi dengan yang 
lain”. Jika kode tipe tidak ada, maka kursor akan pindah pada 
atribut berikutnya. Setelah semua data terisi, klik command 
6DYH�untuk menyimpan data. Untuk membatalkan pengisian 
data, klik command &DQFHO. Untuk memperbaiki data karena 
terjadi kekeliruan, klik command Edit dan akan muncul kotal 
dialog, lalu isi nomor kredit yang akan diperbaiki. Jika kode 
tipe sepeda motor ketemu, maka data akan ditampilkan dan 
posisi kursor berada pada atribut no rangka. Sedangkan jika 
kode tipe sepeda motor tidak ditemukan, maka akan muncul 
pesan “Maaf kode tipe tidak ditemukan”. Setelah melakukan 
perbaikan data yang diinginkan, pilih 6DYH untuk menyimpan 
data dan untuk menghapus data yang sudah ada, pilih 
FRPPDQG 'HOHWH�dan akan muncul kotal dialog, lalu isi kode 
tipe sepeda motor yang akan dihapus. Jika kode tipe sepeda 
motor ketemu, maka data akan ditampilkan dan muncul pesan 
“Yakin data akan dihapus”. Jika dipilih yes, maka data sepeda 
motor dengan kode tipe yang kita masukkan akan dihapus. 
Jika dipilih &DQFHO, maka seluruh atribut akan kosong dan 
posisi kursor pada FRPPDQG $GG.  Sedangkan jika kode tipe 
sepeda motor tidak ditemukan, maka akan muncul pesan 

“Maaf No kredit tidak ditemukan”. Tampilan form sepeda 
motor dapat dilihat pada Gambar 6.

.HWLJD, data kasir, untuk mengisikan atribut-atribut 
data kasir. Adapun proses pengisian data diawali dengan 
mengisikan kode kasir. Kode kasir yang dimasukkan akan 
dicari pada tabel kasir, apakah kode tersebut sudah ada atau 
belum. Jika sudah ada, maka akan tampil pesan “Kode sudah 
ada, isi dengan yang lain”. Jika kode kasir tidak ada, maka 
kursor akan pindah pada atribut berikutnya. Setelah semua 
data terisi, klik FRPPDQG 6DYH�untuk menyimpan data. Untuk 
membatalkan pengisian data, klik FRPPDQG�&DQFHO. Untuk 
memperbaiki data karena terjadi kekeliruan, klik FRPPDQG�
Edit dan akan muncul kotal dialog, lalu isi dengan kode 
kasir yang akan diperbaiki. Jika kode kasir ketemu, maka 
data akan ditampilkan dan posisi kursor berada pada atribut 
nama. Sedangkan jika kode kasir tidak ditemukan, maka akan 
muncul pesan “Maaf kode kasir tidak ditemukan”. Setelah 
melakukan perbaikan data yang diinginkan, pilih 6DYH untuk 
menyimpan data. Untuk menghapus data yang sudah ada, 
pilih FRPPDQG 'HOHWH�dan akan muncul kotal dialog, lalu isi 
kode kasir yang akan dihapus. Jika kode kasir ketemu, maka 
data akan ditampilkan dan muncul pesan “Yakin data akan 
dihapus”. Jika pilih yes, maka data kasir dengan kode kasir 
yang dimasukkan akan dihapus. Jika pilih &DQFHO, maka 
seluruh atribut akan kosong dan posisi kursor pada FRPPDQG 
$GG. Sedangkan jika kode kasir sepeda motor tidak ditemukan, 
maka akan muncul pesan “Maaf kode kasir tidak ditemukan”. 
Tampilan form kasir dapat dilihat pada Gambar 7.

.HHPSDW, data harga sepeda motor. Adapun proses 
pengisian data diawali dengan mengisikan kode tipe. Kode 
tipe yang dimasukkan akan dicari pada tabel sepeda motor, 
apakah kode tersebut sudah ada atau belum. Jika sudah ada, 
maka no rangka akan ditampilkan dan kursor pindah ke 
tanggal berlaku. Jika kode tipe tidak ada, maka akan tampil 
pesan “Maaf kode tipe tidak ketemu”. Setelah semua data 
terisi, klik FRPPDQG 6DYH� untuk menyimpan data. Untuk 
membatalkan pengisian data, klik FRPPDQG &DQFHO. Untuk 
memperbaiki data karena terjadi kekeliruan, klik FRPPDQG 
Edit dan akan muncul kotal dialog, lalu isi dengan kode 
tipe yang akan diperbaiki. Jika kode tipe ketemu, maka 

Gambar 4 Tampilan Menu Utama
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Gambar 5 Tampilan Form Data Konsumen

Gambar 6 Tampilan Form Sepeda Motor
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data akan ditampilkan dan posisi kursor berada pada atribut 
tanggal berlaku. Sedangkan jika kode tipe tidak ditemukan, 
maka akan muncul pesan “Maaf kode tipe tidak ditemukan”. 
Setelah melakukan perbaikan data yang diinginkan, pilih 6DYH 
untuk menyimpan data. Untuk menghapus data yang sudah 
ada, pilih FRPPDQG 'HOHWH� dan akan muncul kotal dialog, 
lalu isi kode tipe yang akan dihapus. Jika kode tipe ketemu, 
maka data akan ditampilkan dan muncul pesan “Yakin data 
akan dihapus”. Jika pilih yes, maka data harga sepeda motor 
dengan kode tipe yang dimasukkan akan dihapus. Jika pilih 
&DQFHO, maka seluruh atribut akan kosong dan posisi kursor 
pada FRPPDQG $GG. Sedangkan jika kode tipe sepeda motor 
tidak ditemukan, maka akan muncul pesan “Maaf kode tipe 
tidak ditemukan”. Tampilan form harga sepeda motor dapat 
dilihat pada Gambar 8.

.HOLPD, sub menu pembayaran. Adapun proses 
pengisian data diawali dengan mengisikan kode tipe kasir. 
Kode kasir yang dimasukkan akan dicari pada tabel kasir, 
apakah kode tersebut sudah ada atau belum. Jika sudah ada, 
maka nama kasir akan ditampilkan dan kursor akan pindah 
ke no kredit konsumen. Jika kode kasir tidak ada, maka akan 
tampil pesan “Code Invalid”. Setelah itu, masukkan nomor 
kredit konsumen yang melakukan pembayaran. Nomor 
kredit yang dimasukkan akan dicari pada tabel konsumen, 
apakah kode tersebut sudah ada atau belum. Jika sudah ada, 
maka seluruh data yang berhubungan dengan nomor kredit 

Gambar 7 Tampilan Form Kasir

tersebut akan ditampilkan dan kursor akan pindah ke nomor 
kuitansi. Jika nomor kredit tidak ada, maka akan tampil pesan 
“Kode salah, enter kode lain”. Setelah semua data terisi, klik 
FRPPDQG 6DYH�untuk menyimpan data. Untuk membatalkan 
pengisian data, klik FRPPDQG &DQFHO. Untuk mencetak 
kuitansi pembayaran, pilih FRPPDQG 3ULQW. Untuk keluar 
dari form pembayaran, klik�FRPPDQG�&ORVH. Tampilan form 
pembayaran dapat dilihat pada Gambar 9.

.HHQDP, sub menu laporan. Sub menu laporan adalah 
sub menu yang berfungsi untuk melihat hasil pengolahan 
data yang telah dilakukan. .HWXMXK, laporan data konsumen. 
Laporan data konsumen berisi data-data konsumen yang 
akan dilaporkan kepada pimpinan perusahaan. Laporan data 
konsumen dapat dilihat pada Gambar 10. .HGHODSDQ, laporan 
data pembayaran. Laporan data pembayaran berisi data-
data pembayaran yang akan dilaporkan kepada pimpinan 
perusahaan. Laporan data pembayaran dapat dilihat pada 
Gambar 11. .HVHPELODQ, laporan tunggakan konsumen. 
Laporan data tunggakan konsumen berisi data-data 
tunggakan konsumen yang akan dilaporkan kepada pimpinan 
perusahaan. Laporan data tunggakan konsumen dapat dilihat 
pada Gambar 12. Kesepuluh, laporan penjualan per hari. 
Laporan penjualan per hari berisi data-data penjualan per hari 
yang akan dilaporkan kepada pimpinan perusahaan. Laporan 
penjualan per hari dapat dilihat pada Gambar 13. .HVHEHODV, 
laporan data lunas dan belum lunas. Laporan data lunas dan 
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Gambar 8 Tampilan Form Daftar Harga Sepeda Motor

Gambar 9 Tampilan Form Pembayaran

belum lunas berisi data-data lunas dan belum lunas yang akan 
dilaporkan kepada pimpinan perusahaan. Laporan data lunas 
dan belum lunas  dapat dilihat pada Gambar 14.

Adapun listing program sistem informasi pembayaran 
kredit pada Prisma Motor Lubuklinggau, untuk input data 

konsumen, sepeda motor, kasir dan data pembayaran serta 
listing program output, laporan data konsumen, laporan data 
pembayaran, laporan data tunggakan, laporan penjualan per 
hari serta laporan data lunas dan belum lunas.
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Gambar 10 Tampilan Laporan Data konsumen

Gambar 11 Tampilan Laporan Pembayaran

Gambar 12 Tampilan Laporan Tunggakan Konsumen

Gambar 13 Tampilan Laporan Penjualan per Hari
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SIMPULAN

Simpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut 
(1) Dengan adanya sistem informasi pembayaran kredit, 
sangat mendukung dan membantu dalam mengolah data dan 
menghasilkan informasi yang cepat, tepat, dan akurat; (2) 
Sistem informasi yang dibangun ini dapat mempresentasikan 
semua kebutuhan pemakai, terutama dalam hal pengolahan 
dan penyajian data; (3) Output yang dihasilkan berupa 
informasi data konsumen, data pembayaran, data tunggakan, 
data penjualan, dan keterangan lunas dan keterangan belum 
lunas; (4) Bahasa pemrograman yang digunakan adalah 
microsof visual basic 6.0 yang memiliki XVHU�LQWHUIDFH yang 
menarik dan mudah dipakai

Gambar 14 Tampilan Laporan Data Lunas dan Belum Lunas
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