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Abstrak 

 

Nugroho Motor adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang penjualan 

sepeda motor bekas dimana dalam proses penjualan secara kredit untuk 

mendapatkan informasi prosesnya masih menggunakan sistem manual dan 

pencatatan data juga dilakukan secara manual. Saat ini untuk sistem pengolahan 

data dan pencatatan data yang masih dilakukan secara manual sudah tidak 

memadai lagi karena dapat menurunkan tingkat efektifitas dan efisiensinya suatu 

pekerjaan. Tujuan pembuatan tugas akhir ini adalah membuat sistem aplikasi 

pengambilan keputusan untuk memilih kredit motor dalam proses pengolahan 

data. Dalam Penulisan ilmiah ini digunakan Entity Relationship Diagram (ERD) 

dan Data Flow Diagram (DFD). Hasil yang ingin dicapai adalah dapat merancang 

program aplikasi berbasis komputer yang nantinya diharapkan mampu 

memberikan kemudahan untuk dapat mengolah data dengan baik dan dapat 

menghasilkan informasi secara detail, lebih akurat proses perhitungannya dan 

lebih cepat untuk mendapatkan suatu informasi, serta pencarian data lebih mudah 

dan cepat. Sistem ini dibuat untuk supaya lebih baik dari sebelumnya yang 

dilakukan secara manual sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensinya 

dalam melakukan suatu pekerjaan. 

 

Kata Kunci : Crystal Reports, Kredit, Microsof Access, Microsoft Visual Basic 

 

 

Abstract 

 

Nugroho Motor is a company engaged in the sale of used motorcycles where in 

the process of credit sales obtained information process that still uses manual 

system and data recording is also done manually. Currently for data processing 

and data recording systems are still done manually is not adequate anymore 

because it can reduce the level of effectiveness and efficiency of a job. The 

purpose of this final task is to make a decision application system to select motor 

credits in data processing. In scientific writing is used Entity Relationship 

Diagram (ERD) and Data Flow Diagram (DFD). The results to be achieved is to 

design a computer-based application program that is expected to provide 

convenience to be able to process data well and can produce detailed 

information, more accurate and faster calculation process to obtain information, 

and search for data. Easier and faster. This system is made better than before 

manually so as to improve the effectiveness and efficiency in doing a job. 

 

Keywords : Crystal Reports, Credit, Microsof Access, Microsoft Visual Basic 
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1. PENDAHULUAN 

Seiring dengan perkembangan waktu dan pesatnya kemajuan teknologi 

yang berlangsung sangat cepat, peranan komputer saat ini hampir tidak bisa di 

pisahkan dari kehidupan sehari-hari, karena pada umumnya seluruh pekerjaan 

menggunakan komputer. Adapun alasannya karena komputer lebih cepat 

mengerjakan suatu pekerjaan dari pada pekerjaan yang di lakukan secara 

manual. 

Teknologi komputer saat ini di kenal dengan istilah teknologi 

informasi. Berkembangnya sangat pesat membuat komputer sangat di 

butuhkan dan dapat memberikan peranan yang cukup besar dalam melakukan 

suatu pekerjaan. Dengan adanya Teknologi komputer memungkinkan 

pekerjaan-pekerjaan dapat diselesaikan secara cepat (Kurniawati Krisnandari, 

2003). 

Proses perhitungan kredit masih menggunakan alat bantu kalkulator, 

pencatatan data pembelian kredit dilakukan dengan tulis tangan, dan proses 

pembayaran angsuran dengan kartu angsuran yang dibawa pembeli kemudian 

di validasi dengan dokumen data pembelian kredit yang sesuai data pembeli. 

Sistem informasi kredit mempunyai data yang banyak serta dalam 

pengolahan data harus cepat dan akurat supaya tidak salah dalam pengolahan 

data. Pekerjaan ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama apabila di 

kerjakan secara manual terlebih apabila sewaktu-waktu data tersebut di cari 

akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pencariannya apabila di 

kerjakan secara manual. Untuk itu dibuat sistem informasi yang berbasis 

komputer untuk pengolahan data yang cepat dan akurat untuk digunakan 

sebagai sistem informasi secara detail. 

1.1. Perumusan Masalah 

Pentingnya penggunaan komputer untuk membantu dan 

memudahkan menyelesaikan suatu pekerjaan dalam pengolahan data 

supaya menghasilkan informasi yang akurat dan prosesnya cepat untuk 

digunakan sebagai sistem informasi secara detail, maka perlu dibuat 

suatu perancangan sistem informasi berbasis komputer yang programnya 

dibuat menggunakan Visual Basic, Database dibuat menggunakan 

Microsoft Access, dan Laporan dibuat menggunakan Crystal Reports. 

1.2. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah membuat sistem aplikasi 

pengambilan keputusan untuk memilih kredit motor dalam proses 

pengolahan data. 

1.3. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah dengan 

adanya hasil perancangan sistem informasi memungkinkan dapat 

mengolah data dengan baik dan dapat menghasilkan informasi secara 

detail, lebih akurat proses perhitungannya dan lebih cepat untuk 

mendapatkan suatu informasi, serta pencarian data lebih mudah dan 

cepat. 
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2. LANDASAN TEORI 

2.1. Microsoft Visual Basic 

Microsoft Visual Basic (atau sering di singkat VB) adalah 

perangkat lunak untuk menyusun program aplikasi yang bekerja dalam 

lingkungan sistem operasi Windows (Prasetia dan Widodo, 2004 : 3). 

Bahasa pemrograman adalah perintah-perintah yang di mengerti 

oleh komputer untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Visual Basic 

merupakan salah satu development tool yaitu alat bantu untuk membuat 

berbagai macam program komputer, khususnya yang menggunakan 

sistem operasi Windows. Visual Basic merupakan salah satu bahasa 

pemrograman komputer yang mendukung object (Object Oriented 

Programming). 

Microsoft Visual Basic 6.0 adalah merupakan perbaikan dari 

bahasa pemrograman BASIC (Beginners Allpurpose Symbolic 

Instruction Code). Microsoft Visual Basic 6.0 telah di lengkapi dengan 

fasilitas-fasilitas yang memudahkan programer dalam pembuatan 

program aplikasi, serta programer dapat membuat program aplikasi GUI 

(Graphical User Interface), yang memungkinkan user berkomunikasi 

dengan komputer memakai model grafik dan gambar. 

Pengolahan database Microsoft Visual Basic 6.0 memberikan 

beragam fasilitas yang memudahkan aplikasi database, seperti Query 

Designer,  Database Designer,  Setup Wizard,  Data Report  dsb. 

Dengan Microsoft Visual Basic 6.0 programer tidak sekedar membuat 

database itu sendiri melainkan juga termasuk mengatur tampilan 

aplikasi yang berhubungan langsung dengan user program.  Dalam 

pengolahan data yang memanfaatkan fasilitas database seperti halnya 

program aplikasi database lainnya, Microsoft Visual Basic 6.0 

menggunakan tabel sebagai unsur utamanya. 

Tabel berguna untuk menyimpan data atau informasi yang di 

perlukan dalam pemprosesan data, dalam membuat tabel Microsoft 

Visual Basic  menyediakan  icon Visual Data Manager.  Dalam tabel di 

tampilkan Field Name yang merupakan kumpulan data berciri sama, 

dengan maksud untuk mewakili satu kelompok data. 

Setiap variabel yang digunakan dalam Visual Basic 6.0 memiliki 

tipe data. Tipe data sebuah variabel akan menentukan nilai apa saja yang 

dapat di tampung oleh variabel tersebut. Oleh karena itu, pemilihan tipe 

data tidak boleh asal-asalan, namun harus tepat dan sesuai dengan nilai 

yang akan di tampung (Ramadhan, 2005 : 97). 

Jika sebuah variabel tidak di tentukan tipe data yang digunakan, 

maka variabel  tersebut secara otomatis akan di anggap memiliki tipe 

data variant. Variabel digunakan untuk menyimpan nilai atau data yang 

di miliki program aplikasi yang di buat. Nilai yang di tampung atau di 

simpan oleh variabel dapat tetap atau berubah selama program di 

jalankan. Agar dapat di jalankan sebaiknya variabel di deklarasikan 

terlebih dahulu. 
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Deklarasi variabel harus di letakkan sebelum baris-baris perintah 

yang menggunakan variabel tersebut, yaitu dengan menulis sebuah kata 

kunci yang di ikuti nama variabel beserta tipe datanya. Aturan penulisan 

deklarasi varibel adalah <KataKunci> <NamaVariabel> As <TipeData> 

(Ramadhan, 2005 : 100). 

Tipe data yang di simpan dalam sebuah variabel sangatlah 

penting pada saat kita ingin menyimpan sebuah nilai ke variabel yang 

bersangkutan. Adapun singkatan untuk masing-masing tipe data di 

tunjukkan oleh Tabel 2.2 di bawah (Pandia, 2006 : 38). 

 

Tabel 1. Singkatan dari Tipe Data Visual Basic 

Tipe Data Singkatan 

Integer int 

Long lng 

Single sng 

Double dbl 

Currency cur 

Decimal dec 

String str 

Byte byt 

Boolean bol 

Date dat 

Object obj 

Variant var 

 

2.2. Microsoft Access 

Microsoft Access merupakan salah satu program aplikasi basis 

data (database) yang paling popular dan paling banyak digunakan. 

Menggunakan Access dapat merancang, membuat dan mengolah 

database dengan secara mudah (Permana, 2004 : 1). 

Microsoft Access adalah suatu aplikasi yang dapat membantu 

kita membuat sebuah aplikasi database dalam waktu yang relatif singkat. 

Biasanya digunakan untuk pembuatan aplikasi-aplikasi yang kecil, 

misalnya program untuk kasir di koperasi, penjualan untuk toko dan lain 

sebagainya. 

Dalam Microsoft Access, tiap database tersimpan dalam sebuah 

file dengan ekstensi .mdb. Tiap objek baik itu table, form, report, query, 

data access page, atau lainnya yang di ciptakan dalam database. 

Untuk membuat dan memproses sebuah database secara 

elektronik, data harus sudah tersimpan dalam sebuah file yang di 

dalamnya terdiri dari beberapa record dan field. Record dan field dalam 

sebuah database Microsoft Access tersimpan dalam tabel-tabel (Razaq, 

2004 : 43 - 44). 

Pengaturan tipe data sebuah field juga menentukan jangkauan 

besar data yang dapat di masukkan di field tersebut. Beberapa tipe data 

dan jangkauan dari tipe data tersebut dapat di lihat di Tabel 2.3 (Pandia, 

2006 : 8 - 10). 
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Tabel 2. Tipe Data Access 

Tipe Jangkauan Nilai 

Text Maksimal 255 karakter 

Memo Maksimal 65536 karakter 

Integer -32.768  s/d  32.767 

Byte 0  s/d  255 

Date 1 Jan 100  s/d  31 Des 9999 

Currency 
-922.337.203.685.477,5808  

s/d  922.337.203.685.477,5807 

Yes/No Yes atau No 

 

2.3. Crystal Reports 

Selain dengan Report Designer, anda juga dapat membuat 

laporan dengan menggunakan Crystal Report. Crystal Report merupakan 

program yang terpisah dengan program Microsoft Visual Basic, tetapi 

keduanya dapat dihubungkan (Linkage). Membuat laporan dengan 

Crystal Report hasilnya lebih baik dan lebih mudah, karena pada Crystal 

Report banyak tersedia objek-objek maupun komponen yang mudah 

digunakan (Andi, 2010 : 234). 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian untuk penyusunan Tugas Akhir ini adalah 

dealer Nugroho Motor, lokasi tempat di Kunduran - Blora. 

 

3.2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Metode pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab 

secara langsung dengan pemilik dealer. Data yang diperoleh tentang 

cara prosesnya dan mengenai tentang data-data yang diperlukan. 

Contohnya seperti Standard Operational Procedure (SOP) bagaimana 

dan proses perhitungannya bagaimana. 

b. Data Primer 

Metode pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan dan 

pencatatan secara langsung pada objek penelitian. 

c. Dokumentasi 

Metode pengumpulan data dari dokumen yang dimiliki. Data yang 

diperoleh dari data-data dokumen yang ada. 

 

3.3. Entity Relationship Diagram 

Entity Relationship Diagram (ERD) digunakan untuk 

menggambarkan hubungan antar entity dalam satu tabel dengan entity 

tabel yang lain yaitu tabel data produk, tabel type, tabel merk, tabel data 

customer, tabel jenis kelamin, tabel status menikah, tabel pekerjaan, 

tabel pendapatan, tabel data user, tabel record, tabel beli kredit, dan 

tabel bayar angsuran dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 1. Entity Relationship Diagram (ERD) 

 

3.4. DATA FLOW DIAGRAM 

 
Gambar 2. Data Flow Diagram (DFD) 

 

4. PENGOLAHAN DATA 

4.1. Form Login 

Form login merupakan form yang digunakan untuk masuk 

program aplikasi form menu dengan memasukkan nama pengguna dan 

kata sandi. 
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Gambar 3. Login 

 

4.2. Menu 

Form menu merupakan form yang digunakan untuk mengakses 

menu-menu yang ada di program aplikasinya. 

 

 
Gambar 4. Menu 

 

4.3. Data Produk 

Form data produk merupakan form yang digunakan untuk 

menyimpan data produk, mengubah data produk, dan menghapus data 

produk. 
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Gambar 5. Data Produk 

 

4.4. Data Pembeli 

Form data pembeli merupakan form yang digunakan untuk 

menyimpan data pembeli, mengubah data pembeli, dan menghapus data 

pembeli. 

 

 
Gambar 6. Data Pembeli 

 

4.5. Pembelian Kredit 

Form Pembelian kredit merupakan form yang digunakan untuk 

menyimpan data pembelian kredit dan menghapus data pembelian kredit. 
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Gambar 7. Pembelian Kredit 

 

4.6. Pembayaran Angsuran 

Form pembayaran angsuran merupakan form yang digunakan 

untuk menyimpan data pembayaran angsuran. 

 

 
Gambar 8. Pembayaran Angsuran 

 

5. PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Kesimpulan dari perancangan sistem yang berbasis komputer ini 

adalah dapat memberikan kemudahan dalam perhitungan biaya kredit 

secara akurat dan cepat karena perhitungan dilakukan secara otomatis 

dengan menginput uang muka dan lama berapa kali angsuran otomatis 

menghitung jumlah angsurannya serta untuk membantu dan 

memudahkan menyelesaikan suatu pekerjaan dalam pengolahan data 

supaya menghasilkan informasi yang akurat dan prosesnya cepat, serta 
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laporan data langsung bisa dilihat dari data yang tersimpan dikomputer 

dan tidak perlu mencari data diarsip untuk melihat laporan yang akan di 

cari karena akan membutuhkan waktu yang cukup lama, maka dibuat 

program dengan bahasa pemrograman visual basic dan langkah-langkah 

yang dilakukan adalah perancangan database, perancangan program, 

perancangan laporan, pengisian kode program, dan pengujian program. 

 

5.2. Saran 

Saran supaya dapat menjadi masukkan ke depannya yang dapat 

dijadikan pertimbangan untuk lebih baik lagi adalah sebagai berikut : 

a. Program bisa dikembangkan lagi supaya bisa online dan Database bisa 

dikembangkan dari microsoft access menjadi mysql karena mysql 

mempunyai kualitas penyimpanan lebih baik apabila dibandingkan 

dengan microsoft access. 

b. Sebaiknya dilakukan backup data (database) secara berkala agar dapat 

mengantisipasi terjadinya kehilangan atau kerusakan data. 

c. Untuk perusahaan supaya menerapkan juga biaya admin dan asuransi. 

d. Mempersiapkan perlengkapan pendukung seperti komputer dan printer 

serta melakukan latihan untuk mengoperasikan program tersebut. 
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