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BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Kebutuhan Sistem 

Berikut ini kebutuhan software dan hardware dalam 

membangun sistem aplikasi:  

 

4.1.1 Kebutuhan Perangkat Lunak (Software) 

Salah satu komponen dalam membangun aplikasi 

sistem informasi penjualan kendaraan bermotor pada Dealer 

Honda Sriwijaya ini adalah perangkat lunak (software) : 

 

1. Sistem Operasi : Windows 7 Profesional 

2. Data Base : Microsoft Access 2007 

3. Program Interface : Visual Basic 6.0 

4. Laporan : Crystal Report 8.5 

 

4.1.2 Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware) 

Perangkat keras dirancang agar sistem secara 

hardware dapat berkomunikasi antara komputer dengan 

Microsoft Visual Basic 6.0.  

Dari segi kebutuhan komputer penulis menggunakan 

Laptop Acer dengan spesifikasi sebagai berikut : 

 

1. Procesor Intel Pentium 

2. Memori 2 GB DDR3 

3. Hardisk 165 GB 

4. DVD Super Multi DL drive 

5. Intel HD Graphics 
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4.2 Analisa Sistem 

Dalam prosedur pengoperasian program komputerisasi 

pengolahan data penjualan kendaraan bermotor ini, terdapat proses 

simpan, perbaiki, hapus, batal dan keluar, data yang saling 

berkaitan antara satu file dengan file lainya. Dari sistem baru ini 

diharapkan dapat menghasilkan informasi berupa laporan-laporan 

sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. 

Pengolahan data penjualan kendaraan bermotor pada dealer 

honda sriwajaya ini disusun dalam sebuah menu utama yang dibagi 

lagi dalam beberapa sub menu, dimana sub menu adalah menu 

yang merupakan bagian dari menu utama yang dapat dipakai 

berulang-ulang yang hasilnya akan dikembalikan lagi kemenu 

utama.  

Adapun pilihan sub menu yang terdapat pada manu utama 

tersebut adalah :  

1. Master data, merupakan sub menu yang digunakan untuk 

memasukan data kendaraan, data pelanggan, data penjualan, 

data harga angsuran kredit, dan data pembayaran angsuran 

pelanggan  

2. View, merupakan sub menu informasi data kendaraan, 

informasi data pelangggan, dan informasi data angsuran. 

3. Laporan,  

Untuk memilih sub menu yang tersedia pada menu utama 

adalah dengan cara mengklik tombol pilihan sub menu yang 

tersedia.  

Adapun tampilan menu utama dan sub menu dari rancang 

bangun sistem informasi penjualan kendaraan bermotor pada 

dealer honda sriwijaya adalah sebagai berikut :  
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4.2.1 Tampilan Menu Utama 

Pada bagian ini dapat ditemui sub menu - sub menu 

yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan. Tampilannya 

dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut: 

 

 
Gambar 4.1. Tampilan menu utama 

 

4.2.2 Tampilan Sub Menu  

 

1. Tampilan Sub Menu Master data 

Sub menu ini pun terdiri dari beberapa menu lagi, yaitu data 

kendaraan , data pelanggan, data penjualan, data harga, data 

pembayaran. Yang masing-masing mempunyai tampilan 

form tersendiri. Tampilannya dapat dilihat pada gambar 4.2 

berikut. 

 

 
Gambar 4.2. Tampilan sub menu master data 
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2. Tampilan Sub Menu View 

Sub menu view terdiri dari beberapa pilihan menu, yaitu 

informasi data kendaraan, informasi data pelanggan, dan 

informasi data ansuran yang masing - masing memiliki 

tampilan form tersendiri.  Tampilan dapat dilihat pada 

gambar 4.3 berikut. 

 

 
Gambar 4.3. Tampilan sub menu view 

 

3. Tampilan Sub Menu Laporan 

Sub menu laporan terdiri dari beberapa menu yaitu laporan 

data kendaraan, laporan data pelanggan, laporan data 

penjualan, dan laporan pembayaran angsuran pelanggan. 

Tampilan dapat dilihat pada gambar 4.4. berikut. 

 

 
Gambar 4.4. Tampilan sub menu laporan 
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4. Tampilan Sub Menu Exit 

Pada sub menu exit, kita dapat keluar dari program dengan 

cara mengklik tombol exit. Tampilan dapat dilihat pada 

gambar 4.5. berikut. 

 

 
Gambar 4.5. Tampilan sub menu exit 

 

4.3 Input Data 

Pengolahan tabel dari sistem penjualan kendaraan bermotor 

pada dealer honda sriwijaya berisi sub menu - sub menu 

diantaranya adalah data kendaraan, data pelanggan, data penjualan, 

data harga angsuran, dan data transaksi pembayaran.  

Untuk melakukan proses pengolahan data kita harus 

mengklik tombol - tombol sesuai dengan kebutuhan.   

 

4.3.1 Pengolahan Data Kendaraan 

Untuk masuk ketampilan form data kendaraan dapat 

dilakukan dengan mengklik data kendaraan pada sub manu. 

Untuk menambah data dapat kita lakukan dengan 

mengisi semua data yang ada pada form isian dan mengklik 

tombol save  maka data akan tersimpan.  

Update data dilakukan dengan cara memasukan kode 

kendaraan yang telah tersimpan kemudian mengklik tombol 

update, maka form isian akan hilang. Ubahlah data yang 

ingin diupdate, setelah itu lakukan proses penyimpanan atau 

batalkan jika tidak jadi mengupdate data. Update data yang 
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tidak jadi dilakukan, tetapi kita telah mengklik tombol Save 

Data atau Update Data adalah dengan  mengklik tombol 

Cancel. Hapus data dilakukaan apabila data tersebut tidak 

kita inginkan lagi, kita dapat mengklik tombol delete. Untuk 

kembali ke menu utama kita harus mengklik tombol exit. 

Tampilan data kendaraan dapat dilihat pada gambar 4.6. 

dibawah ini. 

 

 
Gambar 4.6. Tampilan form data Kendaraan 

 

4.3.2 Pengelolahan data pelanggan 

Untuk masuk ke form tampilan data pelanggan dapat 

dilakukan dengan mengklik data pelanggan pada sub menu 

master data. Tampilan data pelanggan dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 

 

 
Gambar 4.7. Tampilan form data pelanggan 
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4.3.3 Pengelolahan data penjualan 

Untuk masuk ke form tampilan data pelanggan dapat 

dilakukan dengan mengklik data pelanggan pada sub menu 

master data. Tampilan data penjualan dapat dilihat pada 

gambar berikut. 

 

 
Gambar 4.8. Tampilan form data penjualan 

 

4.3.4 Pengelolahan data harga angsuran kendaraan 

Untuk melihaht form tampilan data harga angsuran 

kendaraan dapat dilakukan dengan mengklik data harga 

angsuran kendaraan pada sub menu master data. Tampilan 

data harga penjualan kendaraan dapat dilihat pada gambar 

4.9 dibawah ini. 

 

 

Gambar 4.9. Tampilan form harga angsuran 
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4.3.5 Pengelolahan data pembayaran angsuran pelanggan 

Untuk masuk ke form tampilan data pembayaran 

angsuran pelanggan dapat dilakukan dengan mengklik data 

pembayaran angsuran kredit pelanggan pada sub menu 

master data. Tampilan data pembayaran angsuran pelanggan 

dapat dilihat pada gambar 4.10 dibawah ini. 

 

 

Gambar 4.10. Tampilan form data pembayaran 

 

4.4  Output data 

 

4.4.1 Informasi data kendaraan 

Untuk melihat semua data kendaraan yang telah 

dimasukan dapat dilakukan dengan mengklik informasi data 

kendaraan yang ada pada sub menu View. Tampilan 

informasi data kendaraan dapat dilihat pada gambar 4.11. 

dibawah ini:  

 

 

Gambar 4.11. Tampilan output data kendaraan 
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4.4.2 Informasi data pelanggan 

Untuk melihat semua data pelanggan yang telah 

dimasukan dapat dilakukan dengan mengklik informasi data 

pelanggan yang ada pada sub menu View. Tampilan 

informasi data pelanggan dapat dilihat pada gambar 4.12 

dibawah ini. 

 

 
Gambar 4.12. Tampilan output data pelanggan 

 

4.4.3 Informasi data penjualan 

Untuk melihat semua data pembayaran yang telah 

dimasukan dapat dilakukan dengan mengklik informasi data 

pembayaran yang ada pada sub menu View. Tampilan 

informasi data pembayaran dapat dilihat pada gambar 4.13 

berikut. 

 

 
Gambar 4.13. Tampilan output data pembayaran 
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4.5 Laporan 

 

4.5.1 Laporan data kendaraan 

 

 
 

Gambar 4.14. Tampilan laporan data kendaraan 

 

4.5.2 Laporan data pelanggan 

 

 
 

Gambar 4.15. Tampilan laporan data pelanggan 
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4.5.3 Laporan data penjualan 

 

1. Laporan keseluruhan data penjualan 

 

 
 

Gambar 4.16. Tampilan laporan data penjualan keseluruhan 

 

2. Laporan data penjualan kredit 

 

 
 

Gambar 4.17. Tampilan laporan penjualan kredit 
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3. Laporan data penjualan tunai 

 

 
 

Gambar 4.18. Tampilan laporan penjualan tunai 

 

4.5.4 Form laporan data pembayaran angsuran 

 

 
 

Gambar 4.19. Tampilan form data angsuran 

 

 
 

Gambar 4.20. Tampilan laporan angsuran 
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4.6 Keluar 

Sub Menu keluar merupakan menu untuk mengakhiri 

program atau keluar dari program sistem informasi penjualan 

kendaraan bermotor dealer honda sriwijaya dengan mengklik icon 

keluar. 

 

 
Gambar 4.21. Sub menu keluar 

 


