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ABSTRAK 
 

Perusahaan ‘X” adalah merupakan usaha yang bergerak dibidang 
perusahaan jual beli kendaraan. Dalam aktifitas utama  ini hanya menjual dan 
membeli mobil dan sepeda motor bekas dan baru dari dealer, konsumen dan 
kekonsumen. Saat ini, perusahaan melakukan pekerjaan hanya menggunakan 
komputer yang digunakan pada bagian penjualan hanya sebatas proses pengetikan 
surat jalan hingga pembuatan laporan yang simpel- simpel saja, sehingga 
dirasakan sulit dan kerumitan dalam pemprosesan data hingga penyajian data. 
Penilaian kelayakan kredit yang dilakukan perusahaan masih menggunakan cara 
manual dan database yang digunakan masih dalam bentuk Document Microsoft 
Excel. 

Permasalahan diatas dapat diselesaikan pada pembuatan tugas akhir ini. 
Data pada setiap proses pembelian, proses pencatatan konsumen, proses 
pengajuan kredit, proses penjualan kredit dan proses-proses lainnya disimpan 
pada sebuah basis data yang berhubungan. Data tersebut diolah langsung menjadi 
laporan penjualan tidak membutuhkan waktu yang lama dalam membuat laporan 
penjualan kredit. Hal ini membantu perusahaan untuk mengetahui konsumen-
konsumen yang melakukan pengkreditan  dan yang melakukan penunggakkan, 
kendaraan yang laku dibeli oleh konsumen. Proses uji coba dan evaluasi 
dilakukan dalam dua tahap yaitu verifikasi dan validasi. Pada tahap verifikasi, 
dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh fitur yang ada untuk memastikan 
program telah bebas dari kesalahan. Pada tahap validasi, dilakukan proses 
interview dengan real user untuk memastikan program telah berjalan sesuai 
kebutuhan sistem dan menghasilkan laporan yang sesuai. 

Kesimpulan dari pembuatan sistem informasi penjualan kredit ini adalah 
bahwa sistem informasi penjualan ini dapat digunakan oleh perusahaan “X” untuk 
pencatatan data penjualan kredit dan pembelian dapat dilakukan dengan benar dan 
cepat. Sistem ini juga dapat menghasilkan laporan-laporan untuk setiap transaksi 
yang terjadi. Saran yang diusulkan adalah perlu adanya proses pemeliharaan data / 
maintenance untuk menghemat kapasitas harddisk dengan memindahkan data 
yang sudah kadarluarsa, pada menu laporan, bisa ditambahkan fasilitas untuk 
menampilkan grafik, seperti grafik penjualan, dan sebagainya, untuk suatu periode 
dalam berbagai model grafik (garis, batang, pie, dan sebagainya). 
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