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UJI COBA

5. Hasil Uji Coba Software

Didalam menggunakan software ini ada dua hasil

compi 1e yang harus di jalankan n dirnana hasi I compi 1e

pertama adalah password.exe yang dijalankan khusus trleh

supervisor untuk memasukkan data-data para pemakai apli-

kasi program kredit kendaraan bermotor. Password-exe ini

dijalankan pada direktori supervisor sendiri ( pada

sistem novel ) sehingga Fara pemakai ( uEer lain ) tidak

bisa rnemasuki direktori ini karena sistem novel ini ada

semacarn pembatasan didalam menggunakan direktori-direkto-

ri rnana yang hanya bisa digunakan oleh pengguna sistem

novel ini. Pada sistem password ini seorang supervisor

yang rnenjalankannya akan memasukkan data pemakai sesuai

departernen masing-masing dari menginput kode staf-id

( nama initial dari pemakai ) r nama'pernakai ( nama u-

ser ), leveI pemakai ('untuk teller level 1n marketing

leveI 2, kredit Ievel 3, head pinjarnan level 4 dan suPer-

visor level 5 ), bagian atau departemen pemakai dan batas

berlakunya password pemakai. Sistern password ini akan

memberikan peringatan kepada pemakainya kalau rnasa peng-

gunaan password tersebut kurang dari 3 hari dari masa

kadaluarsanya. Kalau sudah melewati masa kadaluarsanyan

user tersebut tidak akan bisa menggunakan aplikasi pro-

gram didalamnya dan user tersebut harus melapor kernbali

tol
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ke supervisor jika masa penggunaannya ingin diperpanjang

Iagi. Batas berlakunya password pemakai ini dirnakgudkan

untuk fnengontrol para user didalarn rnenggunakan sistern ini

akan masa wewenangnya didalam rnenggunakan aplikasi pro-

gram tersebut. Didalam password.exer ini terdapat fasili-

tas tambah data yang maksudnya untuk menambah data Para

pemakai sis,tem ini siapa-siapa saja yang berhak memakai

sistem aplikasi didalamnya dan berapa orang ( user ) yang

menggunakan didalam satu departemen ( bagian ), karena

untuk bagian te11er, marketingr kredit dan pinjarnan per

departemen mereka sendiri bisa terdiri lebih dari satu

operatoro sedang untuk supervisor hanya diberikan pada

satu orang saja. Fasilitas koreksi dimaksudkan mengganti

data pemakai didalamnya jika terjadi perubahan pada

operator yang rnenggunakannya, begitu juga fasilitas

menghapus data user dan mencari data jika supervisor

tersebut ingin rnel ihat data pernakainya.

Setelah operator-operator per departemen mendaftar-

kan diri pada supervisor, supervisor tersebut akan rneng-

copykan ( mentransfer ) data-data tergebut ( pass-

word.ri.z ) kedalam direktori khusus kredit kendaraan

bermotor supaya pihak yang berkepentingan bisa menjalan*

kan modut ini. Kemudian operator Per departemen bisa

menjalankan sistem aplikasi ini, tetapi hanya sebatas

menampilkan menu sistern saja. Sistem baru bisa digunakan

dan hanya bisa dibuka oleh bagian pinjaman ( didalam
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sistem prclgrarnnya penLrlis mengkhuslrgl,;an urntrtl: leve1 4

yang berhal.; rnernbutF:.a gigtem ) r setelah itr-r siEten al,;an

rnemberih:an tanggal l,;ernarin, sel';arang dan besol,; yang

inal,;sr-tdnya adalah tancgal saat gistern diburl,;a r h.emudian

gigtern Frogram ahan meminta magr-rhl,;an lagi yang rnal,;sudnya

adalah rneminta otorisagi sr-tpervisnr didalarn lnernblrka

sigtern tersebnt { disini penurl is rnernburht otorisasinya

dari level 5 yang berhak mengotorisagi sistem aplikasi ).

Setelah sistem di Uurl.:a" barnlah menut banl,;ing biga

digltnak*n operator rnasing-masing bagian. Untnk: memaguk:,i

rnent.r banF;ing ini sistem akan merninta rnagul,;F;,an l.rode-id dan

kode .password lagi yang maksudnya sigtem nanti al';an

.mennyelel,;si l,:ode-id dan kode passr.+ord tersebut segltai

bagian pada departernen masing-maeing yang telah didaftar-

l,;.an pada surpervi.sor sebelurmnya, Didalatn gistern ini utntuk:

para telLer. mar!,.eting" llredit dan pinjarnan semuanya

diberil,;an fasil,itas untutl,l merubah kode password rnasing-

rnasing sesuai keinginan crperatoro l,;arena nntuk pertama

F;ali operator tersebr-rt tadi diberi k:ode passward oleh

supervisor sarna dengan kode-id operator yang mal.;surdnya

adalah sLlpaya operator tergebut rnudah rnenghafat dan

menggutnah:arn password untuh pertama L;ali rnemasul,;i rnenu

banl,;ing sesurai bagiannya.

Fada gistem inl pent-rlis memburat geguai deskrip-si

herj a pada bagian tel ler " marl'-eting n h:redit dan pin j atnan

didalam nrenjalankan aplil,;agi l',redit l,;.endaraan bermotor
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didalamnya. Pada bagian Fernasaran setelah rnendapat nasa-

bah kredit kendaraan bermotor, bagian ini bisa rnengguna*

kan pemeliharaan data yang ada didalarnnya dengan fasili-

tas rnenarnbah data dan in f orrnasi sa j a yang maksudnya

adalah wewenang bagian pemasaran tersebut hanya terbatas

pada fasilitas tersebut, Didalam menu pernasaran ini juga

terdapat fasilitas tambahan berupa checking nasabah black

list. ferdapat juga fasititas proses pencairan dana yang

digunakan jika target yang telah dibebankan manejernen

telah mernenuhi dan masih ada nasabah yang rnengi.nginkan

dana dari bank tersebut, sehingga bagian pernasaran dalam

hal ini bisa mengkalkulasi dana yang harus dicairkan pada

saat itu. Pada rnenu ini terdapat fasilitas cetak pemeli-

haraan data untuk kepentingan bagian Pemasaran '

Setelah bagian pernasaran menjalankan proses awaI,

bagian ini akan rnemberitahu kepada bagian kredit bahwa

nasabah tersebut perlu otorisasi dari bagian kreditt

dimana nantinya bagian kredit akan mengkonfirmasikannya

ke pihak manejernen yang lebih atas dan melihat dana yang

disediakan untuk pinjarnan. Bagian kredit ini tugas utama-

nya adalah mengontrol akan pelaksanaan aplikasi kredit

kendaraan berrnotor, maka dari itu penulis membuat soft-

ware ini dengan rnaksud mengkornputerisasikan wewenang

bagian kredit untuk mernantau nasabah didalam menggunakan

fasilitas kredit yang diberikan bank xYz. Didalam menu

kredit ini juga terdapat perneliharaan black list dengan
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fasilitas yang terdapat didalamnya dan pefneliharaan gandi

B. I dirnana baqian ini berwenang untltl'; melaporkan k:e B " I

aL;an real isasi kredit yang ada pada banF;, xya. Didalam

fnenu L;redit terdapat jr-tga prsses tunggaF;an yang tnaksltdnya

r-tnturl:. rnernpFoses tutnggahan yang terjadi pada hari ini dan

jurga adanya rnen1-t pencetal':.an untLtl:. kepentinqan bagian

l,;redit dalam mengontrol nasabah.

setelah nasabah tersebnt mendapat otorisasi dari

bagian l,;redit dan mendapatl.:an dana yang dibuttuthl,;an,

barulah nagabdh tersebr-tt pada jangha wal:.tr-r yang telah

disepal.;ati bergarna, bisa rnengangsLtr pin j arnannya pada

bagian tet 1er. Bagian ini alj.an menginput namer pin j arnan n

tanggal valuta perfibayaran angsuran l';redit " dan nc]meF

burl,;ti pembayaran yang oleh sigtem ini akan diproses

perhitungannya e;€cara atclmatis dengan mal.:st-td untul':. tnefnt-l*

dahhan perhitungan pembavarannya dan l';ecepatan pelayanan

pada nasabah l,;redit F;endaraan hermstor.

Fada bagian pinjaman untutk Fefneliharaan data metnpu-

nyai wewenang rnengl,;arel,;si nasabah dan haplts data naeabaht

yanq dimal,;st-td[';an jiha ada ]:.esalahan*kesalahan terutama

pada hragian marketing dan teI 1er, bagian*bagian ini tidal';

berhal,; rnerubah data*data nagabah dan harutg mengl.:onfirma-

sil';an pada bagian pin j atnan n l,;arena bagian ini 1ah yang

sebenarnya berwenang ah:an data dari nasabah tersebt-tt'

l"lenu Finjaman ( head pinjarnan ) ini jr-tga rnernpunyai fasi-

li.tas memblah:ir nasabah jiF;a terjadi wan prestasi ( l';ecu
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dalam rnenggunal,;an f asi I itas

l,;redit yang digunal,;annya. Terdapat jr-rga fagilitas perbai-

F;an transal,;si yang maksltdnya rnerubah h:r-tl.;ti transal,;si jiF;a

terjadi L;esatrahan t3leh operator tel ler. l"lenu pencetal,;an

pada bagian pin j aman ini dibr-tat untul,; L;eperlltan manaj etnen

did*lam real isasi kredit yang teLeh di cairhan banl'; :.{yr.

Untu!'; Froses inial isasi ini mal,;st-tdnya adalah proses

indehs dan rnenq indel,;s l,;ernba l i data-data nasabah , F rnseg

AF;hir hari di 1;iL;ukan getelah bagian teI ler " marl,leting dan

l,:redit l,;e1r*rar dari systern rnenLr banl,;inq r yang maksudnya

Froses in r d i I al,;t-rt;an sete l ah tidak adanya peng in puttan

clata yanq dilal,:.r-rl,;an h:e tiga hagian tersebltt, Modutl pada

mgnLr al':.hir hari terdapat prc:ses bacl,;r-tp data yang rnal';.gud-

nya rnembacl,;t-ip data-data yang diinputl.;an dan diproses

sebelutmny*r proees restore jil,;a data yanql ada didalam

disl,;et bacl';up ingin di restore h;embalin pr$ses update

data jiF;a data yang ada ingin di updater prossrs carnbine

adalah menggabnngk:an murtasi yang terj adi dan proseg

clelete adalah rnenghapurg data yang ada didalarnnya.

$etelah proses akhir dilaF;uk.an barutlah bagian pinja-

rnan l,;eIr-rar dari.menLr banl,;ing. dan melal,;utl,;an penutupan

sistem dimana untul,; penuturpan sistem ini hanya bisa

d i 1al,;,r-tl.;an c: l eh operator pin j arnan dan rnendapat otorisasi

sltpervisnr seperti halnya pada proees butl,;a sistem" Sete-

l ah proses penutup sistirn sudah d i 1al,;ukan mal:.a rnent-t

branhing tidah biga diburh:,a t.enibat i begitr-r j urga pada tr-rtr-rp



si:;tsm t :;igtenr al':an inenqinfr:rma:il';an b*hr*a sistern sltdah

rl itr-ttt-:pr i rJan bltl,;;,. xigten"r -l nga t j.d*l'; bisa dih'r-rl";a l':'einha l i'

seibelnrrr t*irigUal. *ixtt:rrr berr*thah pada !:.ees*l':.4.n har:-n'ya

:le*::lra.i rlerigarr t;rnqgal bssn!': y;.nq t*rtepa pada r,aa.t bt-tl';n'

si;telrn { :;.:L*ter:i al';,*rn mengl':.anfir-rrrax.il';.arr b*hi+a t-*'nriqal

nr**xi.n tid;rl'; s*iii1s. ) "

Ltntr-ri,: baqj.*.n *L.ltrg:rvisnr i .[e*v*1 l i r rJisinj. dia'

bilr-hal,:. mengqt.tnal.;rin g€l{rrt-ta f asi l itax. Varlq ada didalarrririi-rV*

L:ail': i.t-r-r faxil.ita; y*nq ada pa.d* ffienLt tgl11er" rnarl';'etinq"

l,;r-eel .it ,Jan i:injarn;ir-i, Jacji urntlrl.;1l:ve1 5 i.rri l:1,<tf**!f-r.l disr

*r::bafi*.i FE*nfi*.bl"-1ti *1,;*ri -'i *la.nnya :iil;ts*rl ini " gll-ttrervi.:"fir

tt:r-*t*br-rt. 'Lidnf,: srJ* bata'**hrr tet-ten ti-r p;lila .j a l,annl'a i;:i-st-ern

;:i tr .l :i" l:: #.:i i. l',: red i t i n i. "




