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INTISARI


Dalam karya tulis ini dibuat suatu sistem tentang Aplikasi Perhitungan Pembayaran Tagihan  Rekening Air Pelanggan PDAM Yogjakarta Berbasis Multiuser. Pokok masalahnya yang mendasari karya tulis ini yaitu tentang peningkatan layanan terhadap, proses pendaftaran dan perhitungan pembayaran tagihan rekening air oleh PDAM Yogjakarta, agar segala proses pendaftaran, dan pembayaran tagihan dapat berjalan dengan lebih cepat karena dalam mencatat seluruh data pelangggan, tagihan dan pembayarannya masih menggunakan satu komputer. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibuatlah suatu Aplikasi Perhitungan Pembayaran Rekening Air PDAM Yogjakarata Berbasis Multiuser.
Sistem ini didukung oleh, sistem perangkat keras (hardware) dan sistem perangkat lunak (software). Bahasa pemrograman yang digunakan  untuk merancang sistem ini yaitu, Borland C++ Biulder 5  dengan menggunakan database MySQL versi 3.23 dan MyDac untuk menghubungkan antara C++ Builder 5 dengan MySQL 
Dalam menyusun suatu program khususnya program yang berorientasi pada basis data, langkah pertama yang harus diambil adalah perencanaan struktur tabel yang fungsinya untuk menampung data tertentu yang akan digunakan sendiri maupun bersama-sama, untuk memberikan masukan dan menghasilkan informasi yang diharapkan.
Untuk mengimplementasikan sistem yang telah ada, maka pada system ini dibuat tiga buah jenis hak akses untuk menggunakan system ini. Hak akses sebagai Administrator, hak akses sebagai Front Office dan hak akses sebagai Loket Pembayaran. Administrator berhak mengakses data baik menambah, dan mengedit ada pada database, Front Office juga berhak mengakses data baik menambah, dan mengedit ada pada database, sedangkan loket pembayaran hanya diberi hak untuk mengakses dan menyimpan data transaksi pembayaran  rekening air. Selain itu, validasi yang terdapat pada program ini sangat membantu dalam mengurangi kesalahan pemasukan data. Perancangan sistem ini bertujuan untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada pihak konsumen untuk mengetahui tentang data tagihan dan pembayaran dengan cepat. Dengan adanya sistem yang berbasis multiuser  tentunya akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap  pihak PDAM Tirtamarta Yogyakarta dalam berlangganan Air.

Kata kunci : Borland C++ Builder 5, Multiuser, Mysql dan Pengolahan data pembayaran.


