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GIGA TECHNO MANDIRI 

 



TUTORIAL PROGRAM BILLKARAOKE 

 Cara Membuka Program BillKaraoke 

  
Pertama” anda double klik pada Shortcut BillKaraoke  masukan Username  

masukan Pasword  klik OK 

 

 Pengenalan Tombol² pada billkaraoke 

 

Gambar 1.1 



Tombol² yang terdapat pada program Billkaraoke seperti Gambar 1.1 di atas : 

1. Tampilan Room yang sedang Digunakan / cek’in. 

2. Tampilan Room yang sedang Ceksound. 

3. Tanda untuk merubah tampilan room menjadi Table. 

4. Tampilan Room yang sedang kosong / belum ada yang cek’in. 

5. Tampilan Room yang tidak dapat dipergunakan. 

6. Tampilan Jam. 

7. Tanda Room yang sedang digunakan. 

8. Tanda Room yang tidak dipergunakan. 

9. Tanda Room yang tidak bisa digunakan. 

 

 Cara untuk Cek’in Room  

Berikut cara untuk Cek’in Room / Start Room : 

1. Klik Tombol Start pada kolom room yang akan digunakan 

 

2. Setelah anda klik tombol start pada kolom tersebut, akan muncul tampilan seperti gambar di atas. 

3. Pilih Member / Non Member / Compliment / Full Compliment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampilan Cek’in Member   Tampilan cek’in non member  Tampilan Cek’n Compliment  

 



a. Untuk Cek’in Member anda terlebih dahulu mengisi  Id Member isi lama Waktu yang akan 

dilakukan costumer tersebut  klik Ok. 

b. Untuk Cek’in Non Member anda hanya mengisi nama guest (Costumer)  isi lama Waktu yang 

akan dilakukan costumer tersebut  klik Ok. 

c. Untuk Cek’in Compliment anda terlebih dahulu memilih Instansi  isi Nama costumer tersebut  

isi lama Waktu yang akan dilakukan costumer tersebut  klik Ok. 

d. Untuk Cara FULL Compliment sama seperti cara Compliment.  

Setelah selesai maka tampilan program akan berubah menjadi seperti gambar di bawah ini  

 

Note :  

Compliment : Bill yang statusnya gratis / di bayar oleh perusahaan, tetapi hanya makanan,minuman & Room. 

Full Compliment : Bill yang statusnya Full gratis / di bayar oleh perusahaan (Makanan,minuman,room &LC / PL). 

 

 Cara untuk Cek Room, Pembayaran room, Print Bill  

 



Tampilan gambar di atas adalah tampilan program jika anda klik stop pada room yang sedang cek’in, fungsinya 

untuk melihat rincian transaksi, discount, pembayaran, Close Bill & print. 

Fungsi tombol² yang terdapat pada gambar tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Tombol no 1 adalah tombol discount, Fungsinya adalah untuk merubah discount room & fnb. 

2. Tombol no 2 adalah tombol untuk Close bill, fungsinya adalah untuk Closing room yang sedang cek’in. 

3. Tombol no 3 adalah tombol untuk Cancel, Fungsinya adalah untuk cancel room yang sudah cek’in. 

4. Tombol no 4 adalah tombol untuk Print, Fungsinya adalah untuk Print Bill Room tersebut. 

5. Tombol no 5 adalah tombol untuk Exit, Fungsinya adalah untuk exit tampilan tersebut. 

6. Tombol no 6 adalah tombol untuk Jenis Pembayaran, Fungsinya adalah untuk memilih jenis 

pembayaran costumer tersebut. 

7. Tombol no 7 adalah tombol ADD, fungsinya adalah untuk memasukan jenis pembayaran ke rincian 

pembayaran. 

8. Tombol no 8 adalah tombol DELETE ITEM, fungsinya adalah untuk menghapus jenis pembayaran yang 

berada di rincian pembayaran. 

Berikut cara² untuk menggunakan tombol² tersebut : 

1. Tombol Discount 

Cara menggunakannya adalah  : Klik tombol Discount, lalu masukan username & password (User Lvl 1 / lvl 2), 

setelah itu anda baru bias merubah discount room & discount fnb tersebut. 

2. Tombol Close Bill 

Cara menggunakannya adalah : Klik Tombol Close Bill jika tamu tersebut sudah Cek’out / closing, tetapi tombol 

ini diwajibkan digunakan setelah anda Print Bill tersebut & rincian pembayaran sudah masuk agar bill tersebut 

tidak menjadi bill gantung / belum lunas. 

3. Tombol Cancel 

Cara menggunakannya adalah : klik tombol Cancel, lalu masukan username & password (User Lvl 1 / lvl 2). 

Tombol ini digunakan untuk cancel Bill tersebut. 

4. Tombol Print 

Cara menggunakannya adalah : Klik tombol Print, lalu Masukan Pasword Print user kasir. 

5. Tombol Exit 

Cara menggunakannya adalah : Klik tombol Exit, maka tampilan tersebut akan hilang & kembali ke tampilan 

room lagi. 

6. Tombol Jenis Pembayaran 

Cara menggunakannya adalah : Pilih Jenis pembayaran yang akan dilakukan (cash / Kartu / Compliment, dll). 

 



7. Tombol ADD (Pada Kolom Jenis Pembayaran) 

Cara menggunakannya adalah : Klik tombol add, maka jumlah Nilai Bayar akan masuk ke kolom Rincian 

Pembayaran, Tombol ini bias digunakan setelah melakukan pengerjaan pada no.6 

8. Tombol DELETE ITEM (Pada Kolom Rincian Pembayaran) 

Cara Menggunakannya adalah : pilih salah satu pembayaran yang ada di kolom Rincian Pembayaran, lalu klik 

delete item. Fungsinya adalah untuk menghapus jenis pembayaran yang sudah masuk ke kolom Rincian 

Pembayaran. 

 Fungsi Tombol Lainnya yang terdapat di Program BillKaraoke (KASIR) 

 

Seperti gambar di atas, terdapat tombol lainnya jika di KLIK KANAN PADA KOLOM ROOM YANG SEDANG 

CEK’IN. 

Fungsi & cara menggunakan tombol² tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Cara untuk memindahkan Room 

Cara Menggunakannya adalah : Klik kanan pada tombol stop pada kolom room yang sedang Cek’in / yang akan 

di pindahkan, lalu pilih pindah ke kamar, setelah itu pilih room yang akan dijadikan perpindahan room 

tersebut (room yang dapat dipindahkan adalah room yang posisinya sedang cek’in & dapat di pindahkan  

kepada room yang belum di gunakan) dan room yang dapat di pindahkan adalah room yang sama jenis 

roomnya. 



2. Cara untuk Add Hour (Menambah waktu room) 

Cara menggunakannya adalah : Klik kanan pada kolom room yang sedang Cek’in / yang akan di tambahkan 

durasi waktunya, lalu pilih Add Hour, setelah itu akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini  

 

Isi lama durasi waktu yang akan di tambahkan, lalu klik OK. 

3. Cara untuk menambahkan Free Happy Hour & Free Normal 

Cara menggunakannya sama saja seperti cara untuk ADD HOUR, tetapi Free Happy Hour hanya dapat 

digunakan pada waktu siang hari sedangkan Free Normal dapat digunakan pada waktu malam hari. 

Jika room tersebut tidak jadi ditambahkan Free Happy Hour / Free Normal, anda tinggal melakukan cara 

seperti memasukan waktu, tetapi perbedaannya adalah pada saat memasukan durasi waktu, anda harus 

menambahkan symbol – (min) sebelum memasukan angka. 

 



4. Cara menggunakan Tombol Pelunasan Bill Gantung 

 

Fungsinya adalah : untuk melunaskan bill yang belum lunas atau belum melakukan pembayaran. 

Cara Menggunakannya adalah : Klik tombol Transaksi yang berada di sebelah tombol Master, lalu pilih 

Pelunasan Bill Gantung, maka tampilan akan berubah seperti gambar di bawah ini : 

 

Cara untuk melunaskan bill yang gantung adalah : doble click pada nama costumer yang belum lunas, lalu pilih 

jenis pembayaran tersebut, setelah itu klik add agar jenis pembayaran masuk ke kolom rincian pembayaran 

sampai tidak ada bekas pembayaran yang masih tersisa, setelah itu klik tombol Close bill. 



5. Cara menggunakan Tombol Change Payment 

Fungsinya adalah : untuk merubah jenis pembayaran pada bill yang sudah di close bill. 

Cara Menggunakannya adalah : Klik tombol Transaksi yang berada di sebelah tombol Master, lalu pilih Change 

Payment, maka tampilan akan berubah seperti gambar di bawah ini :

 

Cara untuk melakukan change Payment adalah : double click pada nama costumer yang akan dirubah jenis 

pembayarannya, lalu tampilan akan berubah seperti di bawah ini : 

 

Setelah itu delete item terlebih dahulu yang ada di kolom Rincian Pembayaran, lalu pilih jenis pembayaran yg 

akan digunakan. 

6. Cara menggunakan Tombol Print Bill Copy 

Fungsinya adalah : untuk Print ulang bill yang sudah di print / di close bill. 



Cara Menggunakannya adalah : Klik tombol Transaksi yang berada di sebelah tombol Master, lalu pilih Print 

Bill (Copy), maka tampilan akan berubah seperti gambar di bawah ini : 

 

Setelah muncul, silahkan doble click nama costumer yang bill nya akan di print ulang, maka akan muncul 

gambar seperti di bawah ini : 

 

Setelah muncul, anda tinggal klik tombol Print, lalu masukan password Print kasir. 

 

 

 



7. Cara menggunakan Tombol Laporan 

Pada tombol laporan terdapat beberapa tombol lainya yang mempunyai beberapa fungsi yang berbeda – 

beda tetapi dengan satu jurusan yang sama yaitu untuk laporan. 

Berikut tampilan yang ada pada tombol laporan : 

 

 Seperti gambar di atas pada tombol laporan terdapat tombol – tombol : 

1. REKAP HARIAN yang berfungsi untuk merekap laporan secara harian / bulan. 

2. BILL STATUS yang berfungsi untuk mengecek status bill yang di print beberapa kali. 

3. BILLING yang berfungsi untuk cek laporan bill sesuai tanggal yang di tentukan. 

4. CHECK-IN (RCPT) berfungsi untuk cek laporan cek’in. 

5. REGISTER MEMBER berfungsi untuk cek member yang sudah register / terdaftar. 

6. LAPORAN ABSENSI PR berfungsi untuk cek absensi PR / Pemandu Lagu. 

7. LAPORAN PUBLIC RELATION (PR) berfungsi untuk cek laporan PR / Pemandu lagu di booking. 

8. REKAP PR berfungsi untuk merekap laporan hasil booking jam & tarif PR / Pemandu lagu. 

9. PENERIMAAN PIUTANG berfungsi untuk melihat laporan piutang yang sudah di bayar. 

10. PENERIMAAN PIUTANG DETAIL berfungsi untuk melihat laporan piutang secara detail. 

11. REKAP BARANG TERJUAL berfungsi untuk merekap barang yang terjual. 

12. REKAP BARANG TERJUAL (PREVIEW) berfungsi untuk merekap barang terjual secara detail. 

13. REKAP PEMAKAIAN BAHAN BAKU berfungsi untuk merekap barang bahan baku terpakai. 

14. FREKWENSI COSTUMER berfungsi untuk melihat frekwensi costumer yang cek’in. 

15. LOG AKTIVITAS USER berfungsi untuk melihat aktivitas user. 

 



 


