
Struk SPBU Pertamina
Cetak Struk Pembayaran SPBU Pertamina

PERSIAPAN

Instalasi Struk SPBU Pertamnina

Pada CD distribusi paket pembelian anda silahkan copy folder SPBUP ke driver/folder komputer 
yang anda kehendaki. Selanjutnya aplikasi ini akan disebut SPBUP.

Menjalankan Aplikasi Struk SPBU Pertamina

Buka folder SPBUP pada driver/folder komputer anda dan double click file aplikasi spbup.exe 
dengan icon aplikasi seperti berikut

Gambar 1. Icon aplikasi SPBUP

Selanjutnya aplikasi akan ditampilkan pada layar dan siap digunakan.
 

Gambar 2. Antarmuka aplikasi SPBUP
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Registrasi Struk SPBU Pertamina

Sebelum digunakan, silahkan melakukan registrasi terlebih dahulu yaitu dengan klik tombol 
Registrasi, dan silahkan melengkapi data sesuai denan dokumen sertifikat serial pada paket 
pembelian anda. Setelah proses registrasi berhasil silahkan menjalankan ulang aplikasi.

Gambar 3. Registrasi Aplikasi

BEKERJA DENGAN STRUK SPBU PERTAMINA

Aplikasi SPBUP tersedia dengan antarmuka yang sangat user friendly sehingga akan sangat mudah 
untuk langsung dapat digunakan. Pada tampilan pertama aplikasi langsung dapat dilengkapi 
datanya dan langsung dicetak. Silahkan pilih tab Format 1 atau Format 2.

Gambar 4. Pilihan Format SPBUP

Dua pilihan format struk yang dapat diterapkan: pada format 1 dibagi menjadi beberapa model. 
Masing-masing format dengan model masukan data yang berbeda. Berikut adalah hasil cetak dari 
2 macam format tersebut
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Gambar 5. Contoh hasil cetak Format 1 (kiri) dan Format 2 (kanan)

Selengkapnya pilihan model cetak pada Format 1 adalah sebagai berikut:
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Gambar 6. Contoh model hasil cetak Format 1

Untuk Menampilkan data seperti model BCD diatas silahkan melengkapi data masukan Nopol, 
Kilometer, dan Operator. Bila data masukan kosong maka sistim akan menyimpulkan bawa saat 
proses cetak keterangan tersebut tidak akan ikut diproses.

Seting SPBUP

Silahkan pilih tab Seting. Beberapa seting berikut akan memberikan hasil berbeda pada hasil cetak 
struk.

Gambar 7. Bagian Seting

Printer feed : Menambahkan spasi (baris kosong) pada akhir proses pencetakan
Jumlah Garis : Menentukan panjang karakter (garis) pada model struk tertentu, pilih 32 atau 35

□ Terapkan baris kosong sebelum tanggal/jam pada struk “Format 1” akan menambahkan baris 
kosong sesuai deskripsi apabila diberikan nilai contreng pada pilihan tersebut.
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Mencetak Struk

Untuk dapat melakukan proses cetak (print) struk diperlukan printer yang dapat melakukan 
pencetakan mode RAW. Printer ini dapat dari jenis printer thermal maupun dot matrik. Silahkan 
gunakan printer jenis 58mm, 78mm, atau 80mm. Pastikan semua data yang dibutuhkan pada 
proses cetak telah diisi dan pilih tab “Format 1” atau “Format 2” serta model yang mengikuti telah 
dipilih. Silahkan klik menu Cetak atau tombol dengan icon printer untuk memulai proses 
cetak.

Untuk mencetak struk dengan logo diperlukan printer jenis POS yang mendukung proses cetak 
logo sebelum cetak data dimulai. Salah satu printer jenis ini adalah tipe Epson TM-T88V. Pada 
bagian Printer Preference anda dapat memasukkan logo yang akan diterapkan.

Gambar 8. Bagian Seting Logo

Setiap printer barangkali memiliki seting dan modul cetak logo yang berbeda-beda. Silahkan 
memastikan kepada penyedia printer anda untuk dukungan dan bantuan teknis kebutuhan 
tersebut.

Bagaimana apabila tidak menggunakan printer khsusus yang mendukung pencetakan logo 
sebelum cetak data? Pada aplikasi SPBUP telah diberikan pilihan untuk dapat mencetak logo 
secara mandiri. Pada bagian cetak “Format 1” 

Gambar 9. Bagian Seting Logo
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Pilih opsi “Cetak Logo” dan klik tombol Cetak. Setelah anda berhasil mencetak logo silahkan 
teruskan dengan melakukan cetak struk yang dibutuhkan. Sebagai catatan, apabila printer yang 
digunakan memberikan spasi baris kosong yang cukup banyak setelah proses cetak logo maka 
anda harus mengatur (memposisikan) ulang kertas agar struk dapat dicetak tepat dibawah logo 
yang sudah selesai dicetak tersebut.

Me  mbuka dan Menyimpan Data  

Struk yang sudah dibuat dapat disimpan dan dibuka kembali pada masa yang dibutuhkan. Kontrol 
proses data tersebut dapat dibuka melalui tombol menu seperti gambar berikut

Gambar 10. Tombol Menu SPBUP

Silahkan klik menu “Simpan data dengan nama..” untuk menyimpan struk dengan identifikasi 
khusus, data akan disimpan dalam format SPBUP Data dengan extensi file *.spb dan untuk 
membukanya kembali pilih menu “Buka..” dan pilih file yang telah disimpan sebelumnya.

Untuk catatan, menu dan tombol “Simpan” akan melakukan penyimpanan data terbatas pada 
sistim SPBUP dan bukan pada file *.spb yang telah ditentukan sebelumnya.
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