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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 
 
 
3.1. Penanganan Surat 

 Berikut ini akan dijelaskan tentang pengertian penanganan surat, tujuan, 

fungsi, macam surat, sistem pencatatan dokumen, pencatatan menggunakan buku 

agenda. 

 
3.1.1. Pengertian Penanganan Surat 

Surat merupakan salah satu alat komunikasi tertulis sehari-hari di dalam 

sebuah organisasi. Pengurusan dan pengendalian surat, merupakan kegiatan yang 

penting di dalam suatu kantor. Menurut Sedarmayanti dalam (Nuraida, 2010) 

terdapat beberapa istilah umum yang digunakan dalam penanganan surat adalah: 

1. Surat, yaitu alat komunikasi yang dibuat dan atau diterima oleh suatu instansi 

berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi yang 

bersangkutan. 

2. Unit kearsipan, yaitu satuan kerja yang merupakan pintu utama dalam 

penerimaan dan pengiriman surat masuk dan surat keluar, tempat 

penyimpanan arsip in-aktif (pusat arsip), serta sebagai pembina sistem 

kearsipan dinamis. 

3. Unit pengolah, yaitu satuan kerja yang akan mengolah surat masuk dan 

membalas surat keluar yang berkenaan dengan fungsi unit kerja. 

3.1.1. Pengertian Penanganan Surat 

Surat merupakan salah satu alat komunikasi tertulis sehari-hari di dalam 

sebuah organisasi. Pengurusan dan pengendalian surat, merupakan kegiatan yang 

penting di dalam suatu kantor. Menurut Sedarmayanti dalam (Nuraida, 2010) 

terdapat beberapa istilah umum yang digunakan dalam penanganan surat adalah: 

1. Surat, yaitu alat komunikasi yang dibuat dan atau diterima oleh suatu instansi 

berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi yang 

bersangkutan.
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4. Tata usaha unit pengolah, yaitu unit fungsional atau staf administrasi dan 

merupakan bagian dari unit pengolah yang melaksanakan tugas ketatausahaan 

serta mengelola kearsipan (arsip aktif). 

3.1.2. Tujuan Penanganan Surat 

Menurut (Sedianingsih, 2010) penanganan surat adalah kegiatan surat 

masuk dan keluar yang meliputi penerimaan pencatatan, pengarahan, 

pendistribusian, pemrosesan lebih lanjut, dan pengiriman surat keluar. Tujuan 

penanganan surat adalah agar surat bisa dengan cepat dan tepat sampai kepada 

pengolah dan penanganan tindak lanjut. 

 
3.1.3. Fungsi Surat 

Selain sebagai sarana atau wahana komunikasi surat juga mempunyai 

fungsi lain yaitu: 

1. Menurut (Barthos, 2009) surat mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. Wakil dari pengirim atau penulis. 

b. Bahan Pembukti. 

c. Pedoman dalam mengambil tindakan lebih lanjut. 

d. Alat pengukur kegiatan organisasi. 

e. Sarana memperpendek jarak (fungsi abstrak). 

2. Sedangkan menurut (Silmi, 2008) fungsi surat antara lain adalah: 

a. Surat berfungsi sebagai sarana komunikasi, surat merupakan sarana 

komunikasi yang ekonomis, efektif dan praktis. 

b. Wakil, surat menjadi wakil dari pembuat surat yang membawa pesan, 

misi atau informasi yang hendak disampaikan kepada penerima. 

pengolah dan penanganan tindak lanjut. 

3.1.3. Fungsi Surat 

Selain sebagai sarana atau wahana komunikasi surat juga mempunyai 

fungsi lain yaitu: 

1. Menurut (Barthos, 2009) surat mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Wakil dari pengirim atau penulis.

b. Bahan Pembukti.

Pedoman dalam mengambil tindakan lebih lanjut.
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c. Bahan bukti, mengingat surat merupakan sarana komunikasi secara 

tertulis, maka surat dapat dijadikan bahan bukti yang mempunyai kekuatan 

hukum. 

d. Sumber data, surat dapat menjadi sumber data yang dapat digunakan 

untuk informasi atau petunjuk keterangan untuk di tindak lanjuti. 

e. Bahan pengingat, Surat mengingatkan seseorang dalam kegiatan atau 

aktifitasnya dimasa lalu yang bisa dipergunakan untuk melakukan kegiatan 

selanjutnya baginya. 

f. Jaminan, surat dapat menjadi surat jaminan, seperti jaminan keamanan 

pada surat jalan, jaminan tanggungan pada surat gadai dan lain sebagainya. 

g. Alat pengikat, Surat dapat digunakan untuk mengikat antara dua pihak 

dengan kekutan hukum, semisal dalam surat kontrak. 

h. Alat promosi, Surat dapat menjadi alat promosi bagi biro, kantor atau 

perusahaan pengirim surat kepada penerima surat atau siapapun juga yang 

membaca surat tersebut. 

i. Alat untuk penghematan, Surat dapat menghemat, baik waktu, tenaga dan 

juga biaya, karena selembar surat telah dapat mewakili kedatangan 

pembuat surat secara nyata. 

 
3.1.4. Macam-Macam Surat 

 Menurut (Sedianingsih, 2010) berdasarkan urgensinya surat dapat dibagi 

menjadi: 

1. Surat Penting 

Surat penting isinya bersifat mengikat, memerlukan tindak lanjut, 

menyangkut masalah kebijakan, bila terlambat atau hilang dapat menghambat 

f. Jaminan, surat dapat menjadi surat jaminan, seperti jaminan keamanan 

pada surat jalan, jaminan tanggungan pada surat gadai dan lain sebagainya.

g. Alat pengikat, Surat dapat digunakan untuk mengikat antara dua pihak

dengan kekutan hukum, semisal dalam surat kontrak.

h. Alat promosi, Surat dapat menjadi alat promosi bagi biro, kantor atau

perusahaan pengirim surat kepada penerima surat atau siapapun juga yang 

membaca surat tersebut.

i. Alat untuk penghematan, Surat dapat menghemat, baik waktu, tenaga dan 
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dan merugikan pelaksanaan kebijakan, kelembagaan, kepegawaian, 

keuangan, dan kebendaan. 

2. Surat Biasa (Rutin) 

Surat biasa isinya tidak mengikat dan tindak lanjut yang diperlukan tidak 

ditentukan, jika hilang data masih dapat diperoleh dari sumber lain. 

3. Surat Rahasia 

Pada surat rahasia, baik isi maupun sifatnya memerlukan perlindungan. Jika 

bocor akan menimbulkan kerugian besar, dan mengurangi atau menyulitkan 

pelaksanaan langkah-langkah berikutnya. 

4. Surat Terbuka 

Surat yang dapat dibuka oleh unit kearsipan. 

Menurut (Barthos, 2009) berdasarkan prosedur pengurusannya surat dapat 

dibagi menjadi: 

1. Surat Masuk 

Surat masuk adalah suatu alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan pesan 

atau informasi dari satu pihak kepada pihak yang lain. 

2. Surat Keluar 

Surat keluar adalah surat yang lengkap (bertanggal, bernomor, berstempel dan 

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang) yang dibuat oleh suatu instansi 

atau lembaga lain. Surat keluar biasanya dikirim melalui pos atau kurir. 

 
3.1.5. Pencatatan Dokumen 

 Menurut (Nuraida, 2010) pencatatan dokumen mempunyai berbagai macam-

macam fungsi atau kegunaan. Salah satu fungsi pencatatan dokumen adalah 

menelusuri arsip dengan tujuan arsip dapat ditemukan dengan mudah dan cepat. 

pelaksanaan langkah-langkah berikutnya. 

4. Surat Terbuka 

Surat yang dapat dibuka oleh unit kearsipan. 

Menurut (Barthos, 2009) berdasarkan prosedur pengurusannya surat dapat 

dibagi menjadi: 

1. Surat Masuk

Surat masuk adalah suatu alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan pesan 

atau informasi dari satu pihak kepada pihak yang lain. 



35 
 

 
 

Pengarsipan dan pencatatan untuk menelusuri arsip tidak dapat dipisahkan satu 

sama lain karena saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Alasan yang 

mendasari hal tersebut adalah: 

1. Pengarsipan tanpa pencatatan akan menyebabkan in-efisiensi dan in-

efektifitas karena akan menyita waktu, tenaga, dan biaya dalam  pencarian 

arsip yang diperlukan sehingga akan menunda dan bahkan menghambat 

pengambilan keputusan yang berkualitas. 

2. Apabila kegiatan pencatatan tidak dikoordinasikan dengan kegiatan 

pengarsipan maka akan menyulitkan tindakan pengawasan dan pengendalian 

terhadap arsip-arsip yang disimpan di temapat penyimpanan arsip. 

 
3.1.6. Pencatatan Menggunakan Buku Agenda 

 Pencatatan surat secara manual dapat dilakukan dengan menggunakan 

buku agenda. Menurut (Sedianingsih, 2010) penggunaan buku agenda dan kartu 

kendali tergantung dari setiap perusahaan karena tidak semua perusahaan 

menggunakan sistem kartu kendali. Pencatatan surat masuk dan surat keluar 

dengan menggunakan buku agenda ini dapat dipisahkan dengan menggunakan 

buku agenda masuk dan buku agenda keluar yang biasanya dibedakan pula 

tahunnya. Buku yang biasa dipakai merupakan buku tulis tebal. Buku agenda juga 

digunakan sebagai alat bantu untuk mencari surat yang disimpan di  file. 

 
 
3.2. Prosedur Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar 

Berikut ini akan dijelaskan tentang pengertian prosedur, pengertian 

pengelolaan, pengelolaan surat, pengelolaan surat masuk dan keluar, sarana 

pengurus surat serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaan surat. 

pengarsipan maka akan menyulitkan tindakan pengawasan dan pengendalian 

terhadap arsip-arsip yang disimpan di temapat penyimpanan arsip. 

3.1.6. Pencatatan Menggunakan Buku Agenda 

Pencatatan surat secara manual dapat dilakukan dengan menggunakan 

buku agenda. Menurut (Sedianingsih, 2010) penggunaan buku agenda dan kartu 

kendali tergantung dari setiap perusahaan karena tidak semua perusahaan 

menggunakan sistem kartu kendali. Pencatatan surat masuk dan surat keluar 

dengan menggunakan buku agenda ini dapat dipisahkan dengan menggunakan 
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3.2.1. Pengertian Prosedur 

Menurut (Moekijat, 2001) prosedur adalah suatu rangkaian tugas-tugas 

yang saling berhubungan yang merupakan urutan-urutan menurut waktu dan 

tatacara tertentu untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang harus diselesaikan, 

prosedur merupakan bagian penting dalam tiap perusahaan. 

Menurut (Zulkifli, 2005) prosedur adalah langkah-langkah atau kegiatan 

yang mempunyai urutan untuk menyelesaikan pekerjaan yang bersangkutan. 

Sedangkan menurut (Gie, 2003) prosedur adalah suatu rangkaian metode 

yang telah menjadi pola tetap dalam melakukan suatu pekerjaan yang merupakan 

suatu kebulatan. 

Menurut pendapat beberapa ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

prosedur adalah suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan 

dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja yang telah ditentukan. 

 
3.2.2. Pengertian Pengelolaan 

Menurut (Poerwadarminta, 2006) pengelolaan adalah proses yang 

membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang 

memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan 

kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. 

Menurut (Ibnu, 2008) pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan 

pengelolaan yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi atau 

yang memberikan pengawasan suatu hal yang terlibat dalam pelaksanaan 

kebijakan dan pencapaian tujuan dengan menggunakan tenaga orang lain. 

yang telah menjadi pola tetap dalam melakukan suatu pekerjaan yang merupakan 

suatu kebulatan. 

Menurut pendapat beberapa ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

prosedur adalah suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan 

dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja yang telah ditentukan. 

3.2.2. Pengertian Pengelolaan 

Menurut (Poerwadarminta, 2006) pengelolaan adalah proses yang 

membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang 
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Sedangkan menurut (Ahmad, 2010) pengelolaan adalah upaya untuk 

mengatur aktivitas berdasarkan konsep dan prinsip yang efektif, efisien, dan 

produktif dengan diawali penentuan strategi dan perencanaan. 

Menurut pendapat beberapa ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

pengelolaan adalah suatu proses dalam menjalankan suatu pekerjaan untuk 

mencapai tujuan tertentu sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan. 

 
3.2.3. Pengelolaan Surat 

Dalam pengelolaan surat dapat diselenggarakan dengan menggunakan dua 

cara, yaitu: 

1. Buku Agenda 

Menurut (Agus, 2005) pencatatan dengan buku agenda dilakukan oleh 

instansi yang belum menerapkan sistem kartu kendali. Pencatatan surat masuk 

dan surat keluar dapat dipisahkan dengan menggunakan buku agenda surat 

masuk dan buku agenda surat keluar, yang biasanya dibedakan tahunnya. 

a. Buku Agenda Tunggal 

Buku agenda tunggal adalah buku yang digunakan untuk mencatat surat 

masuk dan surat keluar sekaligus berurutan pada tiap-tiap halaman. 

b. Buku Agenda Berpasangan 

Buku agenda berpasangan adalah buku yang dipergunakan untuk mencatat 

surat masuk dihalaman kiri dan surat keluar pada halaman kanan dengan 

nomor surat sendiri. 

c. Buku Agenda Kembar 

Buku agenda kembar adalah buku yang digunakan untuk mencatat surat 

masuk dan surat keluar sendiri. 

cara, yaitu: 

1. Buku Agenda

Menurut (Agus, 2005) pencatatan dengan buku agenda dilakukan oleh 

instansi yang belum menerapkan sistem kartu kendali. Pencatatan surat masuk 

dan surat keluar dapat dipisahkan dengan menggunakan buku agenda surat 

masuk dan buku agenda surat keluar, yang biasanya dibedakan tahunnya.

a. Buku Agenda Tunggal 

Buku agenda tunggal adalah buku yang digunakan untuk mencatat surat 



38 
 

 
 

2. Kartu Kendali 

Menurut (Sudarmayanti, 2003) pengurusan dengan menggunakan 

kartu kendali disebut dengan sistem kearsipan pola baru. Kartu kendali adalah 

helai tipis berukuran 10 x 15 cm berisi kolomkolom untuk mencatat surat 

masuk dan surat keluar serta untuk mengendalikan surat tersebut. Kartu 

kendali berfungsi sebagai pengganti buku agenda, yang mana penggunaannya 

dapat ditulis rangkap dua, rangkap tiga atau rangkap empat, sesuai dengan 

kebutuhan masing-masing kantor. 

 
3.2.4. Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar 

Menurut (Wursanto, 2003) prosedur pengelolaan surat masuk dan surat 

keluar melalui beberapa tahapan, yaitu: 

a. Pengelolaan Surat Masuk 

Dalam pengelolaan surat masuk diperlukan langkah-langkah yang 

baik dan sistematis. Adapun pengelolaan surat masuk adalah sebagai berikut: 

1. Penerimaan 

Surat pertama kali diterima atau diambil dari kurir yang mengantar surat 

tersebut. Tugas penerima adalah: 

a. Mengumpulkan dan menghitung jumlah surat yang masuk, 

b. Meneliti ketepatan alamat si pengirim surat, 

c. Menggolongkan surat sesuai dengan urgensi penyelesaian, 

d. Menandatangani bukti pengiriman sebagai tanda bahwa surat telah 

diterima. 

 

 

3.2.4. Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar 

Menurut (Wursanto, 2003) prosedur pengelolaan surat masuk dan surat 

keluar melalui beberapa tahapan, yaitu: keluar melalui beberapa tahapan, yaitu: keluar

a. Pengelolaan Surat Masuk

Dalam pengelolaan surat masuk diperlukan langkah-langkah yang

baik dan sistematis. Adapun pengelolaan surat masuk adalah sebagai berikut: 

1. Penerimaan 

Surat pertama kali diterima atau diambil dari kurir yang mengantar surat 
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2. Penyortiran 

Penyortiran dapat dilakukan berdasarkan atas golongan surat biasa, rutin 

dan rahasia. Penyortiran adalah kegiatan memisah-misahkan surat untuk 

pengolahan lebih lanjut. 

3. Pencatatan 

Setelah surat dicatat, distempel (dicap) serta memeriksa ketepatan jenis 

ataupun jumlah lampiran yang harus diterima maka langkah berikutnya 

adalah melakukan pencatatan. 

4. Mengagendakan Surat Masuk 

Mengagendakan surat masuk adalah kegiatan mencatat surat masuk dan 

surat keluar kedalam buku agenda (buku harian). Setiap surat yang 

masuk dicatat dan diberi nomor agenda surat masuk. 

5. Pengarahan dan Penerusan 

Surat-surat yang perlu diproses lebih lanjut, harus diarahkan dan 

diteruskan kepada pejabat yang berhak mengolahnya. 

6. Penyampaian Surat 

Penyampaian surat dilakukan oleh petugas pengarah yang dilaksanakan 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Surat yang sudah berdisposisi terlebih dahulu dicatat dalam buku 

agenda. 

b. Menyampaikan surat terlebih dahulu melalui buku agenda yang 

bersangkutan. 

c. Petugas pengarah mengembalikan kepada petugas untuk dicatat 

dalam buku pengarahan. 

4. Mengagendakan Surat Masuk 

Mengagendakan surat masuk adalah kegiatan mencatat surat masuk dan

surat keluar kedalam buku agenda (buku harian). Setiap surat yang

masuk dicatat dan diberi nomor agenda surat masuk. 

5. Pengarahan dan Penerusan 

Surat-surat yang perlu diproses lebih lanjut, harus diarahkan dan

diteruskan kepada pejabat yang berhak mengolahnya. 

6. Penyampaian Surat 
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7. Penggandaan 

Penggandaan surat dapat dilakukan dengan mesin fotokopi. 

8. Penyimpanan Berkas atau Arsip Surat Masuk 

Penyimpanan berkas atau arsip surat dari pimpinan dilakukan oleh unit 

pengolah dengan mempergunakan metode kearsipan yang berlaku pada 

instansi tersebut. 

b. Pengelolaan Surat Keluar 

Prosedur pengelolaan surat keluar yang baik hendaknya menggunakan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Pembuatan Konsep Surat 

Konsep surat disebut juga dengan istilah draft. Konsep surat disusun dan 

dibuat sesuai bentuk surat yang benar atau yang dikehendaki pimpinan. 

2. Pengetikan 

Apabila konsep surat telah mendapat persetujuan dan memperoleh kode 

atau nomor surat, diserahkan kepada unit pengolah. Kemudian kepala unit 

pengolah harus tekun dan teliti dalam memeriksa hasil pengetikan konsep 

surat tersebut hingga konsep surat tersebut menjadi bentuk surat yang 

sesuai dengan ketentuan yang ada, setelah melalui koreksi kesalahan. 

3. Mengetik Surat dalam Bentuk Akhir 

Konsep yang telah disetujui pimpinan kemudian diketik dalam bentuk 

akhir pada kertas berkepala surat atau kop surat. 

4. Penandatanganan 

Surat kemudian disampaikan kepada pimpinan, atau pejabat yang 

berewenang untuk menandatangani. 

langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pembuatan Konsep Surat

Konsep surat disebut juga dengan istilah draft. Konsep surat disusun dan 

dibuat sesuai bentuk surat yang benar atau yang dikehendaki pimpinan. 

2. Pengetikan

Apabila konsep surat telah mendapat persetujuan dan memperoleh kodeApabila konsep surat telah mendapat persetujuan dan memperoleh kodeApa

atau nomor surat, diserahkan kepada unit pengolah. Kemudian kepala unit 

pengolah harus tekun dan teliti dalam memeriksa hasil pengetikan konsep 
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5. Pencatatan 

Dalam pencatatan ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan yaitu sebagai 

berikut: 

a. Surat yang telah ditandatangani, dicap disertai kelengkapan lainnya, 

seperti lampiran dan amplop. 

b. Surat dinas resmi ini lebih dulu dicatat dalam agenda oleh petugas 

yang disebut agendaris. 

c. Surat dinas telah selesai dicatat dalam buku agenda, kemudian surat 

tersebut siap untuk dikirim. 

6. Pengiriman Surat 

Pengiriman surat dapat dilakukan dengan dua macam cara yaitu dikirim 

secara langsung atau melalui pos. 

7. Penyimpanan Surat 

Lembar utama dikirim ke alamat yang dituju, sedangkan lembar kedua 

disimpan dengan menggunakan sistem kearsipan yang dipakai oleh suatu 

organisasi. 

 
3.2.5. Sarana Pengurus Surat 

Dalam penanganan surat diperlukan alat-alat sebagai sarana penunjang 

kelancarannya, berikut adalah sebagai berikut: 

1. Kartu Kendali 

Menurut (Zulkifli, 2005) Kartu kendali merupakan alat yang berfungsi 

untuk menelusuri dan mengendalikan proses pengelolaan surat-surat dinas. 

Kartu kendali dapat digunakan sebagai pengganti dari buku agenda, karena 

dengan menggunakan buku agenda justru akan mempersulit dalam penemuan 

tersebut siap untuk dikirim. 

6. Pengiriman Surat 

Pengiriman surat dapat dilakukan dengan dua macam cara yaitu dikirim

secara langsung atau melalui pos. 

7. Penyimpanan Surat 

Lembar utama dikirim ke alamat yang dituju, sedangkan lembar kedua

disimpan dengan menggunakan sistem kearsipan yang dipakai oleh suatu 

organisasi. 
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informasi suatu surat secara cepat. Kartu kendali yaitu prosedur pencatatan 

dan pengendalian surat sehingga surat dapat dikontrol sejak masuk sampai 

disimpan. 

Kartu kendali dapat digunakan untuk mendapatkan informasi suatu 

surat agar lebih mudah dibanding dengan buku agenda. Sebab kartu kendali 

disusun sistematis didalam kotak, sedangkan buku agenda susunannya 

kronologis. 

2. Lembar Disposisi 

Menurut (Barthos, 2009) lembar disposisi adalah lembaran untuk 

menuliskan disposisi suatu surat baik yang diberikan oleh atasan kebawahan 

maupun sebaliknya. 

Lembar disposisi digunakan untuk mencatat pendapat singkat dari 

pimpinan mengenai suatu surat. Oleh sebab itu surat tidak perlu digandakan 

walaupun pemrosesan surat melalui lebih dari satu unit kerja. Lembar 

disposisi disiapkan oleh petugas tata usaha pada satuan kerja pengarah dan 

pimpinan tinggal mengisi kolom isi disposisi serta penerusannya kepada 

pejabat siapa. Lembar disposisi dibuat dengan ukuran setengah kuarto. 

3. Folder 

Menurut (Barthos, 2009) folder adalah semacam map tetapi tidak 

dengan daun penutup. Pada folder terdapat tab yaitu bagian yang menonjol 

pada sisi atas untuk menempatkan titel file yang bersangkutan. Lipatan pada 

dasar folder dibuat sedemikian rupa sehingga dapat membuat daya muat 

dokumen. 

Menurut (Barthos, 2009) lembar disposisi adalah lembaran untuk 

menuliskan disposisi suatu surat baik yang diberikan oleh atasan kebawahan 

maupun sebaliknya. 

Lembar disposisi digunakan untuk mencatat pendapat singkat dari

pimpinan mengenai suatu surat. Oleh sebab itu surat tidak perlu digandakan 

walaupun pemrosesan surat melalui lebih dari satu unit kerja. Lembar 

disposisi disiapkan oleh petugas tata usaha pada satuan kerja pengarah dan 

pimpinan tinggal mengisi kolom isi disposisi serta penerusannya kepada 
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Pada umumnya folder terbuat dari kertas manila, panjang 35 cm, lebar 

24 cm, tabnya berukuran panjang 8-9 cm, lebar 2 cm. Folder diisi dengan 

(tempat memasukkan) dokumen atau arsip hingga merupakan bagian terkecil 

dalam klasifikasi suatu masalah. 

4. Guide (Petunjuk atau Pemisah) 

Menurut (Barthos, 2009) guide merupakan penunjuk tempat berkas-

berkas itu disimpan, sekaligus berfungsi sebagai pemsah antara berkas-berkas 

tersebut. Guide berbentuk segi panjang dan terbuat dari kertas setebal 1 cm, 

dengan panjang 33-35 cm dan tinggi 23-24 cm. Guide mempunyai tab (bagian 

yang menonjol) diatasnya yang berguna untuk menempatkan atau 

mencantumkan kode klasifikasi dan disusun secara berdiri. 

5. Ticker File (Berkas Pengingat) 

Menurut (Barthos, 2009) alat ini semacam kotak dipergunakan untuk 

menyimpan kartu kendali atau kartu pinjam arsip. 

6. Filling Cabinet (Lemari Arsip) 

Menurut (Barthos, 2009) filling cabinet dipergunakan untuk 

menyimpan folder yang telah berisi lembaran-lembaran arsip bersama guide-

guidenya. Filling cabinet berlaci empat dan terbuat dari logam yang kuat, 

tahan air, tahan panas serta praktis. 

7. Buku Agenda 

Menurut (Zulkifli, 2005) buku agenda berisi kolom-kolom keterangan 

(data) dari surat yang dicatat. Buku agenda juga digunakan sebagai alat bantu 

untuk mencari surat yang disimpan di file dan merupakan referensi pertama 

dengan panjang 33-35 cm dan tinggi 23-24 cm. Guide mempunyai tab (bagian 

yang menonjol) diatasnya yang berguna untuk menempatkan atau 

mencantumkan kode klasifikasi dan disusun secara berdiri. 

5. Ticker File (Berkas Pengingat) 

Menurut (Barthos, 2009) alat ini semacam kotak dipergunakan untuk 

menyimpan kartu kendali atau kartu pinjam arsip. 

6. Filling Cabinet (Lemari Arsip) 

Menurut (Barthos, 2009) filling cabinet dipergunakan untuk 
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untuk mencari surat, terutama petunjuk tanggal surat diterima ataupun nomor 

surat. 

 
3.2.6. Kendala dalam Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar 

 Menurut (Sudarmayanti, 2003) terdapat beberapa macam kendala yang 

dihadapi dalam pengelolaan surat masuk dan surat keluar antara lain: 

1. Kurangnya pengertian terhadap pentingnya pengelolaan surat. Dengan belum 

atau kurang dipahaminya pengertian terhadap pentingnya pengelolaan surat, 

mengakibatkan berfungsinya surat menyurat sebagai pusat ingatan organisasi 

tidak tercapai, dan akhirnya tugas-tugas bidang surat menyurat dipandang 

rendah. 

2. Kualifikasi persyaratan tidak terpenuhi. Hal ini terbukti dengan adanya 

penempatan pegawai yang diserahi tugas tanggung jawab mengelola surat 

masuk dan surat keluar tidak didasarkan pada persyaratan yang diperlukan. 

Unit surat menyurat juga sering menjadi tempat buangan bagi pegawai-

pegawai yang dipindahkan dan unit lain, serta selain itu juga masih ada 

anggapan bahwa siapapun dapat mengerjakan pengelolaan surat. 

3. Belum dimilikinya pedoman tata kerja mengenai pengelolaan surat masuk 

dan surat keluar yang diberlakukan secara baku disuatu kantor atau 

organisasi, sehingga masing-masing pegawai melaksanakan pekerjaannya 

tidak ada keseragaman dan tidak ada tujuan yang jelas. 

 

tidak tercapai, dan akhirnya tugas-tugas bidang surat menyurat dipandang 

rendah. 

2. Kualifikasi persyaratan tidak terpenuhi. Hal ini terbukti dengan adanya 

penempatan pegawai yang diserahi tugas tanggung jawab mengelola surat 

masuk dan surat keluar tidak didasarkan pada persyaratan yang diperlukan. 

Unit surat menyurat juga sering menjadi tempat buangan bagi pegawai-

pegawai yang dipindahkan dan unit lain, serta selain itu juga masih ada 

anggapan bahwa siapapun dapat mengerjakan pengelolaan surat. 
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3.3. Arsip 

 Berikut ini akan dijelaskan tentang pengertian arsip, wujud arsip, tujuan, 

sistem dan langkah-langkah penyimpanan arsip. 

 
3.3.1. Pengertian Arsip 

Menurut Basir Barthos dalam (Dewi, 2011) arsip adalah setiap catatan 

tertulis baik dalam bentuk gambar ataupun bagan yang memuat keterangan-

keterangan mengenai subyek (pokok persoalan) ataupun peristiwa yang dibuat 

orang untuk membantu daya ingatan orang (itu) pula”. Sedangkan pengertian 

Arsip menurut UU No. 7 Tahun 1971 dalam (Dewi, 2011) ialah: 

a. “Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembaga-lembaga Negara dan 

Bahan badan Pemerintah dalam bentuk corak apaun, baik dalam keadaan 

tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan 

pemerintahan”. 

b. “Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Badan-badan swasta dan atau 

perorangan dalam bentuk corak apa pun, baik dalam keadaan tunggal maupun 

berkelompok dalam rangka pelaksanaan kehidupan berbangsa”. 

 
3.3.2. Wujud Arsip  

Wujud-wujud arsip terdapat beberapa jenis, menurut (Dewi, 2011) yaitu: 

a. Dokumen 

Semua benda yang dapat memberi informasi, sehingga benda tersebut disebut 

sebagai sumber informasi. 

 

 

Arsip menurut UU No. 7 Tahun 1971 dalam (Dewi, 2011) ialah: 

a. “Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembaga-lembaga Negara dan 

Bahan badan Pemerintah dalam bentuk corak apaun, baik dalam keadaan 

tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan 

pemerintahan”. 

b. “Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Badan-badan swasta dan atau 

perorangan dalam bentuk corak apa pun, baik dalam keadaan tunggal maupun 

berkelompok dalam rangka pelaksanaan kehidupan berbangsa”. 
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b. Warkat (Record) 

Berupa kertas kerja yang mempunyai informasi. Pencatatan tersebut banyak 

menggunakan kertas sehingga kantor tersebut sibuk mengurus kegiatan 

kertas. Hasil kegiatan tersebut adalah kertas kerja (warkat). 

 
3.3.3. Tujuan Kearsipan 

Menurut (Haryadi, 2009) arsip memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk menjamin keselamatan bahan pertanggung jawab nasional tentang 

perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta 

untuk menyediakan bahan pertanggung jawaban tersebut bagi kegiatan 

pemerintahan. 

2. Dengan menyimpan warkat sedemikian rupa sehingga mudah ditemukan 

kembali dalam waktu singkat. 

3. Menyelamatkan arsip dari kehilangan atau kerusakan. 

 
3.3.4. Sistem Kearsipan 

Menurut (Dewi, 2011) sistem kearsipan yang sesuai dengan teori ilmu 

kearsipan terdiri dari lima macam, yaitu: 

1. Sistem Kronologis 

Dalam sistem ini susunan arsip diatur berdasarkan waktu, tahun, bulan dan 

tanggal. 

2. Sistem Abjad 

Sistem abjad yaitu sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip 

berdasarkan abjad. Dalam sistem ini semua arsip atau dokumen diatur 

berdasarkan abjad nama orang, organisasi atau kantor. 

untuk menyediakan bahan pertanggung jawaban tersebut bagi kegiatan 

pemerintahan. 

2. Dengan menyimpan warkat sedemikian rupa sehingga mudah ditemukan 

kembali dalam waktu singkat. 

3. Menyelamatkan arsip dari kehilangan atau kerusakan. 

3.3.4. Sistem Kearsipan 

Menurut (Dewi, 2011) sistem kearsipan yang sesuai dengan teori ilmu 



47 
 

 
 

3. Sistem Nomor 

Sistem nomor atau angka sering juga disebut kode klasifikasi persepuluhan, 

yang dijadikan kode surat adalah nomor yang ditetapkan oleh unit yang 

bersangkutan. 

4. Sistem Subjek 

Dalam sistem ini semua naskah atau dokumen disusun dan dikelompokkan 

berdasarkan pokok soal atau masalah. 

5. Sistem Geografis 

Dalam sistem ini susunan arsip diatur berdarakan judul nama wilayah atau 

daerah, negara, provinsi, kabupaten. 

 
3.3.5. Langkah-langkah Penyimpanan Kearsipan 

Menurut (Haryadi, 2009) langkah-langkah penyimpanan arsip adalah 

sebagai berikut: 

1. Pemeriksaan Dokumen 

Dokumen harus diperhatikan terlebih dahulu apakah sudah siap disimpan atau 

harus ditinadaklanjuti, lalu disetujui, dan ditanda tangani terlebih dahulu oleh 

pihak yang berwenang. Setelah itu arsip baru bisa disimpan. 

2. Pemberian Indeks dan Pencatatan Arsip 

Dilakukan dengan cara memilih serta membuat klasifikasi yang tepat untuk 

dokumen, seperti nama subjek atau wilayah. Selain itu juga mencatatnya 

secara digital atau manual di agenda. 

3. Pemberian Cross Reference 

Bertujuan dokumen dapat dicatat dengan beberapa cara yang berbeda. 

Biasanya arsip terlebih dahulu dimasukkan nama, subjek atau tanggalnya di 

Dalam sistem ini susunan arsip diatur berdarakan judul nama wilayah atau 

daerah, negara, provinsi, kabupaten. 

3.3.5. Langkah-langkah Penyimpanan Kearsipan 

Menurut (Haryadi, 2009) langkah-langkah penyimpanan arsip adalah 

sebagai berikut: 

1. Pemeriksaan Dokumen

Dokumen harus diperhatikan terlebih dahulu apakah sudah siap disimpan atau 

harus ditinadaklanjuti, lalu disetujui, dan ditanda tangani terlebih dahulu oleh 
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dalam database komputer, sehingga saat diperlukan dapat dicari secara cepat 

dan tepat. 

 
 

3.4. Pengenalan Database 

Berikut ini akan dijelaskan tentang pengertian dan manfaat database, 

model rasional, tipe data. 

 
3.4.1. Pengertian Database 

Menurut (Wasito, 2010) database adalah kumpulan informasi yang 

terintegrasi, diorganisasikan dan disimpan dalam satu cara yang memudahkan 

pengambilan kembali. Sekumpulan informasi tersebut disusun secara teratur 

berdasarkan suatu syarat atau subjek tertentu. Lebih lanjut (Wasito, 2010) 

menjelaskan istilah database terkait dengan penyimpanan menggunakan bantuan 

komputer. Namun satu hal yang harus diperhatikan adalah istilah sesungguhnya 

bukan sekedar menyimpan data secara elektronis. Artinya tidak semua bentuk 

penyimpanan data secara elektronis disebut sebagai database. 

Dalam Microsoft Access informasi diorganisasikan pada sebuah file 

database tunggal. Didalam file tersebut, data dipilah kedalam kolom penyimpanan 

yang disebut tabel. Data tersebut dapat diolah ke dalam media form, report, dan 

queries. Agar dapat disimpan, harus disisipkan sebuah tabel yang didalamnya 

terdapat beberapa kolom. Jika tabel yang dibuat lebih dari satu dan antar tabel 

tersebut dapat secara bersamaan digunakan (relationship). 

 

terintegrasi, diorganisasikan dan disimpan dalam satu cara yang memudahkan 

pengambilan kembali. Sekumpulan informasi tersebut disusun secara teratur 

berdasarkan suatu syarat atau subjek tertentu. Lebih lanjut (Wasito, 2010) 

menjelaskan istilah database terkait dengan penyimpanan menggunakan bantuan 

komputer. Namun satu hal yang harus diperhatikan adalah istilah sesungguhnya 

bukan sekedar menyimpan data secara elektronis. Artinya tidak semua bentuk 

penyimpanan data secara elektronis disebut sebagai database. 

Dalam Microsoft Access Microsoft Access M informasi diorganisasikan pada sebuah file



49 
 

 
 

3.4.2. Manfaat Database 

Menurut (Wasito, 2010) manfaat database untuk kemudahan Microsoft 

Access 2010 diantaranya adalah: 

a. Menyajikan informasi 

b. Mencetak informasi 

c. Mencetak permintaan berdasarkan kolom tertentu. 

 
3.4.3. Model Rasional 

Menurut (Wasito, 2010) konsep database dalam suatu rancangan tidak 

lepas dari model relasional. Untit dasar organisasi pada sejumlah database 

rasional adalah tabel. Tabel adalah pusat database. Kolom kolom pada tabel 

mewakili field-field. Dan baris-baris mewakili record. Access menyimpan setiap 

entry database database pada barisnya sendiri, yang disebut dengan record. 

Sebuah tabel dapat dikoneksi satu sama lain berdasarkan field yang sejenis. 

Koneksi antar tabel tersebut merupakan sebuah metode yang disebut dengan 

relationship. Relationship mempunyai tiga bentuk, yaitu: 

a. One-to-one Relationship 

Hubungan antar tabel pertama dengan tabel kedua adalah satu berbanding 

satu. Record dalam tabel pertama hanya memiliki satu record yang cocok 

pada 

tabel kedua. Hubungan satu ke satu ini digunakan untuk membuat satu tabel 

dengan banyak field. 

b. One-to-many Relationship 

Hubungan antar tabel pertama dengan tabel kedua adalah satu berbanding 

banyak. Setiap record dala, tabel pertama memiliki lebih dari satu record 

lepas dari model relasional. Untit dasar organisasi pada sejumlah database

rasional adalah tabel. Tabel adalah pusat database. Kolom kolom pada tabel 

mewakili field-fieldfield-fieldfield- . Dan baris-baris mewakili field. Dan baris-baris mewakili field record. Access menyimpan setiap record. Access menyimpan setiap record

entry database database pada barisnya sendiri, yang disebut dengan record.

Sebuah tabel dapat dikoneksi satu sama lain berdasarkan field yang sejenis. field yang sejenis. field

Koneksi antar tabel tersebut merupakan sebuah metode yang disebut dengan 

relationship. Relationship mempunyai tiga bentuk, yaitu: 

a. One-to-one Relationship
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yang 

cocok pada tabel kedua. 

c. Many-to-many Relationship 

Hubungan tabel pertama dengan tabel kedua adlah banyak berbanding 

banyak. Sejumlah record dalam tabel pertama juga memiliki lebih dari satu 

record yang cocok pada tabel kedua. 

 
 

3.4.4. Tipe Data 

Menurut (Madcoms, 2013) tipe data digunakan untuk menentukan tipe 

data dari suatu field dalam sebuah tabel. Berikut adalah tabel yang berisi beberapa 

pilihan data tipe: 

Tabel 3.1. Tipe Data yang digunakan Microsoft Access 

No. Tipe Data Keterangan 

1. Short Text Untuk menerima data teks sampai 255 karakter yang 
terdiri dari huruf, angka, dan simbol grafik. 

2. Memo 
Kombinasi text dan number yang lebih panjang, lebih 
dari 65.535 karakter. 

3. Number 
Untuk menerima digit, tanda minus, dan titik desimal. 
Tipe data number mempunyai 5 pilihan ukuran 
bilangan dan jumlah digit tertentu. 

4. Date / Time 
Untuk menerima data tanggal dan waktu, serta nilai 
tahun dimulai tahun 100 sampai dengan tahun 9999. 

5. Currency 

Untuk menerima data digit, tanda minus dan tanda 
titik desimal dengan tingkat ketepatan 15 digit 
desimal di sebelah kiri tanda titik desimal dan 4 digit 
di sebelah kanan tanda titik desimal. 

6. Auto Number 
Untuk menampilkan nomor dengan urutan otomatis, 
yaitu berupa data angka mulai dari 1 dengan nilai 
selisih 1. 

7. Yes/No Tipe ini untuk menerima salah satu data dari dua nilai, 
yaitu Yes/No, True/False, atau On/Off.

Menurut (Madcoms, 2013) tipe data digunakan untuk menentukan tipe 

data dari suatu field dalam sebuah tabel. Berikut adalah tabel yang berisi beberapa 

pilihan data tipe: 

Tabel 3.1. Tipe Data yang digunakan Microsoft AccessMicrosoft AccessMicrosoft

No. Tipe Data Keterangan

1. Short Text Untuk menerima data teks sampai 255 karakter yang
terdiri dari huruf, angka, dan simbol grafik.

2. Memo
Kombinasi text dan number yang lebih panjang, lebih
dari 65.535 karakter.

Untuk menerima digit, tanda minus, dan titik desimal.
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No. Tipe Data Keterangan 

8. OLE Object 

Untuk menerima data berupa objek grafik, spreadsheet, 
foto digital, rekaman suara, atau video yang dapat 
diambil dari program aplikasi lain. Ukuran maksimal 
adalah 1 gigabyte. 
 

9. Hyperlink 
Untuk menerima data yang berupa teks yang berwarna 
dan bergaris bawah maupun grafik. Tipe data ini 
berhubungan juga dengan jaringan. 

10. Attachment 
Untuk menerima data yang berupa file gambar, 
spreadsheet, dokumen atau lampiran, grafik dan tipe 
file lain. 

11. Calculated Untuk menerima data yang berupa kalkulasi atau 
perhitungan. 

12. Lookup 
Wizard 

Untuk menampilkan satu dari beberapa tipe data yang 
ada dalam suatu daftar. Data tersebut dapat diambil 
dari tabel maupun query yang ada. 

 
 

 
3.5. Pengenalan Microsoft Access 

Berikut ini akan dijelaskan tentang pengertian Micosoft Access, kelebihan, 

membuat tabel, relasi atau hubungan antar tabel, mendesain form dan query. 

 
3.5.1. Pengertian Microsoft Access  

 Menurut (Anggawirya, 2010) Microsoft Access adalah fasilitas dari 

Microsoft Office untuk membuat aplikasi Database. Microsoft Access 

memiliki interface yang dapat membantu pengguna dalam menjalankan Microsoft 

Access, diantaranya: 

a. Backstage View 

Jendela Backstage View tampil ketika kita menjalankan Microsoft Access dari 

menu start atau shortcut di dekstop. Fitur ini memudahkan dalam menentukan 

langkah awal pembuatan database baru. 

 

dari tabel maupun query yang ada.

3.5. Pengenalan Microsoft Access 

Berikut ini akan dijelaskan tentang pengertian Micosoft Access, kelebihan, 

membuat tabel, relasi atau hubungan antar tabel, mendesain form dan query. 

3.5.1. Pengertian Microsoft Access  

 Menurut (Anggawirya, 2010) Microsoft Access adalah fasilitas dari
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b. Ribbon 

Ribbon adalah area standart Microsoft Access yang berada diatas jendela 

program tempat memilih perintah-perintah. Fitur ini mengelompokkan 

perintah-perintah sejenis ke dalam tab-tab tersendiri, sehingga memudahkan 

dalam mencari perintah perintah yang akan digunakan. Contoh, jika ingin 

membuat tabel, form, report baru kita dapat menemukannya pada tab create. 

c. Navigation Pane 

Navigation Pane terletak di kiri, dgunakan utuk menampilkan objek database 

seperti table, query, form, report, macro, dan module. Dengan navigation 

pane, pengguna tidak akan bingung ketika membuat tabel, form, atau lainnya 

dalam jumlah besar. Pada navigation pane pengguna dapat menampilkann 

objek yang dibutuhkan saja 

 Menurut (Junindar, 2010) Microsoft Access adalah sebuah perangkat lunak 

pengolah basis data yang berjalan di bawah sistem operasi Windows. Microsoft 

Access merupakan bagian dari paket program Microsoft Office yang memang 

dikhususkan untuk pengolah basis data.  

 
3.5.2. Kelebihan Microsoft Access 

Menurut (Talib, 2014) terdapat beberapa kelebihan menggunakan 

Microsoft Access adalah: 

1. Data dimasukkan dengan cara hampir sama dengan Microsoft Access. Pertama 

kita bisa membuat table dengan struktur kolom-kolom seperti di Excel, lalu 

memasukkan data pada kolom-kolom tersebut secara langsung (diketik) atau 

copy-paste. Bisa copy-paste banyak record sekaligus. 

seperti table, query, form, report, macro, dan module. Dengan navigation 

pane, pengguna tidak akan bingung ketika membuat tabel, form, atau lainnya 

dalam jumlah besar. Pada navigation pane pengguna dapat menampilkann 

objek yang dibutuhkan saja

Menurut (Junindar, 2010) Microsoft Access adalah sebuah perangkat lunak 

pengolah basis data yang berjalan di bawah sistem operasi Windows. Microsoft 

Access merupakan bagian dari paket program Microsoft Office yang memang 

dikhususkan untuk pengolah basis data.  
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2. Untuk menampilkan isi table dan melakukan pemasukan data, bisa 

menggunakan datasheet view tanpa perlu membuat apapun. Datasheet view 

sudah tersedia pada Access, kita tinggal klik ganda pada nama table. Datasheet 

view ini sudah mirip dengan spreadsheet Excel di mana kita bisa melakukan 

find, sorting, dan filter dengan cara yang sama. 

3. Pada access kita bisa menerapkan kaidah database sehingga mengurangi 

duplikasi data. Data menjadi lebih akurat dan konsisten. 

4. Pada access pemasukan data menjadi lebih mudah dan cepat menggunakan 

form. 

5. Pada access, informasi bisa dihasilkan dengan query dan ditampilkan data 

datasheet, form dan report. 

6. Pada access, beberapa orang pemakai bisa mengakses dan mengedit data 

secara bersamaan. 

7. Pada access kita bisa membuat program aplikasi yang berjalan otomatis, 

sehingga mengurangi pekerjaan procedural yang rutin atau berulang-ulang. 

8. Pada acess kita bisa menerapkan aturan keamanan (security) yang berlapis-

lapis untuk menjaga data maupun program aplikasi. 

Dari berbagai kelebihan Microsoft Access di atas, dapat disimpulkan 

bahwa dengan menggunakan Microsoft Access dapat membantu pengarsipan 

sebuah data dengan menggunakan fitur yang terdapat di dalam Microsoft 

Access yaitu datasheet, report, form, table dan lain sebagainya. Selain itu, 

Microsoft Access juga dapat memberikan hasil rekapitulasi data sesuai dengan 

yang dibutuhkan oleh pengguna. Dengan menggunakan Microsoft Access, 

pengguna juga dapat mencari history surat meliputi letak surat, siapa yang 

form.

5. Pada access, informasi bisa dihasilkan dengan query dan ditampilkan data 

datasheet, form dan report.

6. Pada access, beberapa orang pemakai bisa mengakses dan mengedit data 

secara bersamaan.

7. Pada access kita bisa membuat program aplikasi yang berjalan otomatis, 

sehingga mengurangi pekerjaan procedural yang rutin atau berulang-ulang.

8. Pada acess kita bisa menerapkan aturan keamanan (security) (security) ( yang berlapis
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mengolah surat tersebut dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pengelolaan dan 

pengarsipan dengan aplikasi Microsoft Access dapat membantu dalam kegiatan 

administrasi kesekretariatan pada perusahaan atau instansi tersebut. 

 

3.5.3. Membuat Tabel 

Menurut (Blee, 2011) tabel merupakan media input yang akan dijadikan 

dasar dalam pembuatan objek lain. Tabel terdiri dari dua bagian, yaitu Field dan 

Record. Field merupakan tempat data atau informasi dalam kelompok sejenis 

yang diinputkan pada bagian kolom tabel. Sedangkan Record merupakan 

kumpulan dari field yang saling terintegrasi dan tersimpan dalam bentuk baris dan 

kolom pada tabel. Pembuatan tabel pada Microsoft Access dapat dilakukan dengan 

dua cara, yaitu membuat tabel dengan perintah datasheet view atau dengan 

perintah design view. 

a. Perintah Datasheet View 

Datasheet view merupakan sebuah lembar kerja database yang ditampilkan 

secara default oleh Microsoft Access. Datasheet view digunakan untuk 

menampilkan data dalam bentuk standar. Dalam bentuk tampilan ini data 

ditampilkan sesuai nama field yang sudah didesain pada tahap awal pembuatan 

database. Dalam bentuk seperti ini tampilan mirip dengan tampilan lembar 

kerja di Excel. 

b. Perintah Design View 

Design view merupakan tampilan data yang memungkinkan user untuk 

merancang field serta mengatur tipe data pada setiap field. Pada tampilan jenis 

ini nama field disusun secara vertikal, sedang di sebelah kanannya berisi tabel 

yang diinputkan pada bagian kolom tabel. Sedangkan Record merupakan Record merupakan Record

kumpulan dari field yang saling terintegrasi dan tersimpan dalam bentuk baris dan field yang saling terintegrasi dan tersimpan dalam bentuk baris dan field

kolom pada tabel. Pembuatan tabel pada Microsoft Access dapat dilakukan dengan 

dua cara, yaitu membuat tabel dengan perintah datasheet view atau dengan 

perintah design view. 

a. Perintah Datasheet View

Datasheet view merupakan sebuah lembar kerja database yang ditampilkan 

secara default oleh default oleh default Microsoft Access. Datasheet view digunakan untuk 
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yang digunakan untuk memilih tipe data tertentu pada setiap nama field di 

sebelah kirinya. 

 

3.5.4. Relasi atau Hubungan Antar Tabel 

Menurut (Anggawirya, 2010) hubungan antar tabel disebut juga 

relationship. Agar dapat menghubungkan beberapa tabel, kita harus mempunyai 

lebih dari satu tabel yang akan dihubungkan. Selain itu field yang akan 

dihubungkan harus memiliki tipe data dan field size yang sama. Berikut ini 

dijelaskan langkah-langkah untuk membuat relasi pada Access.  

 
3.5.5. Mendesain Form 

Menurut (Blee, 2011) form merupakan media input data dengan tampilan 

yang lebih menarik dan dapat dimodifikasi, serta dapat juga diberi objek atau 

kontrol. Sehingga dalam melakukan input data, selain melalui tabel juga dapat 

menginputkan data melalui form. Menurut (Anggawirya, 2010) tampilan 

form yang menarik membuat pengguna tidak bosan dan efisien dalam menangani 

database. Ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam membuat form, antara 

lain: split form, datasheet form, form wizard, dan blank form.  

Tabel 3.2. Macam-macam Tampilan Form 

Form View  
Untuk mengisi dan melihat tampilan form yang 
telah 
dimodifikasi 

Layout View  Untuk memodifikasi dan melakukan perubahan 
pada form. 

Design View  

Memberikan tampilan detail dari struktur form. 
Pengguna dapat melihat bagian Header, Detail, 
dan Footer. Juga bias menambahkan Label, 
Garis, Image, persegi panjang dan lainnya 

dijelaskan langkah-langkah untuk membuat relasi pada Access.

3.5.5. Mendesain Form Form F

Menurut (Blee, 2011) form merupakan media input data dengan tampilan 

yang lebih menarik dan dapat dimodifikasi, serta dapat juga diberi objek atau 

kontrol. Sehingga dalam melakukan input data, selain melalui tabel juga dapat 

menginputkan data melalui form. Menurut (Anggawirya, 2010) tampilan

form yang menarik membuat pengguna tidak bosan dan efisien dalam menangani

databasedatabased . Ada beberapa cara yang dapat di unakan dalam membuat form, antara
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3.5.6. Membuat Query 

Menurut (Madcoms, 2013) kegunaan dalam menggunakan Query adalah 

menampilkan data dari satu atau lebih tabel, menampilkan data dengan kriteria 

tertentu dan melakukan perhitungan dengan objek query. Selain itu query juga 

dapat digunakan untuk menambah, mengedit, dan menghapus data record pada 

tabel. Membuat query dapat menggunakan tuntutan (Query Wizard) atau melalui 

jendela desain (Query Design). 
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