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ABSTRAK 

 

 

Salah satu tugas Sekretaris di PT SUCOFINDO (Persero) Cabang Surabaya 

adalah menentukan nomor surat keluar. Permintaan nomor surat keluar dapat 

melalui telepon atau menyerahkan surat keluar kepada Sekretaris. Penentuan nomor 

surat keluar ditentukan berdasarkan pada tanggal surat keluar tersebut. 

Atas permintaan nomor surat keluar yang diterima, Sekretaris memeriksa atau 

menanyakan untuk tanggal berapa surat keluar tersebut. Apabila tanggal surat 

keluar dihari yang sama saat itu, Sekretaris akan lebih mudah dalam menentukan 

nomor surat keluar. Tetapi jika tanggal surat keluar tersebut merupakan tanggal 

yang sudah terlewat atau back date, Sekretaris harus mencari urutan tanggal yang 

dibutukan terlebih dahulu kemudian memeriksa nomor terakhir yang sudah tercatat 

di buku agenda surat keluar. Hal ini membutuhkan waktu yang lama sehingga 

membuat pemohon nomor surat keluar menunggu lama. 

Solusi yang ditawarkan penulis dari permasalahan diatas yaitu pembuatan 

aplikasi menggunakan metode System Development Life Cycle (SDLC) dengan 

tahapan analisis sistem, perancangan sistem, dan pembuatan aplikasi. 

Hasil dari proyek akhir yang telah dilakukan oleh penulis adalah telah 

terbentuknya aplikasi penentuan nomor surat keluar di PT SUCOFINDO (Persero) 

Cabang Surabaya menggunakan Microsoft Office Access. Aplikasi ini membantu 

Sekretaris dalam menentukan nomor surat keluar sehingga tugas tersebut dapat 

diselesaikan dengan mudah dan cepat. 

 
Kata Kunci : Sekretaris, Nomor Surat, SDLC, Aplikasi, Back Date 
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ABSTRACT 

 

 

One of the tasks of the Secretary at PT SUCOFINDO (Persero) Surabaya 
Branch is to determine the outgoing mail number. Request for outgoing mailing 
number can be done by telephone or submitting an outgoing mail to the Secretary. 
An outgoing mail number is determined based on the date of the outgoing mail. 

Based on the requested of the outgoing mail’s number, then the Secretary 
checks or asks for the date of the outgoing mail. If the date of the outgoing mail is 
on the same day at that time, the Secretary will find it easier to determine the 
number of outgoing mail. But if the date of the outgoing mail is a date that has been 
missed or back date, the Secretary must look for the date sequence needed first then 
check the last number that has been recorded in the outgoing mail agenda book. 
This takes a long time, so the applicant of the outgoing mail number is waiting for 
a long time. 

The solution offered by the author of the above problems is the application 
development using the System Development Life Cycle (SDLC) method with the 
stages : system analysis, system design, and application creation. 

The solution from the author is making an application using Microsoft 
Office Access in order to help the Secretary determine the number of outgoing mail. 
So that the task can be completed easily and quickly. 

 
Keyword : Secretary, Number of letters, SDLC, Application, Back Date 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

PT. Superintending Company of Indonesia atau yang dikenal dengan nama 

PT SUCOFINDO (Persero) adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa yang 

meliputi Pengujian dan Analisa, Audit dan Inspeksi, Sertifikasi, Konsultasi, dan 

Pelatihan. PT SUCOFINDO (Persero) merupakan perusahaan inspeksi pertama dan 

terbesar di Indonesia yang memiliki 28 cabang perusahaan, 34 unit layanan, dan 46 

laboratorium. Di Jawa Timur terdapat salah satu Cabang yang dikenal dengan 

sebutan PT SUCOFINDO (Persero) Cabang Surabaya yang didalamnya termasuk  

Laboratorium SUCOFINDO Surabaya dan Unit Pelayanan Gresik. 

Bagian Sekretaris di PT SUCOFINDO (Persero) Cabang Surabaya memiliki 

tugas antara lain menentukan nomor surat keluar, mengarsipkan surat keluar, 

memeriksa dokumen sebelum dan sesudah ditanda tangani oleh Kepala Cabang, 

mendistribusikan surat yang telah diberi tanda tangan oleh Kepala Cabang, dan 

handling telephone. 

Salah satu tugas Sekretaris dalam menentukan nomor surat keluar, pegawai 

meminta nomor surat keluar melalui telepon atau memberikan surat keluar 

langsung ke Sekretaris, kemudian Sekretaris memeriksa terlebih dahulu nomor 

terakhir yang sudah tercatat dibuku agenda surat keluar. Penentuan nomor surat 

keluar diurutkan berdasarkan tanggal. Jika tanggal nomor surat keluar tersebut sama 

dengan hari itu, akan lebih mudah dalam menentukan nomor surat keluar. Tetapi 

jika tanggal surat keluar tersebut sudah terlewat atau back date, Sekretaris harus
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mencari urutan tanggal terlebih dahulu kemudian mencari urutan nomor terakhir 

yang sudah tercatat di buku agenda surat keluar. Hal ini membutuhkan waktu yang 

cukup lama sehingga membuat pegawai yang meminta nomor surat keluar 

menunggu. 

Berdasarkan permasalahan diatas, perlu dibuat aplikasi menentukan nomor 

surat keluar di PT SUCOFINDO (Persero) menggunakan Microsoft Office Access, 

untuk membantu Sekretaris dalam menyelesaikan tugas menentukan nomor dan 

mengarsipkan surat keluar dengan mudah, efektif dan efisien. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan 

permasalahan, yaitu bagaimana Membuat Aplikasi Menentukan Nomor Surat 

Keluar Di PT SUCOFINDO (Persero) Menggunakan Microsoft Office Access. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada proyek akhir ini adalah hanya membahas mengenai 

menentukan nomor dan pengarsipan surat keluar di PT SUCOFINDO (Persero) 

yang meliputi: 

a. Aplikasi yang dibangun menggunakan Microsoft Office Access 

b. Penentuan nomor surat keluar yang dilakukan pada posisi Sekretaris PT 

SUCOFINDO (Persero) Cabang Surabaya 

 



3 
 

 
 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari proyek akhir ini adalah 

membuat aplikasi menentukan nomor surat keluar menggunakan Microsoft Office 

Access, agar penentuan surat dan pengarsipan surat keluar dapat terselesaikan 

secara efisien dan efektif. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Laporan proyek akhir ini terdiri dari beberapa bab, yang terdiri dari sub bab 

yang bertujuan untuk memperjelas pokok-pokok bahasan, yang terdiri atas : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang permasalahan yang 

ada dalam perusahaan PT SUCOFINDO (Persero) Cabang Surabaya, 

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan tentang pembuatan 

aplikasi menentukan nomor surat keluar menggunakan Microsoft Office 

Access, dan sistematika penulisan. 

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini membahas tentang sejarah perusahaan PT SUCOFINDO 

(Persero), visi dan misi perusahaan, struktur organisasi, serta gambaran 

umum tempat pelaksanaan proyek akhir, yaitu pada bagian Sekretaris 

PT SUCOFINDO (Persero) Cabang Surabaya. 

BAB III LANDASAN TEORI 

Pada bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan sebagai 

penunjang dan pendukung dalam menyelesaikan penelitian meliputi 

Penentuan Nomor Surat, Aplikasi, Microsoft Office Access. 
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BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN 

Pada bab ini membahas tentang hasil dan pembahasan pembuatan 

aplikasi untuk menentukan nomor dan mengarsipkan surat keluar di PT 

SUCOFINDO (Persero) menggunakan Microsoft Office Access , hal ini 

merupakan pemecahan masalah dan cara alternatif untuk 

menyelesaikan masalah yang di hadapi selama proyek akhir. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dari kegiatan proyek akhir 

selama 3 bulan atau 571 jam yang dilakukan pada bagian Sekretaris di 

PT SUCOFINDO (Persero) Cabang Surabaya serta saran kepada bagian 

agar dapat dikembangkan dengan lebih baik dan diharapkan pula dapat 

bermanfaat bagi pembaca. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

 

2.1 Gambaran Umum PT Superintending Company of Indonesia (PT 
SUCOFINDO) (Persero) 

 
Berikut ini penjelasan singkat tentang PT SUCOFINDO (Persero). Gambaran 

umum meliputi sejarah, visi dan misi, nilai-nilai perusahaan, logo perusahaan dan 

makna logo, dan jenis usaha. 

2.1.1 Sejarah 

Pada awal berdirinya PT Superintending Company of Indonesia (Persero) 

(selanjutnya disebut SUCOFINDO) merupakan perusahaan patungan yang 

dibangun antara Pemerintah Republik Indonesia dengan SGS, Perusahaan inspeksi 

terbesar di dunia yang berpusat di Jenewa, Swiss. 

Berdiri pada tanggal 22 Oktober 1956 berdasarkan Akta Notaris Johan Arifin 

Lumban Tobing Sutan Arifin Nomor 42, awalnya SUCOFINDO hanya berfokus 

pada layanan jasa Pemeriksaan dan Pengawasan di bidang perdagangan, terutama 

komoditas pertanian serta membantu pemerintah dalam menjamin kelancaran arus 

barang dan pengamanan devisa negara dalam perdagangan ekspor impor. Seiring 

dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha, SUCOFINDO melakukan langkah 

kreatif dan inovatif serta menawarkan jasa-jasa terkait lainnya. 

Berbagai layanan baru pun ditawarkan oleh SUCOFINDO, seperti 

warehousing dan forwarding, analytical laboratories, industrial and marine 

engineering, dan fumigation and industrial hygiene. Keanekaragaman jenis jasa 

SUCOFINDO dikemas secara terpadu, didukung oleh tenaga professional yang ahli 
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di bidangnya, kemitraan usaha strategis dengan beberapa institusi internasional 

serta jaringan kerja laboratorium, cabang dan titik layanan yang tersebar di berbagai 

kota di Indonesia telah memberikan nilai tambah terhadap layanan yang diberikan 

oleh SUCOFINDO. 

Saat ini, di usianya sudah menginjak 62 tahun, SUCOFINDO telah 

mengembangkan jasa di bidang usaha Inspeksi dan Audit, Pengujian dan Analisis, 

Sertifikasi, Konsultasi, dan Pelatihan dalam bidang Pertanian, Kehutanan, 

Pertambangan (Migas dan Nonmigas), Konstruksi, Industri Pengolahan, Kelautan, 

Perikanan, Pemerintah, Transportasi, Sistem Infomatika dan Energi Terbarukan. 

Kompetensi dan pengalaman SUCOFINDO tak perlu diragukan lagi. Tahun 

2017, dengan didukung oleh budaya kerja yang tinggi, peningkatan kompetensi 

melalu knowledge management dan pengembangan jasa yang inovatif, diharapkan 

dapat mengembangkan bisnis yang berorientasi kelas dunia. Dengan perjalanan 

panjang yang dilalui, SUCOFINDO melalui visi dan misi bertekad untuk terus 

menjadi perusahaan inspeksi terdepan dan terbesar di Indonesia. (SUCOFINDO, 

2019) 

2.1.2 Visi dan Misi 

Berikut ini adalah Visi beserta Misi dari PT SUCOFINDO (Persero) 

(SUCOFINDO, 2019) : 

Visi 

Menjadi perusahaan kelas dunia yang kompetitif, andal dan terpercaya di 

bidang inspeksi, pengujian, sertifikasi, konsultasi dan pelatihan. 
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Misi 

Menciptakan nilai ekonomi kepada para pemangku kepentingan, terutama 

pelanggan, pemegang saham dan karyawan melalui layanan jasa inspeksi, 

pengujian, sertifikasi, konsultasi serta jasa terkait lainnya untuk menjamin 

kepastian berusaha. 

2.1.3 Nilai-Nilai Perusahaan 

Untuk memelihara pencapaian visi dan misi tersebut, perusahaan menetapkan 

nilai-nilai perusahaan yang menjadi landasan perilaku bagi seluruh Insan PT 

SUCOFINDO (Persero), yaitu : 

1. Integritas 

Mengedepankan kejujuran, dapat dipercaya, dan tidak berpihak. 

2. Fokus Pelanggan 

Mengutamakan pelanggan dalam melaksanakan dan menyelesaikan 

pekerjaan yang diberikan, terutama dalam hal kualitas dan nilai tambah yang 

ditawarkan. 

3. Inovasi 

Secara berkeseimbangan melakukan perbaikan dan pembaharuan yang 

memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan perusahaan sehingga dapat 

memberikan manfaat bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan. 

4. Kerjasama 

Mengedepankan kerja Tim dalam melaksanakan dan menyelesaikan 

pekerjaan sehingga pada akhirnya dapat memberikan manfaat bagi pihak-

pihak lain yang berkepentingan. 
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5. Peduli 

Tidak mengutamakan kepentingan diri sendiri tetapi kepentingan kelompok 

serta selalu peduli terhadap orang lain dan lingkungan. (SUCOFINDO, 2019) 

2.1.4 Logo Perusahaan dan Makna Logo 

 

 

 

 

 

PT SUCOFINDO (Persero) memiliki logo perusahaan gambar tiga bola 

dunia. Logo perusahaan tersebut melambangkan bahwa kegiatan perusahaan PT 

SUCOFINDO (Persero) memiliki ruang lingkup internasional yang 

mempersatukan tiga wawasan usaha yaitu darat, laut dan udara. (SUCOFINDO, 

2019) 

2.1.5 Jenis Usaha 

Usaha jasa PT SUCOFINDO (Persero) bermula dari kegiatan perdagangan 

terutama komoditas pertanian, dan kelancaran arus barang dan pengamanan devisa 

negara dalam perdagangan ekspor-impor. Seiring dengan perkembangan kebutuhan 

dunia usaha, PT SUCOFINDO (Persero) menawarkan inovasi jasa-jasa berbasis 

kompetensinya. Layanan jasa dari PT SUCOFINDO (Persero), meliputi : 

1. Layanan Inspeksi dan Audit 

Kegiatan inspeksi dan audit krusial diperlukan untuk melindungi seluruh 

pihak yang berhubungan dalam suatu transaksi, misalnya untuk memastikan 

kualitas dan standar teknis suatu produk/jasa telah terpenuhi, atau 

Gambar 2. 1 Logo PT SUCOFINDO (Persero) 
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memastikan kemampuan dan kapasitas calon pemasok. PT SUCOFINDO 

(Persero) menyediakan layanan inspeksi kualitas dan kuantitas produk, mulai 

dari komoditas pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, pangan olahan, 

industri, pertambangan, minyak dan gas, hingga produk konsumen. 

2. Layanan Pengujian dan Analisa 

PT SUCOFINDO (Persero) memiliki sarana pengujian dan analisis yang 

lengkap untuk memastikan aspek mutu dan keamanan produk. Kapabilitas 

laboratorium PT SUCOFINDO (Persero) meliputi pengujian kimia, 

mikrobiologi, kalibrasi, elektrikal dan elektronika, keteknikan dan pengujian 

mineral dan pemrosesan mineral. 

3. Layanan Sertifikasi 

PT SUCOFINDO (Persero) memiliki kapabilitas untuk menyediakan 

sertifikasi sistem manajemen dan sertifikasi produk. Skema sertifikasi sistem 

manajemen meliputi sertifikasi ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000, SA 

8000, RSPO, HAACP, Manajemen Hutan Lestari, Chain of Custody, Legal 

Source dan lainnya. Sedangkan skema sertifikasi produk meliputi sertifikasi 

produk listrik dan elektronik, pupuk dan produk kimia, makanan dan 

minuman, baja serta komoditas pertanian. 

4. Layanan Pelatihan 

PT SUCOFINDO (Persero) menyediakan pelatihan peningkatan pengetahuan 

dan pelatihan kecakapan teknis dimana kurikulumnya disusun secara khusus 

dan spesifik untuk memenuhi kebutuhan industri dan bisnis. Pelatihan 

peningkatan pengetahuan membagikan pengetahuan dan pengalaman dalam 

berbagai aspek bisnis, seperti sistem manajemen mutu, keselamatan, dan 
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kesehatan kerja, HACCP, dan manajemen pengamanan. Jasa pelatihan teknis 

mempersiapkan personil-personil untuk segala kegiatan teknis, seperti 

pelatihan tanggap darurat dan pengoperasian alat-alat berat. 

5. Layanan Konsultasi 

Bentuk layanan konsultasi di berbagai bidang, seperti konsultasi sistem 

manajemen, AMDAL, sistem informasi, kandungan komponen dalam negeri, 

pengembangan wilayah, infrastruktur dan tata ruang. (SUCOFINDO, 2019) 

 

2.2 PT SUCOFINDO (Persero) Cabang Surabaya 

PT SUCOFINDO (Persero) Cabang Surabaya bertempat di Jl. Kalibutuh No. 

215 Surabaya. Bidang yang ada di PT SUCOFINDO (Persero) Cabang Surabaya 

antara lain : 

1. Bidang Penjualan & Dukungan Operasi 

a. Sub Bidang Administrasi Operasi 

b. Sub Bidang PTK 

c. Sub Bidang Penjualan 

2. Bidang Dukungan Bisnis 

a. Sub Bidang KAK 

b. Sub Bidang Human Resource & General Affair 

3. Bidang Inspeksi Umum 

4. Bidang Inspeksi Government (LSI & PIK) 

5. Bidang Inspeksi Teknik (Industri & Migas) 

6. Bidang Inspeksi & Pengujian (Mineral & Batubara) 

7. Bidang Pengujian & Konsultasi (Lab. & SERCO)
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Gambar 2. 2 Struktur Organisasi PT SUCOFINDO (Persero) Cabang Surabaya 
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2.2.1 Struktur Organisasi PT SUCOFINDO (Persero) Cabang Surabaya 

Struktur organisasi PT SUCOFINDO (Persero) Cabang Surabaya dapat 

dilihat pada Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT SUCOFINDO (Persero) Cabang 

Surabaya. Setiap bidang di PT SUCOFINDO Cabang Surabaya mempunyai job 

description yang berbeda-beda sesuai dengan jabatan mereka masing-masing. 

Berikut ini adalah penjelasan tentang tanggung jawab dan wewenang beberapa 

jabatan di PT SUCOFINDO Cabang Surabaya : 

1. Kepala Cabang 

Tanggung Jawab Kepala Cabang PT SUCOFINDO (Persero),  yaitu: 

a. Menyusun rencana kerja dan anggaran cabang sesuai dengan rencana kerja 

Divisi Regional 

b. Menetapkan kebijakan khusus untuk cabang, selaras dengan kebijakan 

umum Regional/Perusahaan, sehingga seluruh kegiatan di cabang dapat 

berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat waktu 

c. Mengendalikan dan memastikan seluruh kegiatan di cabang dan 

memantau kegiatan unit pelayanan yng menjadi tanggung jawabnya 

d. Mengkoordinir kajian atas potensi bisnis yang ada di wilayah kerjanya 

e. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, memastikan kegiatan penjualan 

dan pelayanan pelanggan telah berjalan sesuai rencana dan standar yang 

telah ditetapkan, sehingga target pendapatan cabang dapat tercapai dan 

kepuasan pelanggan terjaga dengan baik 

f. Memastikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good 

Corporate Governanve/GCG) dilingkup tugasnya telah dilaksanakan 

sesuai kaidah yang berlaku 
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g. Memantau dan mengevaluasi kinerja bawahan 

Wewenang Kepala Cabang PT SUCOFINDO (Persero), yaitu: 

a. Menjalin kerjasama dengan pihak eksternal untuk memfasilitasi kegiatan 

usaha di cabang 

b. Melakukan negoisasi 

c. Menandatangani proposal penawaran 

d. Menandatangani kontrak/SPK/MOU dalam batas kewenangannya 

e. Menetapkan kebutuhan sumber daya di cabang 

f. Menyetujui pengeluaran dana sesuai anggaran yang telah ditetapkan 

g. Menandatangani invoice/kuitansi/surat pengantar/faktur pajak 

2. Kepala Dukungan Bisnis 

Tanggung Jawab Kepala Bidang Dukungan Bisnis PT SUCOFINDO (Persero), 

yaitu: 

a. Menyusun rencana kerja dan anggaran Bidang Dukungan Bisnis dan 

mengajukan rencana kerja dan anggaran tersebut kepada atasan untuk 

direview dan disetujui 

b. Memantau penyediaan data-data keuangan dalam rangka penyusunan 

anggaran cabang, mereview draft anggaran yang telah dibuat dan 

memfasilitasi diskusi dengan pihak-pihak terkait untuk memfinalisasi 

anggaran tersebut, guna memperoleh anggaran cabang secara akurat dan 

tepat waktu 

c. Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan (penerimaan dan/atau 

pengeluaran dana) 
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d. Bertanggung jawab dan mereview pencatatan akuntansi (transaksi 

keuangan) dan perpajakan (PPh 21, PPh 23, dan lain-lain) di cabang 

berdasarkan sistem dan prosedur yang berlaku dengan akurat, tepat waktu 

dan tepat jumlah 

e. Mengkoordinir pengadaan sumber daya diluar kebutuhan operasi (seperti 

ATK, fasilitas kantor, dan lain-lain), dan bertanggung jawab atas seluruh 

kegiatan pengelolaan aset, penyimpanan barang dan inventaris di cabang 

f. Memantau dan memastikan layanan umum (seperti penggunaan kendaraan 

dinas, layanan utilitas, pemeliharaan sarana prasarana, dan lain-lain) telah 

dilaksanakan sesuai sistem dan prosedur yang berlaku, sehingga dapat 

mendukung efektivitas kegiatan operasional kantor 

g. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan administrasi/kesekretariatan dan 

dokumentasi data terkait dengan ke-SDM-an, umum, dan pengadaan sesuai 

sistem dan prosedur yang berlaku, sehingga tertib administrasi, dan seluruh 

data/dokumen terdokumentasi dengan baik, lengkap dan mudah di akses 

setiap saat 

Wewenang  Kepala Bidang Dukungan Bisnis PT SUCOFINDO (Persero), yaitu: 

a. Mengkoordinasi utilisasi sumber daya 

b. Mengkoordinir pemeliharaan sumber daya 

c. Menentukan prioritas pembayaran kepada pihak ketiga 

d. Akses kepada database kepegawaian 

e. Mengidentifikasi kebutuhan SDM dan memberikan usulan kandidat kepada 

“user” 
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f. Menandatangani persetujuan pembayaran pada Bukti Pengeluaran Uang 

Kas 

g. Persetujuan atas hasil Evaluasi Transaksi Pengadaan Barang dan Jasa 

3. Kepala Sub Bidang Human Resource & General Affair 

Tanggung jawab Kepala Sub Bidang HR & GA, yaitu: 

a. Melaksanakan kegiatan dan administrasi kegiatan rekrutmen dan seleksi 

pegawai tidak tetap/outsource (termasuk dalam aspek kebutuhan SDM 

operasi guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai persyaratan yang 

ditentukan oleh user 

b. Melaksanakan pengelolaan sistem imbal jasa (seperti:penghitungan hak 

pegawai, pembayaran gaji, manfaat kesehatan, dan lain-lain), serta 

memastikan kesesuaiannya dengan kebijakan, sistem dan prosedur yang 

berlaku, sehingga seluruh pegawai di unit kerjanya dapat menerima 

haknya dengan akurat dan tepat waktu 

c. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa guna memenuhi kebutuhan 

user dengan baik, tepat waktu, dan sesuai anggaran yang telah ditetapkan 

d. Melaksanakan pengelolaan aset dan inventarisasi barang termasuk dalam 

pelaksanaan kegiatan ‘stock opname’, penyimpanan dan pencatatannya, 

mengajukan usulan penghapus bukan aset kepada atasan, guna 

mengoptimalkan penggunaan aset dan barang inventaris lain 

e. Melaksanakan layanan umum (seperti pengurusan akomodasi, 

transportasi, perijinan, dan sebagainya) telah dilaksanakan sesuai dengan 

kebijakan dan SOP yang berlaku, guna memenuhi kebutuhan user dengan 

baik dan tepat waktu 
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f. Memantau kinerja bawahan, mengembangkan kompetensi mereka di 

bidang terkait guna meningkatkan kapabilitas mereka sehingga dapat 

mendukung kelancaran operasional bagian dengan efektif 

g. Menyusun laporan semua kegiatan di lingkup tugasnya, sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan rencana kerja yang sudah 

ditentukan pada awal tahun anggaran 

Wewenang Kepala Sub Bidang HR & GA, yaitu: 

a. Mengusulkan besaran Take Home pay untuk pegawai tidak tetap 

b. Mengusulkan vendor/supplier dengan mengacu pada ketentuan 

c. Melakukan negoisasi dengan supplier/tenaga outsource 

d. Mengatur penggunaan sumber daya terkait layanan umum (seperti 

kendaraan operasional) 

 

2.2.2 Lokasi dan Tempat Pelaksanaan Proyek Akhir 

Saat pelaksanaan proyek akhir berlangsung, bagian Sekretaris berada di 

lantai 2 PT SUCOFINDO (Persero) Cabang Surabaya yang terletak di kantor Jl. 

Kalibutuh No. 215 Surabaya. Denah ruang dapat dilihat pada Gambar 2.3 Office 

Layout  
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Gambar 2. 3 Office Layout 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

 

3.1 Sekretaris 

Menurut CHR. Jimmy L. Gaol (2015), pada dasarnya sekretaris adalah orang 

yang dipercaya penuh oleh badan, kantor atau perusahaan untuk menjalankan 

sebuah pekerjaan yang tidak mudah yaitu menjaga rahasia. Dari segi luas lingkup 

kerja dan tanggung jawab, terdapat dua macam sekretaris : 

1. Sekretaris Organisasi (Seceretary as Manager) 

Sekretaris organisasi disebut juga sebagai sekretaris instansi, sekretaris 

perusahaan, business secretary, executive secretary. Sekretaris organisasi memiliki 

kedudukan sebagai manajer yang mengelola suatu unit kerja dalam bidang 

kesekretariatan. Sekretaris organisasi memiliki fungsi dan peran manajerial, 

meliputi pembuatan perencanaan, melakukan pengorganisasian, membimbing dan 

mengarahkan, mengontrol serta mengambil keputusan atas berbagai masalah yang 

dihadapi dalam bidang kesekretariatan. 

Sekretaris organisasi adalah sekretaris yang memiliki tiga peran utama, yaitu: 

1) Sekretaris organisasi berperan sebagai pembantu pimpinan yang bekerja atas 

perintah dari pimpinan dalam rangka memperlancar tugas pokok pimpinan 

sehingga pimpinan mampu melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi 

tanggung jawabnya untuk mengelola organisasi yang dipimpinnya sesuai 

dengan arah yang ditetapkan. 
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2) Sekretaris organisasi berperan sebagai pemberi bantuan atau pelayanan 

kepada satuan kerja yang ada didalam organisasi dalam bidang 

kesekretariatan. Kegiatan dalam bidang kesekretariatan terdiri atas : 

a. Menyelenggarakan pembinaan ketatausahaan, khususnya yang 

berhubungan dengan pekerjaan surat menyurat yang meliputi pembuatan 

surat, penerimaan surat, pengiriman surat, penyimpanan warkat 

b. Menyelenggarakan tata hubungan, baik secara internal maupun eksternal 

c. Menyelanggarakan peraturan penerimaan tamu 

3) Sekretaris organisasi berperan sebagai manajer adalah seorang yang 

memimpin suatu satuan organisasi dengan tugas pokok menyelenggarakan 

administrasi kesekretariatan 

2. Sekretaris Pimpinan (Secretary as Non Manager) 

Seorang sekretaris pimpinan, biasanya disebut sebagai sekretaris pribadi atau 

private secretary. Sekretaris pimpinan dalam kedudukannya merupakan seorang 

yang membantu pimpinan yang bertugas mempermudah dan memperlancar tugas 

pekerjaan dan tanggung jawab pimpinan unit organisasi. Tugas-tugas tersebut lebih 

banyak menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan handling telephone, surat 

menyurat, filling, membuat perjanjian, membuat undangan, menyiapkan rapat 

pimpinan, membuat agenda kegiatan pimpinan. 

 

3.2 Pengertian Surat 

Menurut Rasto didalam buku Manajemen Arsip Dinamis (Rosalin, 2017), 

komunikasi yang efektif terjadi apabila informasi atau pesan yang disampaikan oleh 

pengirim pesan dapat dimaknai sama oleh penerima pesan. Komunikasi meliputi 

komunikasi meliputi komunikasi verbal dan non-verbal. Salah satu jenis 
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komunikasi non-verbal adalah surat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2019), surat adalah kertas yang 

bertuliskan dan dikirim ke orang lain, berbagai-bagai isi tulisan dicarik kertas untuk 

suatu tujuan. 

Menurut Soedjito & Solchan didalam buku Manajemen Arsip Dinamis 

(Rosalin, 2017) ditinjau dari sifat isinya, surat adalah jenis karangan paparan 

dimana didalam paparan pengarang menjelaskan apa yang dipikirkan dan 

dirasakannya. Ditinjau dari wujud peraturannya surat adalah percakapan yang 

tertulis, sedangkan ditinjau dari fungsinya surat adalah suatu alat komunikasi 

tertulis. 

3.2.1 Fungsi Surat 

Menurut Soedjito dan Solchan didalam buku Manajemen Arsip Dinamis 

(Rosalin, 2017), surat memiliki fungsi antara lain: 

a. Sebagai alat komunikasi : kegiatan komunikasi internal maupun eksternal 

antara pihak pengirim dan penerima surat atau antara orang dengan pemerintah, 

pemerintah dengan pemerintah, perusahaan swasta dengan pemerintah, 

perusahaan swasta dengan perusahaan swasta 

b. Sebagai bukti tertulis : surat berfungsi sebagai bukti hitam diatas putih atas 

sebuah peristiwa atau fakta 

c. Sebagai bukti historis : surat berfungsi sebagai bukti bahwa peristiwa atau 

kegiatan tersebut pernah dilaksanakan dan terjadi 

d. Sebagai alat pengingat : surat dapat berfungsi sebagai alat pengingat, 

mengingat manusia memiliki keterbatasan dalam penyimpanan memori 
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e. Sebagai duta organisasi : surat berfungsi sebagai perwakilan dari sebuah 

organisasi 

f. Sebagai pedoman kerja : dengan surat dapat difungsikan sebagai pedoman 

dalam bekerja 

3.2.2 Macam-Macam Surat 

Terdapat berbagai macam jenis surat jika ditinjau dari berbagai segi. Menurut 

Nuraida didalam buku Manajemen Arsip Dinamis (Rosalin, 2017), macam dan 

jenis surat dapat digolongkan sebagai berikut: 

a. Menurut wujudnya surat yang diterima atau dikirimkan dapat berupa : kartu 

pos, warkat pos, surat bersampul, memorandum, telegram, dan berwujud 

wesel 

b. Menurut jumlah penerimanya : surat biasa dimana surat tersebut dikirimkan 

dari perorangan/organisasi, surat edaran dimana penerima lebih dari beberapa 

orang/pejabat/instansi, sedangkan surat pengumuman dimana jumlah 

penerimaannya ke sejumlah orang atau instansi dan biasanya alamat tidak 

dapat disebutkan satu persatu 

c. Surat menurut urgensi pengirimannya/penyelesaiannya, terdiri dari surat 

biasa dimana dalam penyelesaiannya tidak membutuhkan waktu yang cepat, 

surat segera dimana surat ini membutuhkan jawaban segera 

d. Berdasarkan tujuannya surat dapat digolongkan sebagai berikut : surat 

pemberitahuan, surat perintah, surat peringatan, surat permintaan, surat 

panggilan, surat susulan, surat keputusan, surat perjanjian, surat penawaran, 

dan lain sebagainya 
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e. Menurut sifat dan isinya surat dapat digolongkan sebagai berikut : surat niaga 

yang isinya dibuat didalam surat bisnis, surat dinas (dibuat oleh instansi 

pemerintahan), surat pribadi/keluarga (berisi kepentingan keluarga dan surat 

yang berisi masalah sosial 

f. Dari segi keamanan surat, dapat digolongan antara lain : surat sangat rahasia, 

surat rahasia, dan surat biasa 

g. Ditinjau dari prosedur pengurusannya surat dibagi menjadi dua yaitu surat 

masuk dan surat keluar  

3.2.3 Bagian-Bagian Surat 

Salah satu syarat penyusunan surat yang benar adalah surat harus disusun 

dengan teknik penyusunan yang benar baik dari penyusunan letak bagian-bagian 

surat, pengetikan yang benar, jelas dan rapi. 

Menurut Muhidin & Winata didalam buku Manajemen Arsip Dinamis 

(Rosalin, 2017) bagian-bagian surat yang lazim terdapat dalam sebuah surat yaitu : 

1. Kepala Surat 

2. Nomor Surat 

3. Tanggal Surat 

4. Lampiran Surat 

5. Perihal Surat 

6. Alamat Tujuan 

7. Salam Pembuka 

8. Paragraf Pembuka 

9. Isi Surat 

10. Paragraf Penutup 
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11. Salam Penutup 

12. Tandatangan 

13. Pengirim Surat 

14. Tembusan 

15. Inisial 

 

3.3 Penentuan Nomor Surat 

Menurut Rosalin (2017), nomor surat yang dibubuhkan pada naskah surat 

bertujuan untuk memudahkan dalam pengaturan surat sebagai bahan rujukan dalam 

kegiatan surat-menyurat tahap selanjutnya. Selain itu juga berfungsi untuk 

mengatahui jumlah surat yang sudah diterima maupun yang dikeluarkan. Nomor 

surat pada umumnya diawali dari urutan nomor surat yang dikeluarkan dari instansi 

tersebut, kemudian kode, dan yang terakhir adalah tahun. 

 

3.4 Aplikasi 

Menurut Collins (2019), aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang 

untuk melakukan tugas tertentu. Menurut Merriem & Webster (2019), aplikasi 

adalah program yang melakukan tugas atau serangkaian tugas tertentu. 

Didalam buku Understanding Computers : Today and Tomorrow  (Morley & 

Parker, 2017), software aplikasi adalah semua program yang memungkinkan 

pengguna untuk dapat melakukan tugas tertentu yang ada di komputer. 

Jenis-Jenis Software Aplikasi menurut Morley & Parker (2017), software 

aplikasi yang paling sering digunakan yaitu: 

1. Word Processing 
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2. Spreadsheet 

3. Database 

4. Presentation Graphic 

5. Multimedia Software/Graphic 

 

3.5 Microsoft Office Access 

Di dalam buku MS Access untuk Database Bisnis dan Perkantoran (Beranda 

Agency, 2015), Microsoft Office Access dikenal sebagai program basis data 

komputer relasional yang biasanya digunakan untuk mendesain, membuat serta 

mengolah berbagai jenis data dengan kapasitas yang cukup besar. Program ini 

menggunakan tampilan grafis yang sederhana sehingga memudahkan pengguna. 

Microsoft Office Access dapat membuka file yang berformat lain, seperti Microsoft 

Database Engine, Microsoft SQL Server, dan Oracle. 

3.5.1 Database 

Menurut Beranda (2015), database yakni kumpulan informasi yang 

tersimpan didalam komputer yang sistematik sehingga dapat diolah menggunakan 

aplikasi atau program komputer untuk mendapatkan informasi dari basis data 

tersebut. 

3.5.2 Objek Database 

Berdasarkan buku MS Access untuk Database Bisnis dan Perkantoran 

(2015), terdapat beberapa istilah database pada Microsoft Office Access, yaitu : 

a. Table : tempat untuk menampung dan menyimpan data yang bisa 

 diproses lebih lanjut 

b. Form : digunakan untuk menyajikan data yang tersimpan pada tabel 
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kepada pengguna dalam bentuk interface grid, tombol, dan lain 

lain. 

c. Query : cara untuk mencari dan mengelompokkan data dari satu tabel 

atau beberapa tabel. 

d. Report : menampilkan komponen database dengan format yang mudah 

dibaca. 

 

3.6 System Development Life Cycle (SDLC) 

Menurut Pressman (2012), System Development Life Cycle (SDLC) adalah 

suatu pendekatan yang sistematis dan berurutan. Suatu proses pengembangan 

perangkat lunak yang sistematis dan berurutan, suatu kemajuan dipandang sebagai 

terus mengalir ke bawah melewati fase-fase perencanaan, pemodelan, implementasi 

(konstruksi), dan pengujian disebut dengan metode Waterfall. Berikut ini adalah 

penjelasan tahapan-tahapan metode Waterfall: 

a. Analysis 

Merupakan langkah analisa terhadap kebutuhan sistem. Pengumpulan data 

dalam tahap ini melakukan sebuah penelitian, wawancara atau study literature. 

Tahapan ini akan menghasilkan user requirement atau bisa dikatakan sebagai 

data yang berhubungan dengan keinginan user dalam pembuatan sistem. User 

requirement ini yang akan menjadi acuan sistem analisis untuk diterjemahkan 

kedalam bahasa pemrograman. 
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b. Design System 

Merupakan tahapan untuk merancang desain database, user interface, dan 

report dari proyek sistem informasi yang akan dibangun. Tahapan ini 

merupakan tahapan yang penting bagi pembuatan proyek sistem informasi, 

karena output yang akan dihasilkan pada tahap ini menentukan berjalan atau 

tidaknya sistem yang dibuat. 

c. Coding dan Testing 

Coding merupakan penerjamahan desain dalam bahasa yang bisa dikenali oleh 

komputer. Dilakukan oleh programmer yang akan menerjemahkan transaksi 

yang diminta oleh user. Tahapan inilah yang merupakan tahapan secara nyata 

dalam mengerjakan suatu sistem. Setelah pengkodean selesai maka akan 

dilakukan testing terhadap sistem yang telah dibuat. Testing ini digunakan 

untuk menentukan kesalahan-kesalahan terhadap sistem dan kemudian bisa 

diperbaiki. Tahapan ini bisa dikatakan final dalam pembuatan sistem. 

d. Implementation 

Merupakan tahapan untuk menerapkan sistem yang telah dibangun guna 

menggantikan proses bisnis yang ada saat ini. 

e. Maintenance 

Merupakan tahapan dimana akan dilakukan perbaikan serta memanajemen 

kembali sistem informasi yang telah diterapkan yang bertujuan guna 

pengembangan sistem. Tahapan ini juga digunakan untuk menjaga kinerja 

sistem yang telah diterapkan agar dapat berjalan sesuai dengan optimal. 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

 

4.1 Pelaksanaan Kegiatan 

Pelaksanaan proyek akhir berlangsung selama 571 jam, 74 (tujuh puluh 

empat) hari kerja. Dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan ini, proyek akhir ini 

dilaksanakan pada bagian Sekretaris di PT SUCOFINDO (Persero) Cabang 

Surabaya yang dilaksanakan pada : 

Tanggal : 06 Februari 2019 – 28 Mei 2019 

Tempat : Sekretaris 

PT SUCOFINDO (Persero) Cabang Surabaya 

Peserta  : Tsalitsa Maulida Zahro 

NIM  : 16390150001 

Tugas yang dilakukan selama proyek akhir pada bagian Sekretaris antara lain: 

Tabel 4. 1 Tugas-Tugas Yang Dikerjakan 

No Pekerjaan Umum 

1. Handling Telephone 

2. Mengarsip Dokumen 

3. Menentukan Nomor Surat Keluar 

4. Memeriksa Dokumen Sebelum dan Sesudah Ditandatangani oleh Kepala 
Cabang 

5. Mendistribusikan Dokumen 

  

No Pekerjaan Khusus 

1. Pembuatan aplikasi untuk menentukan nomor surat keluar 
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4.2 Metode Penulisan 

Dalam melakukan penulisan laporan proyek akhir terdapat 2 (dua) metode, 

yaitu : 

1. Pengumpulan Data 

a. Studi observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan dan mempelajari 

secara langsung pada bagian Sekretaris PT SUCOFINDO (Persero) 

Cabang Surabaya. 

b. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan beberapa 

pegawai dari PT SUCOFINDO (Persero) Cabang Surabaya 

c. Studi literature atau perpustakaan, yaitu dengan mencari referensi dan 

membaca literature dan buku-buku yang mendukung penyelesaian 

laporan proyek akhir yang tersedia di perpustakaan. 

2. Pelaksanaan Penulisan Laporan 

a. Penyususan laporan, yaitu membuat laporan setelah melakukan kegiatan 

proyek akhir yang merupakan tugas akhir perkuliahan. 

b. Konsultasi (bimbingan), yaitu dengan mengajukan laporan secara bertahap 

kepada dosen pembimbing atas hasil laporan proyek akhir yang telah 

dilaksanakan. 

 

4.3 Deskripsi Pekerjaan Umum 

Deskripsi pekerjaan umum merupakan pekerjaan yang rutin dilakukan pada 

saat melakukan magang di bagian Sekretaris PT SUCOFINDO (Persero) Cabang 

Surabaya. Pekerjaan tersebut terdiri dari : 



29 
 

 
 

4.3.1 Handling Telephone 

Menelepon dan menerima telepon adalah salah satu pekerjaan yang tidak 

lazim dilakukan oleh seorang Sekretaris dalam dunia pekerjaan. Sikap maupun 

etika dalam menelepon hingga menerima telepon sangat berpengaruh terhadap nilai 

seseorang. Sikap awal yang harus diperhatikan saat berinteraksi dalam telepon yaitu 

bersikap ramah dengan nada suara yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, 

suara adalah mewakili suara pimpinan dan perusahaan. Jika berbicara dalam 

telepon membiasakan diri untuk tersenyum. 

Menerima telepon, pada saat telepon berbunyi ditunggu satu hingga dua kali 

dering, kemudian diangkat menggunakan tangan kiri dan mengucapkan salam 

terlebih dahulu. Tanyakan dengan siapa yang berbicara di telepon. Jika pihak yang 

ditanyakan tidak sedang ditempat, tanyakan kepada pihak penelepon ada pesan 

yang akan disampaikan untuk orang yang dituju. 

Berikut ini adalah langkah-langkah dalam handling telephone : 

A. Menelepon 

1. Pegang gagang telepon dengan baik 

Hal ini penting untuk menghindari suara yang dikeluarkan tidak jelas. 

Perhatikan jarak telepon, hindari terlalu dekat ataupun terlalu jauh dengan 

mulut penelepon. 

2. Masukan nomor yang akan ditelepon 

Sebelum memulai menelepon, pastikan nomor yang dituju benar. 

3. Mengucap salam terlebih dahulu 

Mengucapkan salam terlebih dahulu seperti selamat pagi, selamat siang, 

selamat sore. Meminta izin pada pihak yang ditelepon untuk meminta 
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waktunya sejenak. Mengucapkan salam memberikan kesan baik sebelum 

melanjutkan berbicara. 

4. Sebutkan identitas diri 

Menyebutkan identitas sangat penting. Misalnya, saya Sasa dari PT 

SUCOFINDO Cabang Surabaya. 

5. Menggunakan nada bicara yang ramah 

6. Bicarakan hal yang diperlukan atau penting 

7. Akhiri pembicaraan dengan salam penutup 

B. Menerima Telepon 

1. Pada saat telepon berdering sebaiknya mengangkat gagang telepon terlebih 

dahulu. Jangan biarkan penelepon menunggu lama, karena hal tersebut tidak 

sopan. 

2. Memberikan salam dan menyebutkan nama instansi. Sampaikan secara jelas 

dan tidak terburu-buru 

3. Tanyakan dengan sopan lawan bicara yang menelepon tanpa kesan 

menginterogasi mohon maaf. Misalnya, boleh tau dengan siapa saya bicara? 

Ada yang bisa saya bantu? 

4. Dengarkan baik-baik permintaan pihak penelepon, hindari memotong 

pembicaraan 

5. Jika penelepon ingin berbicara dengan Kepala Cabang atau staff lain, maka 

diminta untuk menunggu 

6. Apabila Kepala Cabang atau staff yang dituju tidak ada ditempat, maka 

penerima telepon harus menanyakan seperti mungkin ada pesan yang ingin 
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disampaikan kepada orang yang dituju. Catatlah pesan yang akan 

disampaikan secara lengkap dan jelas. 

7. Ucapkan terima kasih pada setiap akhir pembicaraan dan ucapkan kembali 

salam seperti salam pembuka 

8. Beri kesempatan kepada penelepon untuk menutup telepon terlebih dahulu. 

Tutup telepon secara perlahan. 

Pada meja Sekretaris terdapat telepon, nomor telepon extention, dan juga 

note kecil seperti pada Gambar 4.1 Telepon Meja Sekretaris  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Menentukan Nomor Surat Keluar 

Salah satu tugas Sekretaris di PT SUCOFINDO (Persero) Cabang Surabaya 

adalah menentukan nomor surat keluar. Sebelum menentukan nomor surat keluar, 

Sekretaris memeriksa atau bertanya terlebih dahulu untuk tanggal berapa surat 

tersebut. Kemudian Sekretaris memeriksa dibuku agenda surat keluar sesuai dengan 

tanggal yang diminta. Jika tanggal tersebut merupakan back date atau tanggal yang 

sudah terlewat, dalam menentukan nomor surat keluar menggunakan tanda titik 

Gambar 4.1 Telepon Meja Sekretaris 
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atau poin. Pencatatan nomor surat keluar di buku agenda surat keluar dapat dilihat 

pada Gambar 4.2 Buku Agenda Surat Keluar 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3 Memeriksa Dokumen Sebelum dan Sesudah Di Tanda Tangani Oleh 
Kepala Cabang 

 
Sebelum dokumen-dokumen yang akan di tanda tangani oleh Kepala Cabang, 

Sekretaris harus memeriksa terlebih dahulu dokumen tersebut. Mulai dari urutan 

tanda tangan sebelum Kepala Cabang, paraf di kolom Kepala Cabang dan 

memberikan tanda sign here (jika tidak ada). 

Dokumen tersebut berasal dari bagian-bagian yang ada di kantor cabang 

Surabaya dan Laboratorium. Dokumen tersebut berupa Memorandum, Permintaan 

Uang Muka Kerja, Pertanggung Jawaban Uang Muka Kerja, Permintaan Uang 

Muka Perjalanan Dinas, Pertanggung Jawaban Uang Muka Perjalanan Dinas, Bukti 

Pengeluaran Uang Kas, Kontrak Kerja, Persetujuan Sertifikasi, Rencana Anggaran 

Biaya, Penyedia Barang/Jasa, dan lain-lain.Setelah dokumen tersebut keluar dari 

ruangan Kepala Cabang, Sekretaris juga harus memeriksa lagi dokumen tersebut 

karena bisa saja terjadi kesalahan seperti tidak di tanda tangani karena terlewat. 

Gambar 4.2 Buku Agenda Surat Keluar 
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4.3.4 Mengarsip Dokumen 

Mengarsip dokumen adalah kegiatan yang pasti dilakukan oleh setiap bagian 

disuatu perusahaan. Selama melakukan magang dibagian Sekretaris PT 

SUCOFINDO (Persero) Cabang Surabaya, penulis telah mengarsip dokumen 

antara lain surat masuk, surat keluar, daftar hadir, psdm (berisi form peminjaman 

ruangan rapat), dan laporan PGS (Posisi Pengganti Sementara). 

Saat mengarsip surat masuk, Sekretaris melakukan penggandaan disposisi 

surat masuk dan surat masuk tersebut. Kemudian diarsip menggunakan Microsoft 

Office Excel dan menulis dibuku agenda surat masuk. Dokumen copy diarsip 

diordner surat masuk menggunakan sistem kronologi. 

Untuk surat keluar, Sekretaris melakukan penggandaan surat yang 

menggunakan nomor surat keluar dari Sekretaris kemudian diarsip menggunakan 

Microsoft Office Excel dan menulis dibuku agenda surat keluar. Dokumen copy 

diarsip diordner surat keluar menggunakan sistem kronologi dan nomor. 

Pengarsipan menggunakan sistem kronologi diurutkan berdasarkan tanggal dan 

bulan kemudian diurutkan sesuai nomor surat terbaru. Setiap satu ordner surat 

keluar berisi surat keluar selama empat bulan. 

4.3.5 Mendistribusikan Dokumen 

Dokumen yang telah selesai ditanda tangani oleh Kepala Cabang akan 

langsung didistribusikan. Pendistribusian dokumen dilakukan dengan 

menggunakan buku tanda terima. Buku tanda terima berisi Nama Dokumen, 

Bagian, Pengirim, Penerima (berupa tanda tangan dan nama), Tanggal, Jam, dan 

Tanda Tangan Pengirim. 
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Buku tanda pendistribusian dokumen digunakan sebagai bukti bahwa 

dokumen-dokumen yang sudah ditanda tangani oleh Kepala Cabang telah 

terdistribusi ke bagian yang bersangkutan. Sehingga apabila terdapat kesalahan 

seperti bagian yang bersangkutan mencari dokumen yang hilang, pihak Sekretaris 

dapat menunjukkan bukti tersebut. Pencatatan yang ada di buku distribusi dokumen 

dapat dilihat pada Gambar 4.3 Buku Distribusi Dokumen 

 

4.4 Deskripsi Pekerjaan Khusus 

Deskripsi pekerjaan khusus merupakan pekerjaan yang difokuskan pada 

pembuatan aplikasi penentuan nomor surat keluar di bagian Sekretaris PT 

SUCOFINDO (Persero) Cabang Surabaya dan merupakan salah satu solusi yang 

ditawarkan penulis, dengan tahapan sebagai berikut : 

Gambar 4.3 Buku Distribusi Dokumen 
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4.4.1 Analisis Permasalahan 

Permasalahan saat ini pada bagian Sekretaris PT SUCOFINDO (Persero) 

Cabang Surabaya adalah menentukan nomor surat keluar yang tidak secara 

langsung diketahui oleh bagian lain. Bagian yang meminta nomor surat keluar 

biasanya melalui telepon atau menyerahkan langsung surat keluar yang akan 

ditanda tangani oleh Kepala Cabang. Jika melalui telepon, Sekretaris harus bertanya 

terlebih dahulu untuk tanggal berapa surat tersebut kemudian memeriksa dibuku 

agenda surat keluar dan tidak lupa untuk bertanya siapa yang meminta nomor surat 

tersebut. Jika tanggal untuk nomor surat adalah hari yang sama saat itu, Sekretaris 

lebih mudah untuk menentukan nomor surat. Tetapi jika tanggal yang sudah berlalu 

(back date), membutuhkan waktu sedikit lama karena harus mencari tanggal yang 

dicari kemudian memeriksa nomor terakhir. 

Berdasarkan permasalahan diatas, mengakibatkan kebutuhan waktu yang 

lama karena pegawai harus bertanya terlebih dahulu kepada Sekretaris pada saat 

membuat keluar. Untuk itu, diperlukan penomoran surat keluar secara otomatis 

melalui aplikasi menentukan nomor surat keluar di PT SUCOFINDO (Persero) 

Cabang Surabaya menggunakan Microsoft Office Access. Aplikasi ini diharapkan 

mampu membantu Sekretaris dalam menentukan nomor surat keluar dan bagian. 

A. Document Flow Penentuan Nomor Surat Keluar 

Document flow penentuan nomor surat keluar berisi tentang alur penentuan 

nomor surat keluar untuk tanggal dihari yang sama oleh Sekretaris. Alur penomoran 

nomor surat keluar dapat dilihat pada Gambar 4.4 Document Flow Penentuan 

Nomor Surat Keluar 
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Gambar 4.4 Document Flow Penentuan Nomor Surat Keluar 
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Berdasarkan Gambar 4.4 Document Flow Penentuan Nomor Surat Keluar 

dimulai dari bidang meminta nomor surat keluar kepada Sekretaris. Jika tidak 

melalui telepon, Sekretaris akan menerima surat keluar kemudian memeriksa 

tanggal pada surat tersebut. Jika melalui telepon, Sekretaris harus bertanya terlebih 

dahulu nama pegawai yang meminta nomor surat keluar dan untuk tanggal berapa 

surat tersebut. Setelah itu Sekretaris akan memeriksa dibuku agenda surat keluar 

lalu menentukan nomor surat keluar. Setelah itu, Sekretaris mencatat di buku 

agenda surat keluar dan memberikan nomor surat tersebut kepada bidang yang 

meminta nomor surat (jika melalui telepon) dan langsung menulis pada surat keluar 

yang diterima Sekretaris (jika tidak melalui telepon). Surat keluar yang sudah diberi 

nomor surat akan masuk keruangan Kepala Cabang untuk ditanda tangani. Setelah 

diberi tanda tangan, surat keluar diterima oleh Sekretaris dari Kepala Cabang 

kemudian digandakan untuk diarsipkan di ordner surat keluar dan surat keluar yang 

asli diberikan kepada bidang yang meminta nomor surat keluar. 

B. Document Flow Penentuan Nomor Surar Keluar Back Date 

Document flow penentuan nomor surat keluar back date berisi tentang alur 

penentuan nomor surat keluar untuk tanggal yang sudah terlewat oleh Sekretaris. 

Cara pencatatan untuk nomor surat keluar back date yaitu disisipkan pada nomor 

surat keluar yang telah ada dan ditambahkan dengan simbol titik atau poin lalu 

diikuti oleh angka secara urut jika surat tersebut lebih dari satu. Alur penomoran 

nomor surat keluar dapat dilihat pada Gambar 4.5 Document Flow Penentuan 

Nomor Surat Keluar Back Date 
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Gambar 4.5 Document Flow Penomoran Surat Keluar Back Date 
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Berdasarkan Gambar 4.5 Document Flow Penentuan Nomor Surat Keluar 

Back Date dimulai dari bidang meminta nomor surat keluar kepada Sekretaris. Jika 

tidak melalui telepon, Sekretaris akan menerima surat keluar kemudian memeriksa 

tanggal pada surat tersebut. Jika melalui telepon, Sekretaris harus bertanya terlebih 

dahulu nama pegawai yang meminta nomor surat keluar dan untuk tanggal berapa 

surat tersebut. Setelah itu Sekretaris akan mencari urutan tanggal dibuku agenda 

surat keluar lalu memeriksa nomor surat keluar terakhir yang sudah tercatat lalu 

menentukan nomor surat keluar. Setelah itu, Sekretaris mencatat di buku agenda 

surat keluar dan memberikan nomor surat tersebut kepada bidang yang meminta 

nomor surat (jika melalui telepon) dan langsung menulis pada surat keluar yang 

diterima Sekretaris (jika tidak melalui telepon). Surat keluar yang sudah diberi 

nomor surat akan masuk keruangan Kepala Cabang untuk ditanda tangani. Setelah 

diberi tanda tangan, surat keluar diterima oleh Sekretaris dari Kepala Cabang 

kemudian digandakan untuk diarsipkan di ordner surat keluar dan surat keluar yang 

asli diberikan kepada bidang yang meminta nomor surat keluar. 

4.4.2 Perancangan Sistem Menggunakan Microsoft Office Access 

Berdasarkan analisis permasalahan diatas, dapat dirancang sebuah aplikasi 

baru sesuai dengan kebutuhan yang ada. Perancangan tersebut dijelaskan secara 

berurutan. Berikut ini adalah tahapan perancangan aplikasi menentukan nomor 

surat keluar :  

1. Diagram Input Process Output 

Diagram input process output merupakan gambaran dari rancangan aplikasi 

menentukan nomor surat keluar di PT SUCOFINDO (Persero) Cabang Surabaya. 

Diagram ini terdapat masukan yang kemudian akan diproses untuk menghasilkan 
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suatu keluaran yang sesuai dengan fungsi aplikasi yang akan dibuat nanti. Diagram 

input process output dapat dilihat pada Gambar 4.6 Diagram Input Process Output 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berikut adalah penjelasan pada masing-masing bagian : 

1. Input : Data Surat Keluar 

Data Surat Keluar sebagai input data identitas surat keluar yang dikeluarkan 

oleh bagian atau perusahaan. 

2. Process : 

a. Penentuan Nomor Surat Keluar 

Merupakan proses penentuan nomor surat keluar jika untuk tanggal dihari 

yang sama. 

  

Gambar 4.6 Diagram Input Process Output 
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b. Penentuan Nomor Surat Keluar Back Date 

Merupakan proses penentuan nomor surat keluar jika untuk tanggal yang 

sudah terlewat. 

c. Pembuatan Laporan 

Merupakan proses pembuatan laporan yang berhubungan dengan nomor 

surat keluar, baik nomor surat keluar biasa maupun nomor surat keluar 

backdate. 

3. Output : 

a. Nomor Surat Keluar 

Output nomor surat keluar akan menampilkan informasi dan menghasilkan 

rekap data dari nomor surat keluar. 

b. Surat Keluar 

Output surat keluar merupakan surat keluar yang sudah selesai dan siap 

dikirim. 

c. Nomor Surat Keluar Back Date 

Output nomor surat keluar back date akan menampilkan informasi dan 

menghasilkan rekap data dari nomor surat keluar back date. 

d. Laporan 

Output laporan akan menampilkan informasi nomor surat keluar yang 

telah digunakan. 

B. System Flow Aplikasi 

System flow aplikasi merupakan alur sistem penentuan nomor surat keluar 

menggunakan Microsoft Office Access. Terdapat 2 (dua) system flow untuk aplikasi 

penentuan nomor surat keluar, yaitu : 



42 
 

 
 

1. System flow Penentuan Nomor Surat Keluar  

System flow penentuan nomor surat keluar menjelaskan tentang alur 

penentuan nomor surat keluar untuk tanggal dihari yang sama oleh Sekretaris 

kedalam database melalui aplikasi. 

  Gambar 4.7 System Flow Penentuan Nomor Surat Keluar 
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Berdasarkan Gambar 4.7 System Flow Penentuan Nomor Surat Keluar 

dimulai dari bidang meminta nomor surat keluar kepada Sekretaris. Jika tidak 

melalui telepon, Sekretaris akan menerima surat keluar kemudian memeriksa 

tanggal pada surat tersebut. Jika melalui telepon, Sekretaris harus bertanya terlebih 

dahulu nama pegawai yang meminta nomor surat keluar dan untuk tanggal berapa 

surat tersebut. Kemudian Sekretaris akan menentukan nomor surat keluar 

menggunakan aplikasi dari Microsoft Office Access. Setelah itu, Sekretaris 

mencatat di buku agenda surat keluar dan memberikan nomor surat tersebut kepada 

bidang yang meminta nomor surat (jika melalui telepon) dan langsung menulis pada 

surat keluar yang diterima Sekretaris (jika tidak melalui telepon). Surat keluar yang 

sudah diberi nomor surat akan masuk keruangan Kepala Cabang untuk ditanda 

tangani. Setelah diberi tanda tangan, surat keluar diterima oleh  Sekretaris dari 

Kepala Cabang kemudian digandakan untuk diarsipkan di ordner surat keluar dan 

surat keluar yang asli diberikan kepada bidang yang meminta nomor surat keluar. 

2. System Flow Penentuan Nomor Surat Keluar Back Date 

System flow penentuan nomor surat keluar back date menjelaskan tentang alur 

penentuan nomor surat keluar untuk tanggal yang sudah terlewat oleh Sekretaris 

kedalam database melalui aplikasi. 

Berdasarkan Gambar 4.8 System Flow Penentuan Nomor Surat Keluar Back 

Date dimulai dari bidang meminta nomor surat keluar kepada Sekretaris. Jika tidak 

melalui telepon, Sekretaris akan menerima surat keluar kemudian memeriksa 

tanggal pada surat tersebut. Jika melalui telepon, Sekretaris harus bertanya terlebih 

dahulu nama pegawai yang meminta nomor surat keluar dan untuk tanggal berapa 

surat tersebut. Kemudian Sekretaris akan menentukan nomor surat keluar (back 
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date) menggunakan aplikasi dari Microsoft Office Access. Setelah itu, Sekretaris 

mencatat di buku agenda surat keluar dan memberikan nomor surat tersebut kepada 

bidang yang meminta nomor surat (jika melalui telepon) dan langsung menulis pada 

surat keluar yang diterima Sekretaris (jika tidak melalui telepon). Surat keluar yang 

sudah diberi nomor surat akan masuk keruangan Kepala Cabang untuk ditanda 

tangani. Setelah diberi tanda tangan, surat keluar diterima oleh Sekretaris dari 

Kepala Cabang kemudian digandakan untuk diarsipkan di ordner surat keluar dan 

surat keluar yang asli diberikan kepada bidang yang meminta nomor surat keluar. 

  

Gambar 4.8 System Flow Penomoran Surat Keluar Back Date 
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C. Relationships 

Database relationships dari pembuatan aplikasi penentuan nomor surat keluar 

terdiri dari 4 (empat) tabel. Tabel tersebut antara lain tabel surat keluar, tabel 

bidang, tabel petugas, dan tabel jabatan. Relationships aplikasi ini dapat dilihat pada 

Gambar 4.9 Relationships 

 

D. Struktur Tabel 

1. Tabel Surat Keluar 

Nama Tabel : Surat Keluar 

Foreign Key : Kode_Bidang dan Kode_Petugas 

Fungsi : Menyimpan data surat keluar dan nomor surat keluar 

Tabel 4. 2 Struktur Tabel Surat Keluar 

Field Name Data Type Description 

Tanggal_Surat_Keluar Date/Time - 

Nomor_Surat_Keluar Text Tampil secara 
otomatis 

Kode_Bidang Text Foreign Key 

Gambar 4.9 Relationships 
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Perihal_Surat_Keluar Text - 

Penerima_Surat_Keluar Text - 

Status_Surat_Keluar Text - 

Kode_Petugas Text Foreign Key 

 

2. Tabel Bidang atau Divisi 

Nama Tabel : Bidang 

Primary Key : Kode_Bidang 

Fungsi : Menyimpan data nama bidang perusahaan 

Tabel 4. 3 Struktur Tabel Bidang / Divisi 

Field Name Data Type Description 

Kode_Bidang Text Primary Key 

Nama Text - 

 

3. Tabel Petugas / Admin 

Nama Tabel : Petugas / Admin 

Primary Key : Kode_Petugas 

Fungsi : Menyimpan data nama petugas / admin 

Tabel 4. 4 Struktur Tabel Petugas / Admin 

Field Name Data Type Description 

Kode_Petugas Text Primary Key 

Nama Text - 

Jabatan Text - 
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4. Tabel Jabatan 

Nama Tabel : Jabatan 

Primary Key : Kode_Jabatan 

Fungsi : Menyimpan data jabatan 

Tabel 4. 5 Struktur Tabel Jabatan 

Field Name Data Type Description 

Kode_Jabatan Text Primary Key 

Jabatan Text - 

 

E. Desain Antar Muka (Interface) 

Berikut ini adalah rancangan tampilan interface aplikasi penentuan nomor 

surat keluar menggunakan Microsoft Office Access : 

1. Beranda Aplikasi 

Halaman beranda aplikasi ini digunakan sebagai halaman menu utama 

aplikasi penentuan nomor surat keluar PT SUCOFINDO (Persero) Cabang 

Surabaya. Desain interface halaman utama aplikasi dapat dilihat pada Gambar 4.10 

Interface Beranda Aplikasi  

Gambar 4.10 Desain Interface Beranda Aplikasi 
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2. Maintain Master 

Maintain master ini terdiri dari bidang, petugas, dan jabatan. Desain untuk 

maintain master dapat dilihat pada Gambar 4.11 Desain Interface Maintain Master 

  

Gambar 4.11 Desain Interface Maintain Master 
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3. Penentuan Nomor Surat Keluar 

Halaman ini adalah halaman untuk menentukan nomor surat keluar jika 

tanggal untuk nomor surat tersebut adalah hari yang sama saat itu juga. Desain 

interface halaman utama aplikasi dapat dilihat pada Gambar 4.12 Desain Interface 

Penentuan Nomor Surat Keluar 

4. Menentukan Nomor Surat Keluar Back Date 

Halaman ini adalah halaman untuk menentukan nomor surat keluar jika 

tanggal untuk nomor surat tersebut sudah terlewat atau back date. Desain interface 

penentuan nomor surat keluar back date dapat dilihat pada Gambar 4.13 Desain 

Interface Penentuan Nomor Surat Keluar Back Date 

 

Gambar 4.12 Desain Interface Penentuan Nomor Surat Keluar 
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4.4.2 Pembuatan Aplikasi Penentuan Nomor Surat Keluar Menggunakan 
Microsoft Office Access 

 
Proses penentuan nomor surat keluar dibuku agenda surat keluar PT 

SUCOFINDO (Persero) Cabang Surabaya membutuhkan waktu lebih lama, 

terlebih jika tanggal nomor surat keluar tersebut telah lewat atau back date. Maka 

dari itu, diperlukan aplikasi penentuan nomor surat keluar secara digitalisasi 

menggunakan Microsoft Office Access supaya lebih mudah, efektif, dan efisien. 

Dibawah ini adalah langkah-langkah pembuatan aplikasi penentuan nomor 

surat keluar menggunakan Microsoft Office Access : 

1. Aplikasi Microsoft Office Access 

Aktifkan Microsoft Office Access dengan cara klik start > all program > 

Microsoft Office > Microsoft Office Access atau klik icon pada desktop dengan 

Gambar 4.13 Desain Interface Penentuan Nomor Surat Keluar Back Date 
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nama Microsoft Office Access seperti pada Gambar 4.14 Icon Microsoft Office 

Access 2016 

 

 

 

 

2. Pembuatan File Baru dan Penyimpanan 

Buat blank database pada Microsoft Office Access kemudian isikan file name 

database dan pilih tempat penyimpanan yang diinginkan. Pilih create jika sudah 

selesai memberi nama file dan pemilihan tempat penyimpanan. Langkah ini dapat 

dilihat pada Gambar 4.15 Blank Database 

 

 

 

 

 

 

3. Pembuatan Struktur Tabel 

Langkah selanjutnya adalah pembuatan struktur tabel. Pembuatan tabel untuk 

semua kategori tabel sebenarnya sama, yang membedakan hanya field atau isi dari 

struktur tabel yang akan dibuat. Pada Microsoft Office Access, pilih menu “Create” 

kemudian klik “Table” seperti pada Gambar 4.16 Pembuatan Table 

  

Gambar 4.14 Icon Microsoft Office Access 2016 

Gambar 4.15 Blank Database 
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Kemudian klik kanan pada tabel dan dilanjutkan dengan memilih “Design 

View” seperti pada Gambar 4.17 Design View 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah window tabel muncul, masukkan field atau struktur tabel yang akan 

dibuat. Masukkan field yang dibutuhkan untuk pembuatan tabel surat keluar, tabel 

bidang atau divisi, tabel petugas atau admin, dan tabel jabatan yang sudah 

direncanakan. Pengisian field atau struktur tabel dapat dilihat pada Gambar 4.18 

Pengisian Field Setiap Tabel 

Gambar 4.16 Pembuatan Table 

Gambar 4.17 Design View 
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4. Penggunaan Lookup Wizard 

Selanjutnya adalah pembuatan pilihan beberapa orang secara langsung 

menggunakan Lookup Wizard. Hal ini memudahkan untuk petugas atau admin 

dalam memilih beberapa pilihan yang tersedia secara langsung tanpa perlu 

mengetik secara lengkap. Pilih Tabel Surat Keluar kemudian klik kanan “Design 

View”. Pada field Kode_Bagian pilih data type “Lookup Wizard”. Lalu akan 

muncul tampilan seperti pada Gambar 4.19 Lookup Wizard 

 

 

 

  

Gambar 4.18 Pengisian Field Setiap Tabel 

Gambar 4.19 Lookup Wizard 
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Pilih “I want the lookup field to get the values from another table or query” 

guna untuk memilih table atau query yang sudah dibuat kemudian klik next. 

Selanjutnya pilih table atau query sesuai dengan field yang dipilih seperti pada 

Gambar 4.20 Pemilihan Table atau Query lalu klik next. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berikutnya, pindahkan fields yang ada dikolom Available Fields ke Selected 

Fields seperti pada Gambar 4.21 Selected Fields lalu klik next hingga muncul 

pilihan finish.  

Gambar 4.20 Pemilihan Table atau Query 

Gambar 4.21 Selected Fields 
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Hasil dari penggunaan tipe data lookup wizard dapat dilihat pada Gambar 

4.22 Hasil Lookup Wizard . Lookup wizard juga digunakan pada field 

Kode_Petugas. 

 

 

 

 

 

 

5. Pembuatan Form 

Langkah berikutnya adalah membuat form agar pengisian data pada setiap 

tabel lebih mudah. Cara pembuatan form pada Microsoft Office Access yaitu pilih 

Create kemudian pilih Form Wizard seperti pada Gambar 4.23 Pembuatan Form 

 

 

 

 

 

  

Gambar 4.22 Hasil Lookup Wizard 

Gambar 4.23 Pembuatan Form 

Gambar 4.24 Pemilihan Table atau Query Untuk Form 
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Kemudian pilih table atau query yang akan dibuat dalam bentuk form, lalu 

pindahkan data yang ada di available fields ke selected fields seperti pada Gambar 

4.24 Pemilihan Table atau Query Untuk Form. Selanjutnya adalah memilih layout 

untuk form yang akan dibuat seperti pada Gambar 4.25 Pemilihan Layout Form 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lalu terdapat 2 pilihan yaitu yang pertama membuka formulir untuk melihat 

atau mengisi informasi dan yang kedua mengubah desain formulir seperti pada 

Gambar 4.26 Open or Modify The Form 

  

Gambar 4.25 Pemilihan Layout Form 

Gambar 4.26 Open or Modify The Form 
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Hasil form dari tabel penentuan nomor surat keluar dapat dilihat pada Gambar 

4.27 Hasil Form 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Penambahan Tombol Pada Form 

Selanjutnya adalah penambahan tombol pada form aplikasi penentuan nomor 

surat keluar. Cara penambahan tombol pada Microsoft Office Access yaitu pilih 

salah satu form kemudian klik design view. Selanjutnya pilih design dan pilih icon 

seperti pada Gambar 4.28 Button Controls 

 

 

 

 

Terdapat beberapa pilihan dari command button wizard seperti pada 

Gambar 4.29 Command Button Wizard . Setelah memilih button yang dibutuhkan 

kemudian klik Next.  

Gambar 4.27 Hasil Form 

Gambar 4.28 Button Controls 
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Buat button yang dibutuhkan pada form, berikut ini button yang ditambahkan 

pada form penentuan nomor surat keluar : 

1. Tombol untuk menambah record baru, pilih kategori Record Operations lalu 

pilih Add New Record 

2. Tombol untuk menyimpan record, pilih kategori Record Operations lalu pilih 

Save Record 

3. Tombol untuk beralih kerecord sebelumnya, pilih Record Navigation lalu 

pilih Previous Record 

Gambar 4.29 Command Button Wizard 
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4. Tombol untuk beralih kerecord selanjutnya, pilih Record Navigation lalu 

pilih Next Record 

5. Tombol untuk menghapus record, pilih Record Operations lalu pilih Delete 

Record 

6. Tombol untuk keluar dari form, pilih Form Operations lalu pilih Close Form 

Maka hasil dari penambahan button untuk aplikasi penentuan nomor surat 

keluar dapat dilihat pada Gambar 4.30 Button Form 

 

 

7. Pembuatan Query 

Query adalah kemampuan untuk menampilkan data dari database untuk 

diolah lebih lanjut yang biasanya diambil dari tabel-tabel dalam database. 

Pembuatan query dapat dilihat pada Gambar 4.30 Pembuatan Query 

 

 

 

 

Selanjutnya pilih table yang akan dibuat query lalu klik Add. Kemudian klik 

kanan dan pilih SQL view seperti pada Gambar 4.32 SQL View 

 

 

 

 

 

Gambar 4.31 Pembuatan Query 

Gambar 4. 32 SQL View 

Gambar 4.30 Button Form 
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Rumus query penentuan nomor surat keluar dapat dilihat pada Gambar 4.33 

Rumus Query Penentuan Nomor Surat Keluar dan rumus query penentuan nomor 

surat keluar back date dapat dilihat pada Gambar 4.34 Rumus Query Penentuan 

Nomor Surat Keluar Back Date . Rumus ini akan secara langsung menentukan 

nomor surat keluar. 

 

 

 

 

8. Penambahan Subform 

Subform diterapkan pada tabel yang memiliki relasi one to many dengan 

tabel lain. Tujuan dari subform ini untuk menghilangkan duplikasi pada satu atau 

lebih field dalam tabel pada saat pemasukan data. Pembuatan subform dapat dilihat 

pada Gambar 4.35 Pembuatan Subform. Kemudian akan muncul tampilan seperti 

pada Gambar 4.36 Pemilihan Data Subform  

 

Gambar 4.33 Rumus Query Penentuan Nomor Surat Keluar 

Gambar 4.35 Pembuatan Subform 

Gambar 4.34 Rumus Query Penentuan Nomor Surat Keluar Back Date 
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9. Pembuatan Report 

Langkah terakhir yaitu pembuatan report penentuan nomor surat keluar. 

Pembuatan report dapat dilihat pada Gambar 4.37 Pembuatan Report 

 

 

 

 

 

Kemudian pilih tabel atau query yang akan dibuat report lalu pindahkan fields 

yang ada di available fields  ke selected fields seperti pada Gambar 4.38 Pemilihan 

Table atau Query Untuk Report 

  

Gambar 4.37 Pembuatan Report 

Gambar 4.36 Pemilihan Data Subform 
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Selanjutnya atur grouping levels sesuai kebutuhan seperti pada Gambar 4.39 

Grouping Levels dan kemudian pilih layout untuk report seperti pada Gambar 4.40 

Pemilihan Layout Report 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.38 Pemilihan Table atau Query Untuk Report 

Gambar 4.39 Grouping Levels 

Gambar 4.40 Pemilihan Layout Report 
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Lalu terdapat 2 pilihan yaitu yang pertama membuka report untuk melihat 

atau mengisi informasi dan yang kedua mengubah desain report seperti pada 

Gambar 4.41 Preview or Modify The Report  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil report dari penentuan nomor surat keluar dapat dilihat pada Gambar 

4.42 Hasil Report 

   

Gambar 4.41 Preview or Modify The Report 

Gambar 4.42 Hasil Report 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil proyek akhir 

yang telah dilaksanakan pada bagian Sekretaris di PT SUCOFINDO (Persero) 

Cabang Surabaya. 

5.1  Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil selama melakukan proyek akhir pada bagian 

Sekretaris di PT SUCOFINDO (Persero) Cabang Surabaya, yaitu telah terbuat 

aplikasi penentuan nomor surat keluar dihari yang sama maupun back date 

menggunakan Microsoft Office Access sehingga tugas tersebut dapat diselesaikan 

dengan mudah dan cepat. Aplikasi ini sekaligus membantu dan memudahkan 

pengguna meliputi Sekretaris, Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Bidang di PT 

SUCOFINDO (Persero) Cabang Surabaya 

 

5.2  Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan pada bagian Sekretaris di PT 

SUCOFINDO (Persero) Cabang Surabaya yang telah menjadi tempat pelaksanaan 

proyek akhir pada kurun waktu 3 bulan yaitu  : 

1. Aplikasi ini dapat diintegrasikan  dengan aplikasi lain yang saling 

berhubungan. Misalnya aplikasi pengarsipan surat keluar. 

2. Aplikasi ini dapat dikembangkan menjadi aplikasi berbasis multiuser atau 

online.
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