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ABSTRAK 

 

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, pengelolaan 

manajemen yang lebih baik bagi instansi atau perusahaan dapat mendatangkan 

manfaat atau keberhasilan dalam suatu instansi atau perusahaan. Salah satunya pada 

Kantor Konsultan Pajak Permadi, yang menerapkan manajemen perusahaannya 

dengan baik. Namun ada beberapa permasalahan terhadap pemeliharaan 

manajemennya, yaitu pengelolaan data pelanggan. Pengelolaan data data pelanggan 

dengan baik, bisa dapat mempertahankan loyalitas pelanggan. 

Hubungan dengan pelanggan yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak 

Permadi kurang terstruktur, terkadang data pelanggan yang ditangani oleh Kantor 

Konsultan Pajak Permadi tidak tercatat dengan baik. Akibatnya instansi tidak bisa 

mengetahui jumlah data pelanggan yang ditangani pada Kantor Konsultan Pajak 

Permadi. Selain itu kelalaian pada pihak instansi harus mencari berkas-berkas 

terlebih dahulu untuk menemukan data pelanggan yang diperlukan. Dalam hal ini 

pengelolaan yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak Permadi masih belum 

dapat dikatakan efektif, perlu pembenahan lebih baik lagi untuk menjadikan 

pelanggan menjadi lebih loyal kepada instansi atau perusahaan. 

Oleh karena itu pengelolaan hubungan dengan pelanggan secara 

komputerisasi dapat mendukung kelancaran dalam suatu instansi atau perusahaan. 

Maka dari itu pengelolaan tersebut bisa menggunakan Microsoft Access. Hal ini 

bisa meminimalisir dan lebih efektif dalam penggunaannya. solusi yang tepat dan 

menarik untuk diteliti dengan membuat aplikasi pengelolaan data pelanggan dengan 

menggunakan Microsoft Access. 

Kata Kunci : Pengelolaan, Pelanggan, Microsoft Access 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang  

Setiap instansi ataupun perusahaan merupakan salah satu pokok kegiatan 

perekonomian yang hidup dalam lingkungan dunia usaha yang berubah cepat dan 

dinamis. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, menuntut 

instansi atau perusahaan untuk melakukan pengelolaan usaha atau manajemen yang 

lebih baik. Pengelolaan manajemen yang lebih baik bagi instansi atau peusahaan 

dapat mendatangkan manfaat atau keberhasilan dalam suatu instansi atau 

perusahaan.  

Sebuah instansi atau perusahaan dinilai sehat dan berkualifikasi baik salah 

satunya bisa memaintenance (memelihara). Maintenance diperlukan untuk 

mempertahankan sistem yang sudah baik dari instansi atau perusahaan tersebut, 

memeriksa kekurangan yang perlu diperbarui, dan juga dapat melakukan evaluasi 

serta peningkatan kualitas instansi atau perusahaan. Salah satunya maintenance 

pada pelanggan sangat diperlukan bagi suatu instansi atau perusahaan karena dapat 

mempertahankan loyalitas pelanggan.  

Seringkali pada suatu instansi atau perusahaan menghiraukan pemeliharaan 

pada pelanggan yang akibatnya kepuasan atau kepercayaan pelanggan  pada suatu 

instansi atau perusahaan  menjadi menurun. Hal itu yang terjadi pada Kantor 

Konsultan Pajak Permadi. Pengelolaan hubungan dengan pelanggan yang 

dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak Permadi kurang terstruktur, terkadang data 

pelanggan yang ditangani oleh Kantor Konsultan Pajak Permadi tidak tercatat 
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dengan baik. Akibatnya instansi tidak bisa mengetahui jumlah data pelanggan yang 

ditangani pada Kantor Konsultan Pajak Permadi. Kurangnya pemeliharaan 

hubungan  kepada pelanggan menjadikan faktor masalah bagi sebuah instansi. Jika 

hal ini bisa diatasi, pasti akan berdampak positif bagi instansi dan bisa menjadikan 

instansi menjadi lebih maju. Selain itu kelalaian pada pihak instansi terkadang 

sering dilakukan karena tidak ada data yang akurat dengan baik, hal itu tentu bisa 

menurunkan tingkat kepercayaan pelanggan. Seringkali instansi harus mencari 

berkas-berkas terlebih dahulu untuk menemukan data pelanggan yang diperlukan. 

Dalam hal ini pengelolaan yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak Permadi 

masih belum dapat dikatakan efektif, perlu pembenahan lebih baik lagi untuk 

menjadikan pelanggan menjadi lebih loyal kepada instansi atau perusahaan. 

Oleh karena itu pengelolaan hubungan dengan pelanggan secara 

komputerisasi dapat mendukung kelancaran dalam suatu instansi atau perusahaan. 

Pengelolaan hubungan dengan pelanggan yang dilakukan dengan baik diharapkan 

bisa meningkatkan hubungan antara perusahaan dan pelanggan. Dan juga bisa 

menyediakan informasi yang lengkap dan terintegrasi mengenai pelanggan, 

sehingga bisa menghasilkan pelayanan yang memuaskan dan loyalitas pelanggan 

pada instansi atau perusahaan bisa lebih besar. 

Dengan pengelolaan secara terkomputerisasi dengan baik diharapkan bisa 

mengurangi permasalahan pada Kantor Konsultan Pajak Permadi. Solusi yang 

selama ini digunakan dalam instansi tersebut adalah menggunakan Microsoft Excel. 

Pada Microsoft Excel salah satunya dapat terjadi pengulangan data yang 

mengakibatkan data yang sama akan menumpuk. Maka dari itu pengelolaan 

tersebut bisa menggunakan Microsoft Access. Dari Microsoft Access tersebut bisa 
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mempermudah pencatatan dalam data pelanggan. Laporan yang dibutuhkan oleh 

instansi atau perusahaan bisa lebih mudah dalam pembuatan. Hal ini bisa 

meminimalisir dan lebih efektif dalam penggunaannya. Dari solusi yang 

ditawarkan, solusi yang tepat dan menarik untuk diteliti dengan membuat aplikasi 

pengeloaan data pelanggan dengan menggunakan Microsoft Access 2013. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan perumusan 

masalah adalah bagaimana membuat aplikasi pengelolaan data pelanggan pada 

Kantor Konsultan Pajak Permadi dengan menggunakan Microsoft Access 2013. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan bahwa 

batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Pengelolaan data pelanggan yang dimaksud adalah pengelolaan atau 

pemeliharaan data pelanggan yang lebih terstruktur. 

b. Pembuatan aplikasi pengelolaan data pelanggan tersebut ialah 

menggunakan aplikasi Microsoft Access 2013. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari kerja praktik ini adalah membuat aplikasi pengelolaan data 

customer pada Kantor Konsultan Pajak Permadi dengan menggunakan Microsoft 

Access 2013. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari kerja praktik ini adalah diharapkan 

mampu memberikan manfaat bagi instansi atau perusahaan diantaranya sebagai 

berikut. 

1. Pimpinan  

Bagi pimpinan perusahaan bermanfaat untuk mengetahui informasi data 

pelanggan secara lengkap. 

2. Karyawan 

Bermanfaat untuk mempermudah menginputkan data pelanggan dan 

mempermudah pencarian data pelanggan yang diharapkan. 

3. Pelanggan 

Bermanfaat memberikan hubungan timbal balik yang memberikan pemahaman 

tentang pemeliharaan kepada pelanggan yang diharapkan pelanggan lebih 

loyalitas terhadap perusahaan. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

 

 

2.1. Gambaran Umum Kantor Konsultan Pajak Permadi 

Berikut ini akan dijelaskan tentang sejarah, visi misi, logo, unit kerja dan 

tugas pokok Kantor Konsultan Pajak Permadi. 

 

2.2. Sejarah Kantor Konsultan Pajak Permadi 

Konsultan pajak merupakan pekerjaan yang memberikan jasa profesional 

kepada para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pada tahun 2001 

pimpinan Kantor Konsultan Pajak Permadi Bapak Zudi Permadi, S.E., M.Si. 

bekerja di Kantor Akuntan Publik milik Drs. Hanny Wolfrey dan rekan sebagai 

auditor dan konsultan yang bertempat di Raya Gubeng No 56 Surabaya. 

 Pada tahun 2010, memiliki ijin pertama untuk mendirikan Kantor 

Konsultan Pajak Permadi yang bertempat tinggal di Tira Medayu G-2 Rungkut 

Surabaya. Adapun ijin pertama mendirikan Kantor Konsultan Pajak Permadi, 

pimpinan masih bekerja pada Kantor Akuntan Publik milik Drs. Hanny Wolfrey 

dan rekan. Pada tahun 2011 sampai sekarang, mendirikan Kantor Konsultan Pajak 

Permadi Dan Rekan 

 

2.3. Visi dan Misi Kantor Konsultan Pajak Permadi 

Kantor Konsultan Pajak Permadi memiliki visi dan misi yaitu memberikan 

jasa konsultan yang terbaik bagi klien untuk membantu bisnis mereka. Adapun visi 

dan misi tersebut tertuai dalam logo perusahaan. 
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2.4. Logo Kantor Konsultan Pajak Permadi 

Logo Kantor Konsultan Pajak Permadi dapat dilihat pada gambar 2.1 

dibawah ini: 

 

Sumber: Internal Perusahaan 

Gambar 2.1 Logo Instansi 

 

Berikut adalah makna dari logo diatas: 

1. Penggabungan antara huruf r dan p merupakan nama dari pimpinan 

Kantor Konsultan Pajak Permadi. 

2. Warna biru melambangkan perdamaian. Kantor Konsultan Pajak 

Permadi sebagai sahabat dari klien dalam memberikan jasa konsultan 

yang terbaik dalam membantu bisnis mereka. 

 

 

2.5. Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Permadi 

Dalam mencapai tujuan perusahaan, Kantor Konsultan Pajak Permadi 

melakukan pembagiaan tugas dan tanggung jawab pada masing-masing bagian. 

Pembagian tugas dan tanggung jawab tersebut digambarkan dalam struktur 

organisasi Kantor Konsultan Pajak Permadi yang dapat dilihat pada gambar 2.2 

dibawah ini. 
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Sumber: Internal Perusahaan 

Gambar 2.2 Struktur Perusahaan 

 

2.6. Tugas Pokok Pada Kantor Konsultan Pajak Permadi 

a. Partner 

1. Bertanggung jawab atas hubungan dengan klien. 

2. Mereview keseluruhan pekerjaan konsultan. 

3. Partner adalah pemilik perusahaan, dan memiliki tanggung jawab mutlak 

untuk melayani kliennya. 

4. Bertanggung jawab terhadap penagihan fee konsultan pajak dari klien. 

b. Senior Konsultan 

1. Mengkoordinasi tugas masing-masing. 

a. Mengawasi kinerja/cara kerja bawahan dalam penyelesaian tugas 

b. Melakukan controlling terhadap pekerjaan  

 

PARTNER 

 

 

SENIOR KONSULTAN 

  

 

JUNIOR KONSULTAN 
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c. Melakukan review tugas dan evaluasi  

2. Membuat perencanaan dan memonitor pelaksanaan tugas dalam tim. 

3. Menyusun SPT masa 

a. Pengumpulan data yang terkait dengan penyususan SPT Masa 

b. Perhitungan pajak terhutang 

c. Konfirmasi klien 

d. Penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa 

4. Menyusun SPT Tahunan (Annual Tax Return) 

a. Pengumpulan data yang terkait dengan penyusunan SPT Tahunan 

b. Pengolahan data setahun (rekapitulasi, jurnal penyesuaian akuntansi dan 

fiskal) 

c. Perhitungan pajak terutang 

d. Menyiapkan SPT Tahunan 

e. Pelaporan ke KPP 

5. Pembuatan NPWP, PKP, dan jasa-jasa lainnya terkait dengan pajak. 

6. Melaporkan hasil kerja kepada Partner 

c. Junior Konsultan 

1. Bertanggung jawab untuk menangani masalah-masalah administrasi pajak 

klien. 

2. Bertanggung jawab secara efektif untuk menggunakan perangkat lunak 

perusahaan dalam mendukung penyediaan layanan kepada klien. 

3. Membantu dalam menyelesaikan tugas senior konsulan. 

4. Bertanggung jawab untuk menjaga sikap kerja dan hubungan dalam tim. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

 

 

3.1. Pengelolaan Data Pelanggan 

Berikut ini akan dijelaskan tentang pengertian pengelolaan, pengertian data, 

pengertian pelanggan dan hubungan dengan pelannggan. 

3.1.1. Pengertian Pengelolaan 

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. 

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. 

 

3.1.2. Pengertian Data 

Menurut (Sutabri, 2012) adalah kenyataan yang menggambarkan suatu 

kejadian serta merupakan suatu kesatuan yang nyata, dan merupakan bentuk yang 

masih mentah sehingga perlu diolah lebih lanjut melalui suatu model untuk 

menghasilkan informasi. 



10 

 

 
 

Menurut (Asropudin, 2013) Data adalah kumpulan dari angka-angka 

maupun karakter-karakter yang tidak memiliki arti. 

Menurut (Ladjamudin, 2013) Data adalah deskripsi dari sesuatu dan 

kejadian yang kita hadapi (the description of things and ecents that we face)”. 

Menurut pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa data adalah 

kumpulan angka, huruf, gambar, symbol yang tidak memiliki arti. 

 

3.1.3. Pengertian Pelanggan 

Menurut  (Greenberg, 2010) Pelanggan  adalah  individu  atau  kelompok  

yang membeli  sebuah  produk  atau  jasa  berdasarkan  keputusan  mereka  yang  

didasarkan atas pertimbangan dari segi manfaat dan harga produk atau jasa tersebut.  

Menurut (Kotler & Keller, 2009) Pelanggan sekarang memiliki edukasi dan 

informasi yang lebih dari sebelumnya,  dan  mereka  memiliki  alat  untuk  

memverifikasi  klaim  perusahaan  dan  mencari alternatif super lainnya. 

Menurut pendapat para ahli tersebut dapat di simpulkan bahwa pelanggan 

adalah individu atau kelompok yang membeli atau menggunakan produk atau jasa 

secara tetap melakukan hubungan dengan perusahaan. 

 

3.1.4. Hubungan Pelanggan Dengan Perusahaan  

Menurut (Greenberg, 2010)  terdapat beberapa alasan yang menjadi fondasi 

perusahaan dalam menjaga hubungan dengan pelanggannya, diantaranya yaitu :  

1. Jika pelanggan suka, mereka akan tetap setia kepada produk atau jasa kita.  
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2. Jika  pelanggan  kecewa,  cepat  atau  lambat  mere.ka  akan  meninggalkan  

produk  atau jasa kita. 

3. Pelanggan selalu menentukan pilihan mereka sendiri.  

4. Pelanggan selalu tahu apa yang mereka inginkan.  

5. Jika  perusahaan  dapat  membantu  pelanggan  menentukan  pilihan  mereka  

dan  mengetahui   hal-hal   yang   mereka   inginkan,   dengan   cara   yang   

berarti   dan   berkesan, maka mereka akan menyukai perusahaan tersebut.  

6. Jika  perusahaan  gagal  untuk  membantu mereka,  maka  mereka  akan  

menyukai  perusahaan  kita  dan  tidak  akan  melanjutkan  hubungan  karena  

mereka  tahu  ada  perusahaan lain yang siap membantu mereka. 

 

3.2. Customer Relationship Management 

Berikut ini akan dijelaskan tentang pengertian CRM, tujuan CRM, dan 

manfaat CRM. 

3.2.1. Pengertian Customer Relationship Management 

Menurut (Kotler & Amstrong, 2013) menyatakan bahwa Customer 

Relationship Management adalah konsep yang paling penting dalam pemasaran 

modern. Yang dalam arti lebih luas, CRM adalah keseluruhan proses membangun 

dan memelihara hubungan pelanggan yang menguntungkan dengan   mengantarkan   

nilai dan kepuasan pelanggan yang unggul.  

Menurut (Rainer & Cegielski, 2011)  menyatakan, CRM adalah sebuah 

strategi organisasi   yang   berfokus   kepada   pelanggan   dan   dipacu   oleh   

pelanggan. Maksudnya,  organisasi  berkonsentrasi  untuk  memuaskan  keinginan  

pelanggan dengan  mengakses  mengenai  kebutuhan  dari  produk  dan  jasa  yang  
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digunakan pelanggan, kemudian menyediakan pelayanan dengan kualitas tinggi 

dan responsif.   

Sedangkan menurut (Greenberg, 2010) CRM merupakan sebuah filosofi dan 

strategi bisnis yang di dukung oleh sebuah sistem dan teknologi yang di rancang 

untuk meningkatkan interaksi manusia dalam sebuah lingkungan bisnis. CRM 

merupakan sebuah inisiatif strategi bisnis yang memetakan transformasi terhadap 

proses bisnis untuk memenuhi keinginan pelanggan. (Greenberg, 2010) juga 

menambahkan bahwa CRM adalah kegiatan operasional, pendekatan manajemen 

pelanggan yang berfokus pada kegiatan sales, marketing, dan customer service. 

3.2.2. Tujuan Customer Relationship Management 

Menurut (Hamidin, 2008) adapun tujuan CRM antara lain sebagai berikut:  

a. Mengenali pelanggan terbaik dan mempercayainya dengan meningkatkan 

pemehaman perusahaan akan kebutuhan mereka sebagai individu, memenuhi 

harapan mereka terhadap perusahaan, dan membuat hidup mereka berubah.  

b. Menciptakan keunggulan kompetitif secara terus-menerus terhadap merek, 

produk atau bahkan perusahaan yang kita miliki dibandingkan dengan merek, 

produk atau perusahaan pesaing.  

c. Menjadi panduan kepada perusahaan dalam penggunaan teknologi dan sumber 

daya manusia untuk mendapatkan pengetahuan tentang tingkah laku dan nilai 

pelanggan dalam berkomunikasi dan berinteraksi sebagai dasar untuk 

membangun hubungan sejati dengan pelanggan. 

3.2.3. Manfaat Customer Relationship Management 

Menurut (Kusuma, 2010)  ada empat manfaat utama dari CRM system yang 

dapat membantu perusahaan untuk merampingkan database pelanggan dan 
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membuat sebagian besar dari kontak mereka saat ini. Berikut adalah empat manfaat 

dari penggunaan sistem CRM:  

a. Improve Customer satisfaction, yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan.  

b. Share customer information more easily, yaitu berbagi informasi dengan lebih 

mudah, terutama menganai informasi pelanggan.  

c. Increase sales by up selling and cross selling other products, yaitu peningkatan 

jumlah penjualan dari setiap produk.  

d. Identify most profitable and unprofitable customers, yaitu mengidentifikasi 

pelanggan yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. 

 

3.3. Database 

Berikut akan dijelaskan tentang pengertian database, perencanaan 

database, manfaat database, model rasional, tipe data. 

3.3.1. Pengertian Database 

Menurut (Talib, 2014) Database adalah kumpulan data yang saling 

berkaitan yang disimpan untuk kemudian diolah untuk menghasilkan informasi. 

Umumnya database disimpan secara elektronik menggunakan perangkat lunank 

computer. Database disimpan secara sistematik untuk memudahkan pengelolaan 

dan pengolahannya. Pengelolaan database meliputi: 

1. Pemasukan data (input) 

2. Pengubahan data (edit/update) 

3. Penghapusan data (delete) 

4. Pengurutan data (sort) 
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5. Penyaringan data (filter) 

6. Pencarian data (find) 

7. Penampilan daftar data (list) 

8. Pencetakan data (print) 

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 elektronik. Artinya tidak semua bentuk 

penyimpanan data secara elektronik disebut sebagai database.  

Dalam Microsoft Access informasi diorganisan pada sebuah file database 

tunggal. Didalam file tersebut, data dipilih kedalam kolom penyimpanan yang 

disebut tabel. Dapat tersebut dapat diolah kedalam 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). 

3.3.2. Perencanaan Database 

Menurut  (Wasito, 2010), adapun perencanaan database adalah sebagai 

berikut: 

1. Menetapkan tujuan database 

Untuk dapat membantu dalam menetapkan tujuan database yang akan 

dirancang, tentukan laporan apa saja yang disajikan. Termasuk didalamnya 
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detail terkandung di dalam laporan. Hal ini juga dapat membantu pada saat 

menyiapkan tabel berikut field-fieldnya. 

2. Menentukan field-field yang dibutuhkan 

Field-field apa saja yang akan dijadikan sebagai sumber informasi sangat 

menentukan dalam proses penyajian laporan. Field tersebut harus ditentukan 

tipe data dan ukuran panjang jumlah karakter jika tipe field tersebut adalah 

berupa teks. Juga ditentukan tipe data Numerik jika hanya berisi bilangan. 

Demikian juga untuk tipe tanggal dan waktu. 

3. Menetapkan tabel yang dibutuhkan 

Tiap tabel di dalam database harus merupakan sebuah subjek. 

4. Menentukan field mana saja yang menggunakan Primary Key 

5. Menentukan relasi antar tabel 

Relasi antar tabel tidak dapat dielakkan jika terdapat lebih dari satu tabel. 

Namun tabel tersebut harus direlasi berdasarkan field yang sama. 

6. Buat sketsa diagram database 

Sketsa diperlukan untuk memperjalas table-table apa yang telah dirancang 

untuk menghindari kesalahan relasi. 

3.3.3. 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. 
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3.3.4. Model Relasional 

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

dari model rasional. Unit dasar organisasi pada sejumlah database rasional adalah 

tabel. Tabel adalah pusat database. Kolom-kolom pada tabel mewakili field-field. 

Dan baris-baris mewakili record. Microsoft Access menyimpan setiap entry 

database-database pada barisnya sendiri, yang disebut dengan record. Sebuah tabel 

dapat dikoneksi satu sama lain berdasarkan field yang sejenis. Kobeksi 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., untuk memisahkan sebagian tabel dalam mengamankan data dan 

untuk menghemat penyimpanan data yang hanya dioperasikan pada sebagian 

isi tabel. 

b. One-to-many Relationship 

Hubungan antar tabel pertama dengan tabel kedua adalah satu berbanding 

banyak. Setiap record dalam tabel pertama memiliki lebih dari satu record yang 

cocok pada tabel kedua. 

c. Many-to-many Relationship 

Hubungan tabel pertama dengan tabel kedua adalah banayk berbanding banyak. 

Sejumlah record dalam tabel pertama juga memiliki lebih dari satu record yang 

cocok pada tabel kedua. 
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3.3.5. Tipe Data 

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

suatu field dalam sebuah tabel. Berikut adalah tabel yang berisikan beberapa pilihan 

data tipe: 

Tabel 3.1 Tipe Data yang digunakan dalam Microsoft Access 

No. Tipe Data Keterangan 

1. Short Text 
Untuk menerima data teks sampai 255 karakter yang 

terdiri dari huruf, angka, dan symbol grafik. 

2. Memo 
Kombinasi text dan number yang lebih panjang, lebih 

dari 65.535 karakter. 

3. Number 

Untuk menerima digit, tanda minus, dan titik decimal. 

Tipe data number mempunyai 5 pilihan ukuran 

bilangan dan jumlah digit tertentu. 

4. Date/Time 
Untuk menerima data taggal dan waktu, serta nilai 

tahun dimulai tahun 100 sampai dengan tahun 9999. 

5. Currency 

Untuk menerima data digit, tanda minus dan titik 

decimal dengan tingkat ketepatan 15 digit decimal 

disebelah kiri tanda titik decimal dan 4 digit di sebelah 

kanan tanda titik decimal. 

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. 

8. OLE Object 

Untuk menerima data berupa objek grafis, 

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. 



18 

 

 
 

No. Tipe Data Keterangan 

12. Lookup Wizard 

Untuk menampilkan salah satu dari beberapa tipe data 

yang ada dalam suatu daftar. Daftar tersebut dapat 

diamabil dari tabel maupun query yag ada. 

 

3.4. Pengenalan Microsoft Access 

Berikut ini akan dijelaskan tentang pengertian Microsoft Acces, kelebihan 

Microsoft Access, membuat tabel, mendesain form dan query. 

3.4.1. 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 desktop. Fitur ini memudahkan dalam menentukan 

langkah awal pembuatan database baru. 

b. Ribbon 

Ribbon adalah area standart Microsoft Access yang berada di atas jendela 

program tempat memilih perintah-perintah. Fitur ini mengelompokkan 

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

dalam mencari perintah-printah yang digunakan. 

c. Navigation Pane 

Navigation Pane terletak di kiri, digunakan untuk menampilkan objek database 

seperti tabel, query, form, report, macro, dan module. 
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Menurut (Junidar, 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. 

3.4.2. Kelebihan Microsoft Access 

Menurut (Talib, 2014) terdapat beberapa kelebihan menggunakan Microsoft 

Access adalah: 

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

2. Untuk menampilkan isi tabel dan melakukan pemasukan data, bisa 

menggunakan datasheet view tanpa perlu membuat apapun. 

3. Pada access kita bisa menerapkan kaidah database sehingga mengurangi 

duplikasi data. Data menjadi lebih akurat. 

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

form. 

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

datasheet, form, dan report. 

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

bersamaan. 

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

sehingga mengurangi pekerjaan procedural yang rutin atau berulang-ulang. 

3.4.3. 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 
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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 standart.  

b. Design View  

Design view meupakan tampilan data yang memungkinkan user untuk 

merancang field serta mengatur tipe data pada setiap field. 

3.4.4. Mendesain Form dan Query 

Menurut (Wasito, 2010) Form adalah sejenis lembaran formulir isian yang 

dapat dimasukkan data. Didalam MS Access bentk form dapat dirancang sesuai 

selera user. Keberadaan form, tidak lepas dari tabel yang telah dirancang terlebih 

dahulu. Untuk merancang form, tabel harus sudah tersedia. Bentuk Layout form 

yang sering digunakan pada Access adalah jenis Columnar, Tabular atau 

Datasheet. 

Tabel 3.2 Form Layouts 

Form Layout Deskripsi 

Columnar 

Hanya menampilkan satu record dalam satu form. Data 

ditampilkan secara vertical. Default View Property untuk 

form Columnar adalah Single. 
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Form Layout Deskripsi 

Tabular 

Menampilkan sejumlah record. Data record ditampilkan 

secara horizontal. Default View property adalah 

Continuous. 

Datasheet 

Tampilan record adalah datasheet. Dalam form datasheet, 

ditampilkan lebih dari satu record. Default View property 

adalah Datasheet 

 

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

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

control.Menurut (Anggawirya, 2010) tampilan form yang menarik membuat 

pengguna tidak bosan dan efisien dalam menangani database. Ada beberapa cara 

yang dapat digunakan dalam mebuat form, antara lain: split form, datasheet form, 

form wizard, dan blank form. 

Tabel 3.3 Macam-macam Tampilan Form 

Form View 

Untuk mengisi dan melihat tampilan form yang telah 

dimodifikasi 

Layout View Untuk memodifikasi atau mengedit form 

Design View 

Memberikan tampilan dari form. Pengguna juga dapat 

melihat bagian Header, Detail, dan Footer. Juga bias 

menambahkan label, baris, image, dll. 

 

Menurut (Wasito, 2010) Query merupakan salah satu objek database yang 

berfungsi sebagai pemilah data untuk disajikan atau dieksekusi berdasarkan suatu 

kriteria tertentu. Query menjadi salah satu objek yang sangat penting, karena di 
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query dapat dilakukan proses penggabungan tabel dua atau lebih, tempat 

dilakukannya proses perhitungan dan juga proses penambahan record atau update. 

Menurut (Madcoms, 2013) kegunaan dalam 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 record pada tabel. Membuat query 

dapat menggunakan tuntutan Query Wizard atau melalui jendela desain (Query 

Design). 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

 

4.1 Metode Pelaksanaan 

Pelaksanaan Kerja Praktik berlangsung selama 1 (satu) bulan. Dalam 

kurun waktu satu bulan tersebut, program Kerja Praktik yang dilaksanakan pada 

Kantor Konsultan Pajak Permadi dilaksanakan pada: 

Tanggal  : 22 Januari 2018 – 23 Februari 2018 

Tempat : Kantor Konsultan Pajak Permadi 

Peserta  : Herlina Kartika Dewi 

NIM  : 15.43020.0013 

 Dalam melaksanakan Kerja Praktik yang berlangsung dalam kurun waktu 

satu bulan di Kantor Konsultan Pajak Permadi, berikut ini adalah rincian kegiatan 

yang dilakukan selama Kerja Praktik di Kantor Konsultan Pajak Permadi. Yang 

dapat di lihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Daftar Kegiatan Selama Kerja Praktik 

No. Kegiatan/Pekerjaan 

1. Menginput Pengeluaran CV. Punjul, CV. Makmur, CV. Untung 

2. Membuat Buku Besar CV. Punjul, CV. Makmur, CV.Untung 

3. Lapor Pajak ke KPP Gubeng CV. Kawitan Jaya 

4. 
Membuat Aplikasi Pengelolaan Data Pelanggan Menggunakan Microsoft 

Access  

5. 
Implementasi Aplikasi Pengelolaan Data Pelanggan Menggunakan 

Microsoft Access 2013 
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4.2 Membuat Aplikasi Pengelolaan Data Pelanggan Menggunakan 

Microsoft Aceess 2013 

Langkah awal untuk membuat database penyimpanan data pelanggan 

dengan Microsoft Access 2013, terlebih dahulu memerlukan rancangan pembuatan 

tabel. Tabel dirancang dengan berisikan kebutuhab-kebutuhan yang digunakan 

untuk pengelolaan data pelanggan. Keseluruhan rancangan tabel akan dijelaskan 

pada penjelasan di bawah ini. Pembuatan database Access diawali dengan 

pemilihan format file Access 2013. 

 

4.2.1. Entity Relation Diagram (ERD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Entity Relation Diagram 

1. Field id klien pada tabel detail jasa berelasi dengan field kode klien pada 

tabel klien. 

2. Field id klien pada tabel detail jasa berelasi dengan field kode karyawan 

pada tabel karyawan. 

3. Field id psh pada tabel detail perusahaan berelasi dengan field kode 

perusahaan pada tabel perusahaan. 
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4. Field id klien pada tabel detail jasa berelasi dengan field kode karyawan 

pada tabel karyawan. 

4.2.2. Deskripsi Tabel 

Berikut ini adalah struktur tabel yang terdapat dalam pembuatan aplikasi 

pengelolaan data pelanggan menggunakan Microsoft Access. Tabel tersebut antara 

lain adalah tabel karyawan, tabel klien, tabel perusahaan, tabel status, tabel detail 

jasa dan tabel detail perusahaan. 

a. Tabel Karyawan 

Nama tabel : Karyawan 

Primary Key : Kode Karyawan 

Foreign Key : - 

Fungsi  : Mengetahui data lengkap karyawan 

Tabel 4.2 Struktur Tabel Karyawan 

No. Field Type Data Field Size Format Constraint 

1. Kode Karyawan Text 5  PK 

2. Nama Karyawan Text 50   

3. Jabatan Karyawan Text 20   

4. Jenis Kelamin Text 1   

5. Alamat Karyawan Text 100   

6. No. Telp Karyawan Number    

7. Email Text 30   

8. TTL Karyawan Date/Time    

9. Status Karyawan Text 15   
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b. Tabel Klien 

Nama tabel : Klien 

Primary Key : Kode Klien 

Foreign Key : - 

Fungsi  : Mengetahui data lengkap klien 

Tabel 4.3 Struktur Tabel Klien 

No. Field Type Data Field Size Format Constraint 

1. Kode Klien Text 5  PK 

2. Nama Klien Text 100   

3. Jenis Kelamin Text 1   

4. Alamat Klien Text 100   

5. TTL Klien Date/Time    

6. No. Telp Klien Text    

7. NPWP Text 30   

8. Lampiran Attachment    

 

c. Tabel Perusahaan 

Nama tabel : Perusahaan 

Primary Key : Kode Perusahaan 

Foreign Key : - 

Fungsi  : Mengetahui data perusahaan 

Tabel 4.4 Struktur Tabel Perusahaan 

No. Field Type Data Field Size Format Constraint 

1. Kode Perusahaan Text 6  PK 

2. Nama Perusahaan Text 100   

3. Alamat Perusahaan Text 100   
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No. Field Type Data Field Size Format Constraint 

4. No Telp Perusahaan Text 12   

5. Email Perusahaan Text 100   

6. NPWP Text 100   

7. Lampiran Attachment    

 

d. Tabel Status 

Nama tabel : Status 

Primary Key : Kode Status 

Foreign Key : - 

Fungsi  : Mengetahui status yang di gunakan 

Tabel 4.5 Struktur Tabel Status 

No. Field Type Data Field Size Format Constraint 

1. Kode Status Text 1  PK 

2. Status Text 15   

 

e. Tabel Detail Jasa 

Nama tabel : Detail Jasa 

Primary Key : Tanggal 

Foreign Key : ID Klienn, ID Kar 

Fungsi  : Mengetahui detail jasa klien 

Tabel 4.6 Struktur Tabel Detail Jasa 

No. Field Type Data Field Size Format Constraint 

1. Tanggal Date/Time   PK 

2. ID Klien Text 5  FK 
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No. Field Type Data Field Size Format Constraint 

3. ID Kar Text 5  FK 

4. Perhal Jasa Text 200   

5. Kontrak Jasa Text 15   

6. Kd Status Text 1   

7. Lampiran Attachment    

 

f. Tabel Detail Perusahaan 

Nama tabel : Detail Jasa 

Primary Key : Tanggal 

Foreign Key : ID Psh, ID Klienn, ID Kar 

Fungsi  : Mengetahui detail Perusahaan klien 

Tabel 4.7 Struktur Tabel Detail Perusahaan 

No. Field Type Data Field Size Format Constraint 

1. Tanggal Date/Time   PK 

2. ID Psh Text 5  FK 

3. ID Klienn Text 5  FK 

4. ID Kar Text 5  FK 

5. Perhal Jasa Text 200   

6. Kontrak Jasa Text 15   

7. Kd Status Text 1   

8. Lampiran Attachment    

 

4.2.1 Pembuatan Database Access 

Setelah membuat struktur tabel yang di butuhkan untuk mengelola data 

pelanggan, langkah selanjutnya adalah membuat database access. Di bawah ini 
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merupakan langkah pembuatan database pengelolaan data pelanggan beserta 

gamabar: 

a. Create Database 

1. Klik start pada pilihan All Program dan kemudian pilih Microsoft Access. 

2. Pilih blank database pada home Microsoft Access untuk membuat database 

baru. 

3. Isikan file nama dengan Aplikasi Pengelolaan data Pelanggan pada KKP 

Permadi. 

 

Gambar 4.2 Nama Database 

Secara otomatis file Micosoft Access akan tersimpan pada computer, yang berlokasi 

di dokumen disc c. 

b. Create Table 

Langkah selanjutnya adalah membuat Table. Semua table di buat dengan 

langkah yang sama. 
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1. Klik kanan pada tab create, kemudian pilih Query Design – Close – Pilih 

SQL View. 

 

Gambar 4.3 Create Table 

2. Kemudian isikan Query dengan CREATE TABLE KARYAWAN 

(Kode_Karyawan text (5) primary key, Nama_Karyawan text (50), 

Jenis_Kelamin text (1), Alamat_Karyawan text (30), No_TelpKaryawan 

number, Status_Karyawan text (10)). Dari query tersebut terlihat pada 

gambar beikut. 

 

Gambar 4.4 Query Karyawan 
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3. Klik run untuk menjalankan query tersebut, dan lihat hasil tabel pada bagian 

kiri. 

 

Gambar 4.5 Hasil Query Table Karyawan (Navigation Pane) 

4. Isikan table tersebut sesuai kebutuhan pengguna. 

 

c. Membuat Form dan Query 

Berikut adalah langkah-langkah dalam membuat form: 

1. Pilih terlebih dahulu tabel yang akan di buat form. Dalam hal ini penulis 

memberi contoh tabel Karyawan. Pilih tab create dan klik form wizard. 

 

Gambar 4.6 Form Wizard pada tab Create 

2. Akan muncul dialog form wizard. Pilih semua dengan klik >> agar terlihat 

pada form. 
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Gambar 4.7 Kotak dialog Form Wizard 

 

Gambar 4.8 Field berpindah semua di Selected Field 

3. Memilih style yang akan digunakan dalam tampilan form. Pilih columnar. 

 

Gambar 4.9 Style Form 

4. Simpan form dengan nama Karyawan 

 

Gambar 4.10 Simpan dengan Nama Karyawan 
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5. Setelah itu form akan terlihat di bawah ini. Form tanpa adanya modifikasi. 

 

Gambar 4.11 Hasil Form Tanpa Modifikasi 

6. Memodofikasi Form dengan Property Sheet. Langkah-langkahnya adalah 

klik di pojok kiri atas View – Klik Design View. Dan tampilan akan berubah 

seperti gambar di bawah ini. 

 

Gambar 4.12 Design View 
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Gambar 4.13 Tampilan Design View 

7. Untuk menampilkan property sheet, klik tab design dan pilih property sheet. 

 

Gambar 4.14 Property Sheet 
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Gambar 4.15 Pilihan Property Sheet untuk Memodifikasi 

8. Memodifikasi Form dengan Combo Box 

Combo box berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam mengisi form. 

Lagkah-langkahnya dalam membuat adalah klik kanan pada field kode 

karyawan yang akan dibuat combo box. Pilih change to dan pilih combo box 

untuk mengubahnya. 

 

Gambar 4.16 Combo Box 
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9.  Tampilan field akan berubah menjadi combo box. 

 

Gambar 4.17 Hasil Combo Box 

10. Modifikasi form dengan menyisipkan gambar. Yaitu dengan memilih 

Design View – pilih Desain – pilih Insert Image. Makan akan muncul seperti 

gambar di bawah ini. 

 

Gambar 4.18 Insert Image 

11. Modifikasi dengan menambahkan Button yang akan digunakan untuk 

tombol tambah data, hapus data, simpan data, next previous, dan close form. 

Langkah langkahnya adalah pilih design view – pilih Button – arahkan ke 

bawah dekat dengan field KTP kemudian lepaskan. 
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Gambar 4.19 Button 

12. Dan pada gambar 4.19, kemudian pilih (sesuai kebutuhan yang digunakan): 

a. Record Operation: 

Aad New Record : berguna untuk menambah data 

Save record  : berguna untuk menyimpan data 

Delete Record  : berguna untuk menghapus data 

b. Form Record 

Open Form  : untuk membuka form yang di pilih 

Close Form  : untuk menutup form 

c. Record Navigation  

Go To Next Record : untuk data selanjutnya 

Go To Previous Record: untuk data sebelumnya 

 

Gambar 4.20 Pilihan Button 

 
 

Gambar 4.21 Comand Button Wizard 



38 

 

 
 

13. Klik finish 

 

Gambar 4.22 Klik Finish 

14. Dibawah adalah hasil Navigation Button 

 

Gambar 4.23 Hasil Navigation Button 

15. Modifikasi sesuai keinginan untuk memperindah tampilan form. Form akan 

terlihat seperti gambar di bawah. 

 

Gambar 4.24 Hasil Form yang telah Dimodifikasi 
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16. Lakukan hal yang sama untuk membuat form sesuai dengan kebutuhan 

pengguna. 

d. Membuat Query dari 2 table 

Berikut adalah langkah-langkahnya: 

1. Pilih create – query design – close – SQL View 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.25 SQL View 

2. Setelah itu tuliskan 

SELECT DETAIL_JASA.Tanggal, DETAIL_JASA.ID_Klien, 

DETAIL_PERUSAHAAN.ID_Psh, DETAIL_PERUSAHAAN.ID_Kar, 

DETAIL_PERUSAHAAN.Perihal_Jasa,DETAIL_PERUSAHAAN.Kontr

ak_Jasa, DETAIL_PERUSAHAAN.Kd_Status, DETAIL_JASA.Lampiran 

FROM DETAIL_JASA, DETAIL_PERUSAHAAN;. 

Pilih run untuk menjalankan query tersebut 
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Gambar 4.26 Penggabungan Query 2 tabel 

 

Gambar 4.27 Hasil Query 2 tabel 

 

e. Membuat Report.  

1. Langkah pertama untuk membuat report adalah pilih tab create dan pilih 

report wizard. Kemudian akan muncul kotak dialog. Tekan >> untuk 

menggeser field dari available field ke selected field. Klik next 

 

 

 

 

 

Gambar 4.28 Report Wizard 
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Gambar 4.29 Memindahkan ke Select Field 

 

Gambar 4.30 Klik Next 

2. Karena banyak yang akan dijadikan laporan, maka format layout report 

dengan landscape dan tabular. Kemudian klik finish. 

 

Gambar 4.31 Format Tabular dan Landscape 

3. Beri nama report pada title report di bawah ini dan pilih finish. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.32 Beri Nama Report 
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4. Sama halnya dengan form , memodivikasi report dapat dilakukan dengan 

menggunakan property sheet. Untuk menyimpan report menggunakan 

Ctrl+S. 

5. Hasil Report yang telah di modifikasi 

 

Gambar 4.33 Hasil Report 

 

f. Membuat Dashboard (Menu Utama) 

Menu yang ditampilkan adalah untuk mempermudah pengguna dalam 

menginputkan data. Selain itu untuk memperindah tampilan pada Microsoft 

access. Berikut adalah Langkah-langkahnya: 

1. Pilih create – form design 

2. Dari gambar diatas, biSA memberi gambar untuk memperinah tampilan. 

Langkah-langkahnya sama seperti saat membuat form. 

3. Hasil akhir yang telah dimodifikasi akan tampil pada gambar sebagai 

berikut: 
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Gambar 4.34 Hasil Tampilan Menu 

 

Gambar 4.35 Tampilan Dashboard 

 



44 

 

 
 

4.3 Implementasi Aplikasi Pengelolaan Data Pelanggan Menggunakan 

Microsoft Aceess 2013 

Pembuatan aplikasi pengelolaan data pelanggan telah selesai dibuat. Berikut 

ini akan dijelaskan bagaimana cara menjalankan aplikasi pengelolaan data 

pelanggan. 

 

Gambar 4.36 Tampilan Saat Aplikasi Dibuka 

Sebelum mengimplementasikan aplikasi, hal pertama yang harus diketahui 

oleh pengguna adalah beberapa Object yang ada di menu Navigation Microsoft 

Access. Object tersebut adalah tables, form, dan query. 
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Gambar 4.37  All Access Objects 

4.3.1. Langkah-Langkah Membuka Menu Dashboard 

Pada saat membuka aplikasi, yang pertama di tampilkan pada jendela 

aplikasi adalah menu Dashboard yang bias dilihat pada gambar 4.30. Dengan menu 

ini, pengguna dapat dengan mudah mengoperasikan objek tanpa membuka di menu 

navigation. Untuk mengoperasikan menu Dashboard, klik dimana saja untuk 

masuk di tampilan Menu seperti pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.38 Menu 
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Pada tampilan menu tersebut ada sub menu yang digunakan oleh user untuk 

memilih apakah user ingin membuka entry data atau ingin membuka report Kantor 

Konsultan Pajak Permadi.  

4.3.2. Langkah Untuk Input data (Entry Data) 

Langkah-langkah karyawan dalam menginputkan data (entry data) adalah 

sebagai berikut: 

A. Entry Data Karyawan: 

1. Buka file access Pengelolaan Data Pelanggan KKP Permadi. 

2. Setelah file terbuka, tampilan layar akan nampak tampilan dashboard seperti 

pada gambar 4.30. 

3. Kemudian klik di tempat mana saja, dan tampilan akan tampak seperti pada 

gambar 4.32. Pada gambar 4.32. ada sub menu yang di dalamnya terdapat 

menu entry data dan report.  

4. Untuk menginputkan data, User melilih menu Entry Data yang terdapat pada 

tampilan menu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.39 Entry Data 
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5. Dalam menu entry data ada beberapa sub menu yang digunakan oleh 

karyawan dalam menginputkan data Kantor Konsultan Pajak Permadi. Sub 

menu tersebut berisi tentang: karyawan, klien, perusahaan, detail jasa klien, 

detail perusahaan. 

6. Pilih karyawan untuk menginputkan data karyawan. 

 

Gambar 4.40 Form Entry Data Karyawan 

7. Tampilan form karyawan berisi tentang data karyawan yang wajib diisi oleh 

user. Pada form karyawan terdapat button: tambah data, hapus data, simpan 

data, next dan previous, dan juga close form. Jika ingin menambahkan data, 

klik tambah data. Isi semua data karyawan yang ada pada form karyawan. 

Setelah terisi semua klik simpan dan lihat pada Tabel Karyawan. Data yang 

anda masukkan akan secara otomatis tersimpan di Tabel Karyawan. Apabila 

user ingin mengedit data karyawan, pilih next atau previous untuk melihat 

data dan setelah itu user bisa mengedit data karyawan. Klik tombol simpan 

data untuk melihat perubahan. 
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Gambar 4.41 Table Karyawan 

8. Setelah user selesai menginputkan atau mengedit data karyawan, pilih close 

form dan tampilan akan kembli ke menu entry data. 

B. Entry Data Klien: 

1. Buka file access Pengelolaan Data Pelanggan KKP Permadi. 

2. Setelah file terbuka, tampilan layar akan nampak tampilan dashboard seperti 

pada gambar 4.30. 

3. Kemudian klik di tempat mana saja, dan tampilan akan tampak seperti pada 

gambar 4.32. Pada gambar 4.32. ada sub menu yang di dalamnya terdapat 

menu entry data dan report.  

4. Untuk menginputkan data, User melilih menu Entry Data yang terdapat pada 

tampilan menu (seperti gambar 4.33.). 

5. Dalam menu entry data ada beberapa sub menu yang digunakan oleh 

karyawan dalam menginputkan data Kantor Konsultan Pajak Permadi. Sub 

menu tersebut berisi tentang: karyawan, klien, perusahaan, detail jasa klien, 

detail perusahaan. 
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6. Pilih klien untuk menginputkan data klien. 

 

Gambar 4.42 Form Entry Data Klien 

7. Tampilan form karyawan berisi tentang data klien yang wajib diisi oleh user. 

Pada form klien terdapat button: tambah data, hapus data, simpan data, next 

dan previous, dan juga close form. Jika ingin menambahkan data, klik 

tambah data. Isi semua data klien yang ada pada form klien. Setelah terisi 

semua klik simpan dan lihat pada Tabel Klien. Data yang anda masukkan 

akan secara otomatis tersimpan di Tabel Klien. Apabila user ingin mengedit 

data klien, pilih next atau previous untuk melihat data dan setelah itu user 

bisa mengedit data klien. Klik tombol simpan data untuk melihat perubahan. 
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Gambar 4.43 Table Klien 

8. Setelah user selesai menginputkan atau mengedit data klien, pilih close form 

dan tampilan akan kembli ke menu entry data. 

C. Entry Data Perusahaan: 

1. Buka file access Pengelolaan Data Pelanggan KKP Permadi. 

2. Setelah file terbuka, tampilan layar akan nampak tampilan dashboard seperti 

pada gambar 4.30. 

3. Kemudian klik di tempat mana saja, dan tampilan akan tampak seperti pada 

gambar 4.32. Pada gambar 4.32. ada sub menu yang di dalamnya terdapat 

menu entry data dan report.  

4. Untuk menginputkan data, User melilih menu Entry Data yang terdapat pada 

tampilan menu (seperti gambar 4.33.). 

5. Dalam menu entry data ada beberapa sub menu yang digunakan oleh 

karyawan dalam menginputkan data Kantor Konsultan Pajak Permadi. Sub 

menu tersebut berisi tentang: karyawan, klien, perusahaan, detail jasa klien, 

detail perusahaan. 

6. Pilih Perusahaan untuk menginputkan data perusahaan. 
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Gambar 4.44 Form Entry Data Perusahaan 

7. Tampilan form perusahaan berisi tentang data perusahaan yang wajib diisi 

oleh user. Pada form klien terdapat button: tambah data, hapus data, simpan 

data, next dan previous, dan juga close form. Jika ingin menambahkan data, 

klik tambah data. Isi semua data perusahaan yang ada pada form perusahaan. 

Setelah terisi semua klik simpan dan lihat pada Tabel Perusahaan. Data yang 

anda masukkan akan secara otomatis tersimpan di Tabel Perusahaan. Apabila 

user ingin mengedit data klien, pilih next atau previous untuk melihat data 

dan setelah itu user bisa mengedit data klien. Klik tombol simpan data untuk 

melihat perubahan. 
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Gambar 4.45 Table Perusahaan 

8. Setelah user selesai menginputkan atau mengedit data klien, pilih close form 

dan tampilan akan kembli ke menu entry data. 

D. Entry Data Detail Jasa: 

1. Buka file access Pengelolaan Data Pelanggan KKP Permadi. 

2. Setelah file terbuka, tampilan layar akan nampak tampilan dashboard seperti 

pada gambar 4.30. 

3. Kemudian klik di tempat mana saja, dan tampilan akan tampak seperti pada 

gambar 4.32. Pada gambar 4.32. ada sub menu yang di dalamnya terdapat 

menu entry data dan report.  

4. Untuk menginputkan data, User melilih menu Entry Data yang terdapat pada 

tampilan menu (seperti gambar 4.33.). 

5. Dalam menu entry data ada beberapa sub menu yang digunakan oleh 

karyawan dalam menginputkan data Kantor Konsultan Pajak Permadi. Sub 

menu tersebut berisi tentang: karyawan, klien, perusahaan, detail jasa klien, 

detail perusahaan. 
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6. Pilih Detail Jasa untuk menginputkan data detail jasa. 

 

Gambar 4.46 Form Entry Data Detail Jasa 

7. Tampilan form detail berisi tentang data detail jasa yang wajib diisi oleh user. 

Pada form klien terdapat button: tambah data, hapus data, simpan data, next 

dan previous, dan juga close form. Jika ingin menambahkan data, klik tambah 

data. Isi semua data detail jasa yang ada pada form detail jasa. Setelah terisi 

semua klik simpan dan lihat pada Tabel Detail Jasa. Data yang anda masukkan 

akan secara otomatis tersimpan di Tabel Detail Jasa. Apabila user ingin 

mengedit data detail jasa, pilih next atau previous untuk melihat data dan 

setelah itu user bisa mengedit data klien. Klik tombol simpan data untuk 

melihat perubahan. 
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Gambar 4.47 Table Detail Jasa 

8. Setelah user selesai menginputkan atau mengedit data klien, pilih close form 

dan tampilan akan kembli ke menu entry data. 

E. Entry Data Detail Perusahaan: 

1. Buka file access Pengelolaan Data Pelanggan KKP Permadi. 

2. Setelah file terbuka, tampilan layar akan nampak tampilan dashboard seperti 

pada gambar 4.30. 

3. Kemudian klik di tempat mana saja, dan tampilan akan tampak seperti pada 

gambar 4.32. Pada gambar 4.32. ada sub menu yang di dalamnya terdapat 

menu entry data dan report.  

4. Untuk menginputkan data, User melilih menu Entry Data yang terdapat pada 

tampilan menu (seperti gambar 4.33.). 

5. Dalam menu entry data ada beberapa sub menu yang digunakan oleh 

karyawan dalam menginputkan data Kantor Konsultan Pajak Permadi. Sub 

menu tersebut berisi tentang: karyawan, klien, perusahaan, detail jasa klien, 

detail perusahaan. 

6. Pilih Detail Perusahaan untuk menginputkan data detail perusahaan. 
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Gambar 4.48 Form Entry Data Detail Perusahaan 

7. Tampilan form detail berisi tentang data detail perusahaan yang wajib diisi 

oleh user. Pada form detail perusahaan terdapat button: tambah data, hapus 

data, simpan data, next dan previous, dan juga close form. Jika ingin 

menambahkan data, klik tambah data. Isi semua data detail perusahaan yang 

ada pada form detail perusahaan. Setelah terisi semua klik simpan dan lihat 

pada Tabel Detail Perusahaan. Data yang anda masukkan akan secara 

otomatis tersimpan di Tabel Detail Perusahaan. Apabila user ingin mengedit 

data detail jasa, pilih next atau previous untuk melihat data dan setelah itu user 

bisa mengedit data detail perusahaan. Klik tombol simpan data untuk melihat 

perubahan. 
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Gambar 4.49 Table Detail Perusahaan 

8. Setelah user selesai menginputkan atau mengedit data detail perusahaan, pilih 

close form dan tampilan akan kembli ke menu entry data. 

 

4.3.3. Langkah Untuk Membuka Report 

Report digunakan untuk memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan 

oleh perusahaan. Berikut adalah langkah-langkah alam membuka report: 

A. Report Detail Jasa Kd_Status ‘Selesai’ 

1. Buka file access Pengelolaan Data Pelanggan KKP Permadi. 

2. Setelah file terbuka, tampilan layar akan nampak tampilan dashboard seperti 

pada gambar 4.30. 

3. Kemudian klik di tempat mana saja, dan tampilan akan tampak seperti pada 

gambar 4.32. Pada gambar 4.32. ada sub menu yang di dalamnya terdapat 

menu entry data dan report.  

4. Untuk melihat report, User melilih menu Report yang terdapat pada tampilan 

menu (seperti gambar 4.33.). 
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5. Dalam menu Report ada beberapa sub menu yang digunakan oleh karyawan 

dalam mencetak informasi data Kantor Konsultan Pajak Permadi. Sub menu 

tersebut berisi tentang: report detail jasa kd_status ‘selesai’, report detail 

perusahaan kd status ‘progress’, report detail klien perusahaan.. 

 

Gambar 4.50 Tampilan Report 

6. Untuk melihat report detail jasa Kd_Status ‘Selesai’, klik dan akan muncul 

seperti gambar berikut. 

 

Gambar 4.51 Report Detail Jasa Kd_Status ‘Selesai’ 
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B. Report detail Perusahaan Kd_Status ‘Progress’ 

1. Buka file access Pengelolaan Data Pelanggan KKP Permadi. 

2. Setelah file terbuka, tampilan layar akan nampak tampilan dashboard seperti 

pada gambar 4.30. 

3. Kemudian klik di tempat mana saja, dan tampilan akan tampak seperti pada 

gambar 4.32. Pada gambar 4.32. ada sub menu yang di dalamnya terdapat 

menu entry data dan report.  

4. Untuk melihat report, User melilih menu Report yang terdapat pada tampilan 

menu (seperti gambar 4.33.). 

5. Dalam menu Report ada beberapa sub menu yang digunakan oleh karyawan 

dalam mencetak informasi data Kantor Konsultan Pajak Permadi. Sub menu 

tersebut berisi tentang: report detail jasa kd_status ‘selesai’, report detail 

perusahaan kd status ‘progress’, report detail klien perusahaan.. 

6. Untuk melihat report detail perusahaan Kd_Status ‘Progress’, klik dan akan 

muncul seperti gambar berikut. 

 

Gambar 4.52 Report Detail Perusahaan Kd_Status ‘Progress’ 
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C. Report Detail Klien Perusahaan 

1. Buka file access Pengelolaan Data Pelanggan KKP Permadi. 

2. Setelah file terbuka, tampilan layar akan nampak tampilan dashboard seperti 

pada gambar 4.30. 

3. Kemudian klik di tempat mana saja, dan tampilan akan tampak seperti pada 

gambar 4.32. Pada gambar 4.32. ada sub menu yang di dalamnya terdapat 

menu entry data dan report.  

4. Untuk melihat report, User melilih menu Report yang terdapat pada tampilan 

menu (seperti gambar 4.33.). 

5. Dalam menu Report ada beberapa sub menu yang digunakan oleh karyawan 

dalam mencetak informasi data Kantor Konsultan Pajak Permadi. Sub menu 

tersebut berisi tentang: report detail jasa kd_status ‘selesai’, report detail 

perusahaan kd status ‘progress’, report detail klien perusahaan.. 

6. Untuk melihat report detail klien perusahaan, klik dan akan muncul seperti 

gambar berikut. 

 

Gambar 4.53 Report Detail Klien Perusahaan 
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BAB V 

PENUTUP 

 
 
 

5.1 Kesimpulan 

Selama melaksanakan Kerja Praktik pada Kantor Konsultan Pajak Permadi, 

kesimpulan yang dapat diambil setelah melaksanakan tugas Kerja Praktik adalah:  

1. Pengelolaan Data Pelanggan 

Pengelolaan data pelanggan sangat penting dilakukan untuk menciptakan, 

melihara, dan mengembangkan hubungan dengan pelanggan. Pemeliharaan 

Pelanggan sangat penting diterapkan pada perusahaan. Perusahaan akan 

memiliki manfaat yang besar jika mampu untuk mengelolanya dengan baik. 

Pengelolaan hubungan dengan pelanggan merupakan salah satu alat untuk 

memajukan perusahaan menjadi lebih baik lagi, pelaggan akan menjadi lebih  

Loyal terhadap perusahaan. 

2. Pemanfaatan Pembuatan Aplikasi Menggunakan Microsoft Access 

Penggunaan Aplikasi yang dibuat sangat membantu dalam proses pengelolaan 

data pelanggan. Dengan menggunakan aplikasi tersebut, mengelola data dapat 

berjalan dengan baik. 

 

5.2 Saran 

Setelah penulis melakukan Kerja Praktik pada Kantor Konsultan Pajak 

Permadi, penulis mengusulkan saran, yaitu: 
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1. Pengembangan Aplikasi 

Pembuatan aplikasi pengelolaan data pelanggan ini masih terbilang sederhana. 

Karena didalamnya tidak mengandung unsur pengkodean. Saran dari penulis, 

pengguna dapat memkasimalkan penggunaan aplikasi sehingga memudahkan 

dalam pencarian data klien. 
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