
 

 

  

 

PEMBUATAN APLIKASI INVOICE BERBASIS MICROSOFT ACCESS 

PADA PT. KAMAJAYA POETRA ABADI 

 

 

KERJA PRAKTIK 

 

Program Studi  

S1 Akuntansi 

 

Oleh: 

LUTFIANA 

16430200013 

 

 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS DINAMIKA 

2020



 
 

 
 
 

LAPORAN KERJA PRAKTIK 

 

PEMBUATAN APLIKASI INVOICE  BERBASIS MICROSOFT 

ACCESS PADA PT. KAMAJAYA POETRA ABADI 

 

 

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan 

Program Sarjana 

 

 

 

Disusun Oleh : 

Nama   : LUTFIANA 

NIM   : 16430200013 

Program Studi : S1 (Strata Satu) 

Jurusan  : AKUNTANSI 

 

 

 

 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS DINAMIKA  

2020 

 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Keluarlah dari zona nyaman 

 

Maka akan ada hal baru yang dirasakan”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terimakasih, 

Allah SWT, kedua orang tua tercinta 

Untuk adik serta sahabat yang selalu ada  

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

  



 
 

 
 
 

 



 
 

i 

 

ABSTRAK 

 

Kegiatan pembuatan invoice pada PT Kamajaya Poetra abadi diawali 

dengan menghitung secara manual dan mengelompokan transaksi berdasarkan 

nama perusahaan lalu disalin ke dalam microsoft excel untuk dicetak dan 

diberikan kepada derektur. Lalu direktur akan memberikan list harga sesuai 

perjanjian dan bagian keuangan akan membuat invoice pada microsoft excel. 

Kegiatan pembuatan invoice yang dijalankan sekarang dinilai kurang efektif dan 

efisien dikarenakan membutuhkan waktu yang lama untuk merekap transaksi dan 

mengelompokan transaksi. Selain itu pembuatan invoice menggunakan microsoft 

excel mebutuhkan waktu yang lama untuk mengatur format invoice. 

Dari permasalahan tersebut maka dibuat solusi dengan membuat Aplikasi 

Invoice, dengan berbasis Microsoft Access. Diharapkan dengan aplikasi ini 

membantu dalam  pembuatan invoice dan mengolah invoice dengan tujuan 

menghasilkan laporan Invoice  yang valid dan terpercaya. 

Pada aplikasi invoice ini terdapat fungsi Input master data, Input data 

transaksi, proses pencarian invoice, dan mencetak laporan. Laporan yang 

dihasilkan adalah laporan rekap PEB, laporan invoice, laporan piutang dan 

laporan penjualan. Aplikasi ini berguna untuk memberikan informasi yang 

dibutuhkan dengan cepat dan akurat. 

Kata Kunci : Aplikasi Invoice , Microsoft access 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kegiatan perekonomian di Indonesia sangatlah penting demi terciptanya 

kehidupan masyarakat yang sejahtera dan makmur. Salah satu kegiatan pokok 

perekonomian adalah perdagangan. Volume perdagangan indonesia yang semakin 

meningkat sehingga memerlukan perusahaan jasa angkutan yang dapat menunjang 

kegiatan ekspor impor komoditi Indonesia ke luar negeri. Freight forwading 

berusaha menjadi suatu alat dalam pengiriman barang ekspor keluar negeri 

sekaligus menjadi agen of develompent dalam membantu pemerinah 

mempromosikan barang Indonesia keluar negeri.  

 Menurut (Suyono, 2003) Freight Forwarder adalah badan usaha yang 

bertujuan untuk memberikan jasa pelayanan atau pengurusan atas seluruh 

kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman, penggangkutan dan 

penerimaan barang dengan menggunakan multimodal transport baik melalui darat, 

laut maupun udara. Disamping itu freight forwarder juga melaksanakan 

pengurusan prosedur formalitas dokumentasi yang dipersyaratkan oleh adanya 

peraturan-peraturan pemerintah negara asal ekspor, negara transit dan negara 

impor. Serta sesuai dengan ruang lingkup usahanya, freight forwarder juga 

melengkapi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Letter of Credit, 

Certificate of Receipt, Bill of Lading, Sea Waybill, Air Waybill, House Bill of 

Lading, Fiata Bill of Lading, Delivery Order dan sebagainya.  

PT Kamajaya Poetra Abadi  sebagai freight forwading melayani ekspor 

import melalui jalur laut dan darat. PT Kamajaya Poetra Abadi memberikan dua 
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pelayanan jasa yakni, jasa pembuatan dokumen Pemberitahuaan Ekspor Barang ( 

PEB) sebagai kelengkapan untuk Bea Cukai dan yang jasa yang kedua adalah  

pengurusan atas seluruh kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman, 

pengangkutan dan penerimaan barang beserta pengurusan dokumen yang 

diperlukan. 

PT Kamajaya Poetra Abadi sebagai penyedia jasa pengiriman barang 

dalam menjalankan kegiatan operasionalnya menggunakan sistem pembayaran 

secara kredit, sehingga perlu adanya pembuatan invoice untuk melakukan 

penagihan pengguna jasa agar perputaran keuangan PT Kamajaya Poetra Abadi 

tetap berjalan lancar. Invoice itu sendiri berfungsi sebagai bukti penjualan atau 

pengguna jasa yang mencantumkan jumlah tagihan berdasarkan volume dan tarif 

pengirimana barang. 

Pencetakan penagihan melalui invoice bisa dilakukan apabila bagian 

keuangan sudah menghitung secara manual dan mengelompokan transaksi 

berdasarkan nama perusahaan lalu disalin ke dalam microsoft excel untuk dicetak 

dan diberikan kepada direktur. Lalu direktur akan memberikan daftar harga sesuai 

perjanjian dan bagian keuangan akan membuat invoice pada microsoft excel. 

Selain itu di perusahaan dalam pembuatan laporan penjualan dan laporan piutang 

masih harus memasukan data invoice dari awal lagi. Sehingga kegiatan 

pembuatan invoice, laporan penjualan dan laporan piutang yang dijalankan 

sekarang dinilai kurang efektif dan efisien dikarenakan membutuhkan waktu yang 

lama untuk merekap transaksi, mengelompokan transaksi dan membuat laporan. 

Selain itu pembuatan invoice menggunakan microsoft excel membutuhkan waktu 
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yang lama untuk mengatur format invoice. Dari permasalahan diatas, akan dibuat 

solusi dengan membuat Aplikasi invoice berbasis  Microsoft Access. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: Bagaimana membuat aplikasi invoice berbasis Microsoft Access 

pada PT. Kamajaya Poetra Abadi  

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah, maka dapat dirumuskan bahwa batasan 

masalah pada laporan ini adalah sebagai berikut: 

a. Mengelola data transaksi untuk pembuatan Invoice 

b. Penulis hanya membahas mengenai kegiatan ekspor 

c. Program dibuat dengan menggunakan Microsoft Access 2013. 

 

1.4 Tujuan penelitian 

Tujuan yang ingin didapatkan dari kerja praktik ini adalah: 

a. Terbentuknya aplikasi invoice berbasis microsoft access pada PT. 

Kamajaya Poetra Abadi 

b. Terbentuknya aplikasi yang dapat memudahakan User dalam pembuatan 

invoice dan laporan 

c. Terdapat output berupa laporan rekap PEB, invoice nota, laporan piutang 

dan laporan penjualan 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari kerja praktik ini adalah diharapkan mampu 

memberikan manfaat bagi instansi atau perusahaan diantaranya sebagai 

berikut: 

a. Pimpinan 

untuk mengetahui jumlah Invoice berdasarkan transaksi yang dilakukan 

oleh perusahaan agar dapat bermanfaat untuk mengambil keputusan dalam 

pengendalian piutang. 

b. Karyawan  

Bermanfaat untuk mempermudah dalam memasukan data rekap PEB yang 

akan diolah untuk menjadi invoice serta laporan. 

c. Penulis  

Merupakan sarana untuk menambah ilmu di bidang akuntansi. Serta 

memberikan pengalaman baru dibidang pembuatan aplikasi invoice  dan 

mengimplementasikan pembelanjaran akuntansi laporan keuangan dan 

paket program akuntansi. 

d. Almamater  

Penelitian ini diharapkan mampu menambah perbendahaaraan refrensi dan 

bahan pertimbangan. Diharapkan melalui penelitian ini dapat terjalin 

hubungan yang lebih erat antara PT. Kamajaya Poetra Abadi dengan 

Universitas Dinamika khususnya program studi S1 Akuntansi  
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BAB II  

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1. Gambaran Umum 

Berikut ini akan dijelaskan tentang sejarah, visi, misi, logo, struktur 

organisasi, dan tugas pokok divisi di PT Kamajaya Poetra Abadi 

 

2.2 Sejarah PT Kamajaya Poetra Abadi (KPA) 

PT. Kamajaya Poetra Abadi bertempat di Jl. Ikan Mungsing VI/ no.67, 

Surabaya, berdiri sejak 24 April 2013 dan sudah berjalan lebih dari 6 tahun. 

Layanan utama perusahaan PT. Kamajaya Poetra Abadi adalah memberikan 

layanan ekspor – impor dan juga jasa kepabeanan dan jasa angkutan. Dimulai dari 

kepengurusan jasa kepabaenan dan transportasi pengiriman serta pemprosesan 

ekspor – impor dari pelabuhan Tanjung Perak ke tempat tujuan pengiriman. 

Sektor utama pengiriman dan pelayanan jasa yang diberikan oleh perusahaan PT. 

Kamajaya Poetra Abadi adalah negara China, US, dan Eropa. 

 

2.3 Visi Dan Misi PT Kamajaya Potra Abadi 

PT. Kamajaya Poetra Abadi berkomitmen untuk mempertahankan 

pelayanan yang memuaskan kepada para customer dengan visi dan misi yang 

dimiliki. PT. Kamajaya Poetra Abadi juga menyadari pentingnya hubungan relasi 

dan kepercayaan yang baik dengan customer merupakan kunci keberhasilan 

perusahaan. Adapun visi dan misi PT. Kamajaya Poetra Abadi adalah : 
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2.3.1  Visi 

PT.Kamajaya Poetra Abadi berkomitmen mencapai dan menjadi 

perusahaan yang handal dalam bidang ekspor dan impor serta custom 

clearance sehigga menjadi perusahaan yang bisa bermitra dengan baik 

kepada eksportir dan importir. 

2.3.2   Misi 

Berusaha memberikan yang terbaik kepada customer agar bisa 

berkolaborasi dengan rasa nyaman dan memberikan layanan yang baik. 

2.4  Nilai - Nilai PT Kamajaya Poetra Abadi 

Nilai – nilai perusahaan PT. Kamjaya Poetra Abadi sebagai berikut: 

a. Team Work 

Ekspor impor merupakan pekerjaan yang membutuhkan soliditas dan 

kerjasama antara semua divisi sehingga dibutuhkan team work yang 

solid antar divisi untuk mencapai layanan yang terbaik. 

b. Inovation 

Berkelanjutan untuk memperbaiki dan meningkatkan semua aspek 

layanan, dengan fleksibilitas dan kredibilitas yang ditawarkan 

perusahaan kedepannya. 

c. Cooperation 

Bekerja dalam kolaborasi diantara kolega dan  mitra, untuk mendorong 

terciptanya kolaborasi yang saling nyaman. 

d. Spiritual Guidance 

Perusahaan berbasis agama dan kami mewujudkan nilai pribadi, 

kejujuran, rasa hormat, dan integritas untuk lingkungan karyawan. 
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2.5 Logo PT Kamajaya Poetra Abadi 

Berikut ini logo dari PT Kamajaya Poetra Abadi 

 

 

 

 

 

 

2.6  Struktur Organisasi 

 

Gambar 2 Struktur Organisasi PT. Kamajaya Poetra Abadi 

 

2.7 Deskripsi Pekerjaan 

A. Direktur  

a. Bertugas memimpin kantor ditempat kedudukannya dan bertindak baik 

di dalam maupun di luar perusahaan. 

b. Melaksanakan misi kantor secara keseluruhan. 

c. Mengelola pelaksanaan sistem dan prosedur. 

d. Merencanakan, mengembangkan, melaksanakan, serta mengelola 

layanan yang dapat dipercaya kepada kustomer. 

Gambar 1 Logo PT Kamajaya Poetra Abadi 
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e. Memberikan kontribusi yang nyata untuk mendorong layanan bisnis 

yang baik. 

B. Customer Services 

a. menerima panggilan atas nama perusahaan . 

b. mencari jadwal sewa direct transporter. 

c. Membukukan berkas ekspor dan impor yang telah dilakukan di buku 

pemberitahuan ekspor barang (PEB) maupun pemberitahuan impor 

barang (PIB).  

C. Marketing  

a. Melakukan pencarian dan visiting customer. 

b. Mencari pesanan kustomer. 

c. Membuat dan menentukan harga penawaran sesuai dengan layanan 

yang diberikan. 

d. Menjaga relasi kepada kostumer. 

e. Mencari harga sewa terhadap direct transporter termasuk didalamnya 

shipping line dan trucker serta mampu melakukan analisa pasar. 

D. Dokumen  

a. Melakukan pemrosesan dokumen  dari Shipping Instruction (SI) 

hingga penerbitan pemberitahuan ekspor barang (PEB) maupun 

pemberitahuan impor barang (PIB). 

b. Mengontrol pengawasan pengiriman.  

c. Membuat laporan transaksi  pemberitahuan ekspor barang (PEB) 

maupun pemberitahuan impor barang (PIB). 
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d. Menginformasikan kepada kepala kantor jika terdapat kendala dalam 

proses pengurusan dokumen di daerah kepabeanan. 

e. Membuat penagihan ke kostumer.   

E. Operasional : 

a. Sebagai divisi pembantu di lapangan untuk pengurusan berkas atau 

dokumen kepabeanan.  

b. Melakukan pengecekan barang di lapangan dengan packing list 

kostumer. 

c. Memastikan container pengiriman apakah sudah masuk masuk ke 

dalam kapal.   

F. Keuangan  

a. Membuat laporan keuangan dan invoice penagihan kostumer.  

b. Mengatur pengeluaran. 

c. Mengontrol piutang. 

d. Melakukan penagihan kepada kostumer . 

e. Menyiapkan laporan - laporan lain atas kegiatan perusahaan kepada 

kepala kantor. 
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BAB III  

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Invoice 

Menurut (Hariyanto, 2006) Invoice adalah suatu catatan yang 

menggambarkan barang - barang yang dikirimkan kepada pembeli beserta 

harganya. Catatan ini dibuat oleh penjual dan biasanya dikirimkan kepada 

pembeli untuk meminta pembayaran atau hanya untuk menginformasikan tagikan 

apabila pembayaran akan dilakukan dengan dasar kredit (jika pembeli memiliki 

open account dengan pemasok barang). 

Menurut (Sutedi, 2014) Invoice (Faktur) adalah suatu dokumen penting 

dalam perdangangan sebab dengan data - data dalam invoice ini dapat diketahui 

berapa jumlah wesel yang akan ditarik, jumlah penutupan asuransi, dan 

penyelesaian segala macam bea masuk. 

Invoice atau dikenal juga dengan faktur merupakan sebuah dokumen yang 

memuat bukti pembelian. Dokumen tersebut berisi tentang detail pembelian 

barang, seperti harga per item, banyaknya barang, jumlah barang, hingga waktu 

dilakukannya pembelian tersebut. Selain berupa rincian pembelian, invoice juga 

dapat digunakan sebagai tagihan penjual kepada pembeli. Invoice penting dalam 

setiap bisnis, baik bisnis kecil maupun bisnis besar. Bahkan pada bisnis jasa, 

terdapat invoice yang dikenal dengan sebutan kwitansi atau notice. 

a) Komponen invoice 

Pembuatan invoice atau faktur harus memuat beberapa komponen seperti 

di bawah ini: 

o Tujuan penagihan pada konsumen atau pelanggan. 
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o Identitas penagih, yaitu perusahaan atau lembaga yang mengeluarkan 

invoice. 

o Nomor invoice atau nomor surat pemesanan yang berkaitan dengan 

invoice yang dibuat. 

o Daftar barang yang dibeli oleh konsumen. 

o Jumlah pajak atau jumlah pembayaran yang harus dibayarkan. 

o Tujuan pembayaran, yaitu berupa detail nomor rekening dan bank 

perusahaan. 

b) Fungsi-fungsi Invoice 

Sebagai dokumen yang dimiliki oleh sebuah perusahaan bisnis, tentu saja 

invoice mempunyai fungsinya sendiri, yaitu: 

 Sebagai dokumen yang memuat rincian pembelian, fungsi utama dari 

invoice adalah untuk menagih konsumen atau pelanggan agar segera 

melakukan pembayaran. 

 Invoice dapat dijadikan sebagai sumber informasi tentang barang 

maupun jasa yang dibeli oleh konsumen atau pelanggan. 

 Invoice juga memuat informasi tentang kalkulasi dari pembelian dan 

bagaimana pembayaran tersebut dilakukan. Metode pembayaran atau 

penagihan biasanya dilakukan sesuai dengan PO yang sebelumnya 

telah disepakati. 

 Dengan invoice, pembukuan keuangan bisnis dapat dilakukan dengan 

lebih mudah. Hal tersebut akan memudahkan para pebisnis dalam 

memantau perkembangan bisnis yang sedang dirintis. 
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 Dapat dijadikan sebagai rujukan apabila ingin menjual kembali barang 

yang telah dibeli. Bahkan dalam beberapa kasus, invoice dapat 

dijadikan sebagai rujukan apabila terjadi ketidaksesuaian antara 

penagihan dan pengiriman barang. 

c) Jenis-jenis Invoice 

Ada banyak jenis-jenis invoice yang biasa digunakan dalam bisnis atau 

perusahaan. Beberapa jenis invoice tersebut diantaranya adalah: 

 Invoice biasa, merupakan jenis invoice yang paling umum dan paling 

sering digunakan dalam jual beli. Penggunaan invoice jenis ini 

biasanya digunakan pada transaksi pembelian yang sederhana. Invoice 

ini memuat informasi yang sederhana mengenai transaksi tersebut 

seperti rincian barang, jumlah, harga dan total pembayaran. 

 Invoice Konsuler, merupakan invoice yang khusus digunakan untuk 

transaksi-transaksi internasional, seperti aktivitas ekspor - impor. 

Selain itu, invoice konsuler juga harus disahkan dan mendapatkan izin 

dari negara atau negara yang menerima impor dan kedutaan negara 

pada negara asal pengekspor. 

 Invoice proforma, merupakan invoice yang diberikan kepada pembeli 

apabila barang tersebut dikirimkan secara bertahap. Oleh karena itu, 

invoice ini bersifat sementara. Karena apabila barang yang dibeli telah 

dikirimkan secara keseluruhan, maka invoice proforma akan diganti 

dengan invoice jenis biasa. 
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3.2 Aplikasi  

Menurut (Pramana, 2012) Aplikasi adalah satu unit perangkat lunak yang 

dibuat untuk melayani kebutuhan akan beberapa aktivitas seperti sistem 

perniagaan, game, pelayanan masyarakat, periklanan, atau semua proses yang 

hampir dilakukan manusia. Menurut (Yuhefizar, 2012) Aplikasi merupakan 

program yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam 

menjalankan pekerjaan tertentu. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

aplikasi adalah program perangkat lunak komputer yang dibuat untuk 

memudahkan suatu proses pekerjaan tertentu. 

3.3  Pengenalan Microsoft Access 

Berikut ini akan dijelaskan tentang pengertian Microsoft Acces, kelebihan 

Microsoft Access, membuat tabel, mendesain  form dan query. 

3.3.1 Pengertian Microsost Accces 

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. 
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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. 

Menurut (Junidar)  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. 

 

3.3.2 Kelebihan Microsoft Access 

Menurut (Talib, 2014)  terdapat beberapa kelebihan menggunakan 

Microsoft Access adalah: 

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

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

menggunakan datasheet view tanpa perlu membuat apapun. 

c. Pada Access kita bisa menerapkan kaidah database sehingga mengurangi 

duplikasi data. Data menjadi lebih akurat. 

d. Pada Access pemasukan data menjadi lebih mudah dan cepat 

menggunakan form. 
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e. Pada Access, informasi bisa dihasilkan dengan Query dan ditampilkan data 

datasheet, form, dan report. 

f. Pada Access, beberapa orang pemakai bisa mengakses dan mengedit data 

secara bersamaan. 

g. Pada Access kita bisa membuat program aplikasi yang berjalan otomatis, 

sehingga mengurangi pekerjaan procedural yang rutin atau berulang-ulang. 

 

3.3.3  Tabel 

Menurut (Blee, 2011) pengertian tabel adalah : “media input yang akan 

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

Field dan Record. Field merupakan tempat data atau informasi dalam kelompok 

sejenis yang diinputkan pada bagian kolom tabel. Sedangkan record merupakan 

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

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

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

perintah design view. 

a. Perintah Datasheet View 

Datasheet view merupakan sebuah lembar kerja database yang 

ditampilkan secara default oleh Microsoft Access. Datasheet view 

digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk standart.  

b. Design View  

Design view merupakan tampilan data yang memungkinkan User untuk 

merancang field serta mengatur tipe data pada setiap field. 
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3.3.4  Form dan Query 

Menurut (Wasito, 2010) form adalah ”sejenis lembaran formulir isian 

yang dapat dimasukkan data. Didalam MS Access bentuk 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 1 Form Layout 

Form Layout Deskripsi 

Columnar 

Hanya menampilkan satu record dalam satu form. Data 

ditampilkan secara vertical. Default view property untuk 

form columnar single 

Tabular 
Menampilkan sejumlah record . data record ditampilkan 

secara horizintal. 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 

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

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

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

form, form wizard, dan blank form. 

Tabel 2 Macam-macam Tampilan Form 

Form View Untuk mengisi dan melihat tampilan form yang telah 

dimodifikasi 

Layout View 
Untuk memodifikasi atau mengedit form 
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Design View 
Memberikan tampilan dari form pengguna juga dapat 

melihat bagian Header, detail, dan Footer. Juga bisa 

menambahkan label, baris, image,dll 

 

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

yang berfungsi sebagai pemilah data untuk disajikan atau di eksekusi berdasarkan 

suatu kriteria tertentu. Query menjadi salah satu objek yang sangat penting, 

karena di 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 reord 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 (bulan). Dalam kurun 

waktu satu bulan tersebut, program kerja praktik yang dilaksanakan pada PT. 

Kamajaya Poetra Abadi, yang dilaksanakan pada : 

Tanggal : 29 Juli 2019 – 29 Agustus 2019 

Tempat : PT . Kamajaya Poetra Abadi 

Peserta  : Lutfiana 

NIM  : 16430200013 

Dalam melaksanakan kerja praktik yang berlangsung, berikut adalah rincian 

kegiatan yang dilakukan selama kerja praktik di PT Kamajaya Poetra Abadi. 

Tabel 3 Daftar Kegiatan Selama Kerja Praktik 

No. Kegiatan / Pekerjaan 

1. Rekap Data Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Bulan Juli dan Agustus 

2. Pembuatan Invoice Bulan Juli dan Rekap Invoice Bulan Juli 

3. Pembuatan Laporan Bulanan dan  Rekap Laporan Bulanan Untuk Periode 

Bulan Januari – Juli 

4. Pencatatan Kas Masuk Dan Kas Keluar Ke Dalam Buku Dan Microsoft 

Excel 

5. Pembelajaran Alur Transaksi Ekspor dan Pengisian Draft PEB 
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4.1.1 Identifikasi Masalah 

PT. Kamajaya Poetra Abadi merupakan merupakan perusahaan yang 

bergerak dalam bisnis, kategori perusahaan yang menyediakan jasa transportasi 

yang mengurus jasa pengiriman barang dari dokumentasi dengan keamanan dari 

gudang ekportir sampai dengan importir .Dalam menjalankan kegiatan 

operasionalnya menggunakan sistem pembayaran secara kredit, sehingga perlu 

adanya pembuatan invoice untuk melakukan penagihan pengguna jasa agar 

perputaran keuangan PT Kamajaya Poetra Abadi tetap berjalan lancar. 

4.1.2 Analisis Masalah  

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pembuatan invoice karena 

ada kalannya terjadi pengulangan data dikarenakan menggunakan microsoft excel 

dan mengakibatkan data yang sama akan menumpuk. Selain itu pembuatan 

invoice menggunakan microsoft excel yang dibuat secara manual membutuhkan 

waktu yang lama untuk mengatur format invoice 

4.1.3 Solusi Masalah 

Berdasarkan analisis masalah diatas, maka akan dibuatkan Aplikasi 

invoice, sehingga  dalam pembuatan invoice dapat terdokumentasi dengan baik, 

serta laporan dapat dicetak secara cepat untuk efesiensi waktu. 
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4.1.4 Diagram Input, Proses, Output 

Tabel 4 Diagram Input, Proses Dan Output 

Input  Proses  OutPut 

   

   

   

   

   

Data 

Perusahaan 
Maintenance 

Data Perusahaan 

Daftar 

perusahaan 

Data Vessel Maintenance 

Data Vessel 

Daftar Vessel 

Data kategori 

transaksi 

Maintenance 

Data kategori 

Transaksi 

Daftar ktg 

transaksi 

Data transaksi 

PEB 

Rekap transaksi 

PEB 
Laporan rekap 

PEB 

Pembuatan 

invoice 

Laporan rekap 

PEB 

Daftar 

perusah

aan 

Daftar 

Vessel 

Daftar ktg 

transaksi 

Daftar 

invoice 

invoice 

Laporan 

Penjualan 

Laporan Piutang 

Data Penjualan 
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4.1.5  Context Diagram 

0
Sistem Invoice

Customer

Marketing

Dokumentasi

Direktur

Data Perusahaan

Transaksi PEB

Transaksi Penjualan

Data Vessel

Data Kategori Transaksi

Invoice

Laporan Penjualan

Laporan Piutang

 
Gambar 3 Context Diagram 

 

 

Diagram Alir data (Context Diagram) Merupakan gambaran aliran 

informasi atau proses data pada sistem yang dirancang. Pada gambar 3 dijelaskan 

mengenai input dan juga output yang dikeluarkan oleh sistem aplikasi invoice 

yang akan dirancang pada PT. KPA. External entity yang terlibat yaitu bagian 

customer, marketing, dokumentasi dan direktur. Masing – masing bagian 

memberikan dampak pada sistem seperti yang telah digambarkan. Bagian 

dokumentasi memasukan data berupa data perusahaan, vessel dan data kategori 

transaksi. Customer memberikan masukan Transaksi PEB. Sedangkan bagian 

marketing memberikan masukan data penjualan. Dan keluaran yang dihasilkan 

oleh sistem yaitu invoice, laporan penjualan dan laporan piutang sebagai laporan 

pendukung dari sistem yang digunakan jika ingin mengetahui data lebih detail 

pada laporan invoice yang akan diberikan kepada direktur. 
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4.1.6  Data Flow Diagram Level 0 

 

 

Dokumentasi

Customer 

Marketing

Direktur

1
Maintenance 
Perusahaan

2
Maintenance 

Vessel

3
Maintenance 

Kategori 
Transaksi

Data Perusahaan Data Kategori Transaksi

Data Vessel

4
Rekap PEB

5
Pembuatan 

Invoice

Transaksi Penjualan

Daftar Perusahaan

Daftar Vessel

Daftar Kategori Transaksi

Invoice

Laporan Penjualan

Laporan Piutang

Transaksi PEB

Nama 
perusahaan

Kategori 
transaksi

Nama vessel 

Invoice nota
 

Gambar 4 Data Flow Diagram Level 0 

 
Data flow diagram level 0 digambarkan untuk mengetahui proses yang 

terjadi didalam sistem. Seperti yang ada pada gambar 4, proses yang terjadi pada 

aplikasi invoice ini memiliki 5 proses yaitu maintenance perusahaan, maintenance 

vessel, maintenance kategori transaksi, rekap PEB dan pembuatan invoice. 

Berikut penjelasan masing – masing proses : 

 Maintenance Perusahaan 

Proses maintenance perusahaan ini merupakan proses dimana bagian 

dokumen melakukan input kepada sistem berupa ID perusahaan, nama 

perusahaan, alamat perusahaan dan nomor telepon yang kemudian akan 
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disimpan di database berupa daftar perusahaan sebagai data master dari 

sistem. Output database yang dihasilkan dari proses ini akan masuk ke 

proses no 5 yaitu pembuatan invoice. 

 Maintenance Vessel 

Proses maintenance vessel ini merupakan proses dimana bagian dokumen 

melakukan input kepada sistem berupa ID vessel dan nama vessel yang 

kemudian akan disimpan di database berupa daftar vessel sebagai data 

master dari sistem. Output database yang dihasilkan dari proses ini akan 

masuk ke proses no 5 yaitu pembuatan invoice 

 Maintenance Kategori Transaksi 

Proses maintenance kategori transaksi ini merupakan proses dimana 

bagian dokumen melakukan input kepada sistem berupa ID kategori, jenis 

transaksi dan keterangan yang kemudian akan disimpan di database 

berupa daftar kategori transaksi sebagai data master dari sistem. Output 

database yang dihasilkan dari proses ini akan masuk ke proses no 5 yaitu 

pembuatan invoice 

 Rekap PEB 

Proses rekap PEB ini merupakan proses dimana masukan yang didapatkan 

pada proses berasal dari customer. Dari proses ini menghasilkan laporan 

rekap PEB yang selanjutnya masuk kedalam proses 5 yaitu pembuatan 

invoice. 

 Pembuatan Invoice 

Proses pembuatan invoice ini mendapat mauskan dari sistem sebelumnya 

berupa daftar perusahaan, daftar vessel, daftar kategori transaksi , rekap 
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PEB dan transaksi penjualan dari bagian marketing. Hasil dari proses ini 

tersimpan dalam database invoice yang kemudian dengan proses ini akan 

dicetak invoice, laporan penjualan dan laporan piutang. Laporan ini 

nantinya akan dilaporkan kepada direktur. 

 

4.2 Pembuatan Aplikasi Invoice Pada PT. Kamajaya Poetra Abadi 

Langkah awal untuk membuat database invoice dengan menggunakan 

Microsoft Access, terlebih dahulu membuat rancangan tabel. Tabel - tabel 

dirancangan dengan kebutuhan yang digunakan untuk pembuatan invoice . 

Struktur tabel dijelaskan pada tabel dibawah ini: 

4.2.1 Deskripsi Tabel 

Berikut ini adalah struktur tabel yang terdapat dalam pembuatan Aplikasi 

invoice, antara lain adalah tabel nama perusahaan, tabel nama vessel,tabel kategori 

transaksi, tabel rekap PEB, invoice nota , tabel detail, dan tabel data invoice. 

a. Tabel Nama Perusahaan 

Nama Tabel : Nama_Perusahaan 

Primary Key : ID_Perusahaan 

Foreign Key : - 

Fungsi  : Data master perusahaan 

Tabel 5 Nama Perusahaan 

No. Field Type Data Field Size Constraint 

1 ID_Perusahaan Short Text 5 PK 

2 Nama_Perusahaan Short Text 100  

3 Alamat_Perusahaan Long Text   
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4 No_Telepon Short Text 13  

 

b. Tabel Nama Vessel 

Nama Tabel : Nama_Vessel 

Primary Key : ID_Vessel 

Foreign Key : - 

Fungsi  : Data master Vessel 

Tabel 6 Nama Vessel 

No. Field Type Data Field Size Constraint 

1 ID_Vessel Short Text 4 PK 

2 Nama_Vessel Short Text 50  

 

c. Tabel Kategori Transaksi 

Nama Tabel : Kategori_Transaksi 

Primary Key : ID_Kategori 

Foreign Key : - 

Fungsi  : Data master kategori transaksi 

Tabel 7 Kategori Transaksi 

No. Field Type Data Field Size Constraint 

1 ID_Kategori Short Text 8 PK 

2 Jenis_Transaksi Short Text 30  

3 Keterangan Long Text -  
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d. Tabel Rekap PEB 

Nama Tabel : Rekap_PEB 

Primary Key : No_Aju  

Foreign Key : ID perusahaan 

Fungsi  : Mengetahui rekapitulasi transaksi PEB 

Tabel 8 Rekap PEB 

No. Field Type Data Field Size Constraint 

1 NO_AJU Number  5 PK 

2 NO_PEB Number  100  

3 SHIPPER Short Text 30  

4 ID_Perusahaan Short Text 13 FK 

5 TGL_PEB Date / Time -  

6 DESTINATION Short Text 30  

7 Vessel Short Text 50  

8 AJU_DOC Short Text 2  

 

e. Tabel Invoice Nota 

Nama Tabel : Invoice_Nota 

Primary Key : No_Invoice  

Foreign Key : - 

Fungsi  : Mengetahui data invoice nota 

Tabel 9 Invoice Nota 

No. Field Type Data Field Size Constraint 

1 Tanggal Date / Time -  
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2 No_Invoice Short Text 11 PK 

3 Keterangan  Long Text -  

4 ID_Perusahaan Short Text 5  

5 Nama_Vessel Short Text 50  

6 Destination Short Text 30  

 

f. Tabel Detail 

Nama Tabel : Detail 

Primary Key : - 

Foreign Key : No Invoice 

Fungsi  : Mengetahui detail Invoice 

Tabel 10 Detail 

No. Field Type Data Field Size Constraint 

1 No_Invoice Short Text 5 FK 

2 Jenis_Transaksi Short Text 100  

3 Quantity Short Text 3  

4 Harga Currency  -  

5 Jumlah Calculated  -  

 

g. Tabel Data Invoice 

Nama Tabel : Data_Invoice 

Primary Key : No_Invoice 

Foreign Key : - 

Fungsi  : Mengetahui data profit  
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Tabel 11 Data Invoice 

No. Field Type Data Field Size Constraint 

1 Tanggal Date / Time -  

2 No_Invoice Short Text 11 FK 

3 Nama_Perusahaan Short Text 50  

4 Keterangan  Long Text -  

5 Revenue Currency  -  

6 Cost  Currency -  

7 Profit  Calculated  -  

 

4.2.2 Entity Relation Diagram 

 

Gambar 5 Entity Relation Diagram 

1. Field ID perusahaan pada tabel rekap PEB berelasi dengan ID perusahaan 

pada tabel nama perusahaan. 

2. Field veseel pada tabel rekap PEB berelasi dengan ID vessel pada tabel 

nama vessel 
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3. Field ID perusahaan pada tabel invoice nota berelasi dengan ID 

perusahaan pada tabel nama perusahaan 

4. Field no invoice pada tabel detail berelasi dengan no invoice pada tabel 

invoice nota 

5. Field no invoice pada tabel data invoice berelasi dengan no invoice pada 

tabel invoice nota 

6. Field jenis transasksi pada tabel detail berelasi dengan ID Kategori pada 

tabel kategori transaksi 

 

4.2.3 Pembuatan Database Access 

Setelah membuat struktur tabel yang di butuhkan dan menentukan 

relationship, langkah selanjutnya adalah mengaplikasikannya kedalam database 

Access. Dibawah ini merupakan langkah pembuatan database invoice gambar: 

a. Create database 

o Klik start pada pilihan all program dan kemudian pilih Microsoft 

Access. 

o Pilih blank database pada home Microsoft Access untuk mebuat 

"database baru. 

o Isikan file nama dengan aplikasi invoice pada PT. Kamajaya Poetra 

Abadi 

o Kemudian pilih “create” 
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Gambar 6 Create Tabel 

 

Secara otomatis file Microsoft Access akan tersimpan pada komputer, yang 

berlokasi di dokumen disc C. 

b. Create table 

Langkah salanjutnya adalah membuat tabel. Semua tabel dibuat dengan 

langkah yang sama. Tabel yang dibuat sesuai dengan struktur table yang 

terdapat pada penjelasan point 4.2.1. tentang deskripsi table 

o Pilih menu “Create” pada toolbar, kemudian pilih menu table 

o Klik kanan dan simpan pada table 1, kemudian ganti nama table dengan 

nama tabel yang ingin dibuat. Kemuadian klik “Ok” 

o Setelah itu klik kanan pada tabel yang telah dibuat lalu pilih menu “ 

design view” 

o Setelah tampilan design view pada tabel terbuka , lalu isi field dan type 

data, dan field size sesuai dengan deskripsi tabel yang telah dijelaskan 

pada point 4.2.1 
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o Setelah semua field terisi, simpan tabel dengan cara klik kanan pada 

icon tabel tersebut lalu pilih save 

Berikut ini adalah tampilan hasil create table: 

 

Gambar 7 Tampilan Design View Tabel Nama Perusahaan 

 

 

Gambar 8 Tampilan Tabel Nama Perusahaan 
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Gambar 9 Tampilan Design View Tabel Nama Vessel 

 

 

Gambar 10 Tampilan Tabel Nama Vessel 

 

 

Gambar 11 Tampilan Design View Tabel Kategori Transaksi 
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Gambar 12 tampilan tabel kategori Transaksi 

 

 

Gambar 13 Tampilan Design View Tabel Rekap PEB 

 

 

Gambar 14 Tampilan Tabel Rekap PEB 
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Gambar 15 Tampilan Design View Tabel Invoice Nota 

 

 

Gambar 16 Tampilan Tabel Invoice Nota 

 

 

Gambar 17 Tampilan Design View Tabel Subform Detail 
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Gambar 18 Tampilan Tabel Subform Detail 

 

 

Gambar 19 Tampilan Design View Tabel Data Invoice 

 

 

Gambar 20 Tampilan Tabel Data Invoice 

 

c. Membuat Query wizard 

Query adalah 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 bisa dilakukan proses penggabungan tabel dua atau lebih, tempat 

dilakakukannya proses perhitungan dan juga proses penambahan record 

atau update. Cara membuat Query ada dua yaitu dengan cara create Query 

design dan create Query wizard. 

Cara membuat Query wizard adalah: 

o Klik “create” pada toolbar 

o Pilih “ Query wizard” lalu pilih “ simple Query wizard” lalu tekan “ ok” 

o Lalu pilih data apa saja yang dinginkan dengan memilih pada tables/ 

queries, lalu filih Fields- Fields apa sajadan pindahkan pada selecteed 

Fields, lalu pilih next, dan pilih” finish” 

Cara membuat query design : 

o pilih “create” pada toolbar  

o lalu pilih “query design” kemudian pilih tabel yang akan digunakan lalu 

tekan “add” 

o klik 2 kali pada field tabel yang ingin ditampilkan 

o “save query “ 

Dalam aplikasi invoice ini terdapat 3 Query yang di desain untuk 

menghasilkan laporan nantinya yang akan digunakan untuk sebagai 

informasi. 

1. Query rekap PEB 

Query ini berfungsi untuk menampilkan data rekap PEB yang di input 

dan untuk dicetak untuk diserahkan kepada direktur. Fields dari Query 

rekap PEB ini diambil dari tabel rekap PEB. Yang dipilih adalah 
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Fields NO_AJU, NO_PEB, SHIPPER, Nama_Perusahaan, dan 

Aju_Doc. Berikut adalah gambar Query Rekap PEB 

 

Gambar 21 Query Rekap PEB 

2. Query Penjualan 

Query ini berfungsi untuk menampilkan rekapitulasi data yang di 

input dari invoice nota yang berisi data transaksi penjualan selama 

periode berlangsung. Fields dari Query ini di ambil dari tabel invoice 

nota dan data invoice,Fields tersebut yaitu nama_perusahaan, 

nama_vessel, destination,no_invoice ,revenue, cost, dan profit. 

Berikut adalah gambar Query invoice nota: 

 

Gambar 22 Query Penjualan 

3. Query data piutang 

Query ini berfungsi untuk merekap jumlah piutang setiap periode. 

Data dari Query ini diambil dari tabel data invoice yakni Fields 

no_invoice, nama_perusahaan, dan Revenue. Berikut adalah gambar 

Query data piutang: 
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Gambar 23 Query Data Piutang 

d. Membuat form 

Menu form adalah sejenis lembaran formulir isian yang dapat dimasukan 

data. Didalam Microsoft Access bentuk form dapat dirancang sesuai selera 

pengguna. Keberadaan form tidak lepas dari tabel yang telah dirancang 

terlebih dahulu. Cara membuat form untuk aplikasi invoice adalah sebagai 

berikut: 

o Pilih menu “Create” pada toolbar. 

o Klik icon “Form Wizard” 

o Pilih tabel atau Query yang akan dijadikan form 

o Pilih Field yang akan ditampilkan di Form 

o Klik Next, kemudian pilih layout “Columnar” 

o Klik Next, lalu ganti nama form sesuai dengan yang dibutuhkan. 

Dalam menggunakan form harus dibantu dengan penggunaa button agar 

dapat menjalankan perintah dari pengisian form tersebut. Pembuatan 

button dapat dilakukan dengan dua cara yaitu menggunakan button wizard 

dan source code. Pada aplikasi ini menggunakan button wizard seperti 

berikut: 

o Klik menu “design” lalu pilih “button” lalu letakkan pada area yang 

diinginkan 
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o Pilih “categories record operation” lalu di “action pilih add new “ 

untuk tambah baru 

o Klik “next” lalu pilih icon yang diinginkan dan tekan “finish” 

 

 

Gambar 24 Button Tambah Data 

 

Gambar 25 Button Hapus Data 
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Gambar 26 Button Simpan Data 

Pada aplikasi invoice ini terdapat 10 form yang terdiri dari berbagai fungsi 

yaitu fungsi Input data,dan fungsi pencarian. Berikut adalah form yang ada 

pada aplikasi invoice 

a. Form menu 

Tampilan pada form menu menggunakan form design karena bisa 

dibuat sesuai dengan design yang diinginkan. Pada form menu ini 

terdapat 4 menu utama yaitu menu form master yang berfungsi untuk 

mengentry data -data master seperti nama perusahaan, nama vessel 

dan kategori transaksi. Selanjutnya menu entry data yang berfungsi 

untuk mengentry data rekap PEB, meng entry invoice nota, dan data 

invoice. Menu yang ketiga adalah menu laporan yang terdiri dari 

laporan Rekap PEB, laporan invoice, laporan piutang, dan laporan 

penjualan Dan menu yang keempat adalah menu pencarian yang 

digunakan untuk mencari laporan berdasarkan kriteria tanggal dan 

nama perusahaan. 



41 
 

 
 
 

 

 

Gambar 27 Form Menu 

 

b. Form data master  

Pada form data master ini dibagi menjadi 3 yaitu form nama 

perusahaan, form nama vessel, dan form kategori transaksi. Form 

nama perusahaan ini berfungsi untuk mengisikan data – data 

peruahaan yang di awali dengan mengisi ID perusahaan , nama 

perusahaan, alamat perusahaan dan nomor telepon perusahaan. Form 

nama vessel berisikan ID vessel dan nama vessel. Sedangkan form 

kategori transaksi berisikan Id kategori, jenis transaksi dan 

keterangan. Pada form ini terdapat empat button yaitu tambah data, 

simpan data, hapus data dan tutup. Berikut adalaha tampilan form data 

master. 



42 
 

 
 
 

 

Gambar 28 Form Input Data Master Nama Perusahaan 

 

 

Gambar 29 Form Data Master Nama Vessel 
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Gambar 30 Form Data Master Kategori Transaksi 

 

c. Form entry data 

Pada form entry data ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu form rekap 

PEB, form invoice nota, dan form data invoice. Untuk  form rekap 

PEB diisikan dengan no aju, no PEB, shipper, ID perusahaan, tanggal 

PEB, destinantion, vessel dan aju doc. Pada form entry invoice nota 

harus diisikan ID perusahaan, tanggal, no invoice, keterangan dan 

nama vessel dan pada subfrom invoice nota harus memilih jenis 

transaksi, quantity, harga dan secara otomatis jumlah akan 

terakumulasi. Dan pada form tabel data invoice harus mengisi 

tanggal,no invoice, nama perusahaan, keterangan, revenue, cost dan 

profit. 
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Gambar 31 Form Rekap PEB 

 

 

Gambar 32 Form Invoice Nota 

 

Gambar 33 Subform Invoice Nota 
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Gambar 34 Form Data Invoice 

 

d. Form pencarian data 

Form pencarian data dibagi menjadi 2 yaitu form pencarian invoice 

berdasarkan tanggal dan form pencarian invoice berdasarkan nama 

perusahaan. Untuk form pencarian invoice berdasarkan tanggal harus 

memasukan tanggal awal dan tanggal akhir dari data invoice yang 

diinginkan. Sedangkan untuk form pencarian invoice berdasarkan 

nama perusahaan , harus memilih nama perusahaan untuk melakukan 

pencarian data. 
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Gambar 35 Form Pencarian Berdasarkan Tanggal 

 

 

Gambar 36 Form Pencarian Berdasarkan Nama Perusahaan 

 

e. Membuat Report Wizard / Laporan 

Report adalah bentuk tampilan informasi yang menjadi keluaran program. 

Tujuan pembuatan report pada umumnya untuk melakukan pencetakan 

pada printer, namun bisa juga hanya ditampilkan dilayar. Desain report 

adalah sebuah template sesuai fieds yang kita inginkan.Report wizard 

adalah tools untuk membantu pembuatan report secara langkah demi 

langkah. Pembuatan laporan dengan report wizard terlebih dahulu harus 
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memilih sumber data, memilih Fields dan memnentukan group dan bentuk 

laporan. Cara membuat report wizard: 

 Pilih menu “Create” pada toolbar Microsoft Access 

 Klik “icon Report wizard” 

 Pilih Query atau tabel yang diinginkan 

 Pilih Field yang ingin dimasukan dalam laporan 

 Selanjutnya adalah tentukan Fields yang akan menjadi kunci grouping 

dalam laporan 

 Next, tentukan urutan data, Ascending atau Descending 

 Klik Next, pilih layout “stepped”, dan orientation “Landscape”. 

 Klik Next, tentukan nama Report. 

 Klik Finish. 

Pada aplikasi invoice ini terdapat 4 laporan yang disediakan yaitu 

laporan rekap PEB, laporan invoice, laporan piutang , dan laporan 

penjualan. Pada laporan rekap PEB akan menampilkan seluruh data - data 

Pemberitahuan ekspor barang (PEB) yang sudah di Inputkan pada form 

rekap PEB. Laporan ini berasal dari Query rekap PEB. Pada laporan rekap 

PEB ini dapat diketahui jumlah PEB berdasarkan perusahaan. Pada 

laporan invoice ini akan menghasilkan informasi nama perusahaan, alamat 

perusahaan beserta nomor telepon perusahaan beserta tanggal invoice, 

keterangan dan jenis jasa yang ditagihkan beserta quantity, harga dan 

jumlah uang yang harus dibayarkan. Pada laporan piutang ini 

memberitahukan bahwa pendapatan yang masih menjadi piutang dan harus 

ditagih terhadap kostumer perusahaan selama 1 bulan. Laporan piutang ini 
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berdasarkan Query data piutang. Selanjutnya  laporan penjualan 

merupakan rekapitulasi  transaksi penjualan selama satu bulan yang 

berisikan data nama perusahaan, nama vessel, destination, keterangan, no 

invoice, revenue, cost, dan profit.  

 

Gambar 37 Laporan Rekap PEB 
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Gambar 38 Laporan Invoice 

 

 

Gambar 39 Laporan Piutang 
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Gambar 40 Laporan Penjualan 

 

4.3 Implementasi Aplikasi Invoice Pada PT. Kamajaya Poetra Abadi  

Dalam implementasi aplikasi invoice ini ,dibagi menjadi 4 kegiatan yaitu 

kegiatan input master data, kegitan input transaksi, kegiatan pencarian data, 

dan kegiatan cetak laporan. Berikut adalah proses penggunaan aplikasi invoice 

4.3.1   Input master data 

Pengguna (User) akan terlebih dahulu akan memasukan data mengenai 

perusahaan, veseel dan kategori transaksi yang akan terjadi pada 

perusahaan. Data tersebut akan masuk kedalam master data aplikasi yang 

bersifat induk di setiap transasaksi yang terjadi. Cara untuk memasukan 

Input master data : 

 pengguna membuka form menu seperti gambar 27 lalu memilih salah satu 

menu input master data 
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Gambar 41 Menu Input Mater Data 

 

 Jika User memilih input master data nama perusahaan  maka akan terbuka 

form master data nama perusahaan akan terbuka, jika memilih Input 

master data nama vessel maka form master data nama vessel akan terbuka, 

dan jika memilih Input master data kategori transaksi maka form Input 

kategori akan terbuka. 

 Selanjutnya User mengisikan ID Perusahaan, nama perusahaan, alamat 

perusahaan dan nomor telepon perusahan sesuai gambar 28 mengisikan ID 

vessel dan nama vessel sesuai gambar 29 dan mengisikan ID kategori, 

jenis transaksi dan keterangan sesuai gambar 30 

 User diharapkan menekan button “tambah data” untuk mulai mengisikan 

data. 

 Setelah semua data terisi User diharapkan menekan button “simpan data” 

agar data yang telah diisi tersimpan. 

 Button “tutup” digunakan jika telah selesai mengisikan data dan akan 

kembali menuju form menu  
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4.3.2 Input Data Transaksi 

Pada proses ini User akan mengisikan data data yang digukan untuk 

pembuatan invoice. 

 User akan membuka form menu sesuai gambar 27 kemudian pilih salah 

satu menu entry data 

 

Gambar 42 Menu Entry Data 

 

 User diharapkan menekan button “tambah data” setiap kali ingin 

menambahkan data baik pada form rekap PEB, data invoice dan buat 

invoice nota 

 Apabila User memilih form rekap PEB maka User harus mengisikan data 

no aju, no PEB, shipper, ID perusahaan, tanggal PEB, destination, vessel 

dan aju doc. Apabila memilih menu buat invoice nota maka User harus 

mengisikan ID perusahaan, tanggal, no invoice, keterangan, nama vessel, 

destination dan mengisi detail dengan memilih jenis transaksi yang ingin 

dibuat invoice , quantity, harga dan otomatis jumlah akan terisi juga. 

Apabila User memilih data invoice maka User harus mengisi tanggal, no 

invoice, nama perusahaan, keterangan, revenue, cost dan profit. 
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 Jangan lupa untuk meneka button “simpan” saat selesai menambahkan 

data agar tersimpan. 

 Lalu menekan button “tutup” saat untuk kembali ke menu. 

4.3.3. Pencarian Data 

Pada proses ini memudahkan User untuk melakukan pencarian data 

invoice. 

 User akan membuka form menu sesuai dengan gambar 27 kemudian pilih 

salah satu form yang ingin digunakan sesuai dengan kriterianya 

 

Gambar 43 Menu Pencarian Data 

 

 Apabila User memilih pencarian berdasarkan tanggal User diharapkan 

memasukan tanggal awal dan tanggal akhir untuk melakukan pencarian 

data dan menambahkan nama perusahaan apabila menggunakan form 

pencarian berdasarkan kriteria nama perusahaan lalu menekan preview 

report maka data yang dibutuhkan sudah tersaji sesuai dengan kriteria. 
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4.3.4 Hasil Akhir Laporan 

Pada menu ini User langsung bisa melihat hasil laporan sesuai dengan 

keinganan untuk proses cetak laporan 

 User akan membuka form menu sesuai gambar 27, kemudian pilih salah 

satu form yang ingin digunakan 

 

 

Gambar 44 Menu Laporan 

 Lalu apabila User memilih laporan rekap PEB maka contoh laporan seperti 

gambar 37 

 Lalu apabila User memilih laporan invoice maka contoh laporan seperti 

gambar 38 

 Lalu apabila User memilih laporan piutang maka contoh laporan seperti 

gambar 39 

 Lalu apabila User memilih laporan penjualan maka contoh laporan seperti 

gambar 40 
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BAB V 

 PENUTUP 

 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil kerja prktik yang 

telah dilakukan pada PT. Kamajaya Poetra Abadi pada bagian accounting. 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang bisa diberikan dari hasil kerja praktik ini adalah: 

o Telah dibuatnya aplikasi invoice berbasis microsoft access yang bertujuan 

untuk memudahkan bagian accounting dalam pembuatan invoice dan juga 

dapat memudahkan dalam pembuatan laporan perusahaan. 

o Aplikasi ini bermanfaat untuk informasi manajemen pengendalian piutang 

agar perusahaan terhindar dari adanya kerugian piutang tak tertagih. 

o Pembuatan aplikasi ini berdasarkan kendala yang ditemukan saat 

melaksakan kerja praktik dikarenakan pembuatan invoice yang harus 

melakukan rekapitulasi hampir 300 transaksi secara manual untuk 

mendapatkan hasil akhir masing - masing perusahaan dan dalam 

melakukan rekapitulasi masih sering terjadi kekeliruan mengakibatkan 

kurang efektif dan efisien. 

5.2 Saran 

Saran yang bisa dikatakan terhadap hasil kerja praktik ini terbilang sangat 

sederhana. Masih banyak sistem dan fungsi form yang kurang dari ekspektasi. 

Maka saran yang diberikan oleh penulis adalah pengembangan aplikasi invoice ini 

menjadi lebih baik lagi. Untuk User semoga dengan adanya aplikasi ini bisa 

direalisasikan dalam penggunaannya sehingga dapat membantu dan bermanfaat. 



 

56 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Anggawirya, E. (2010). Microsoft Access 2010. Cirebon: PT. Ercontara Rajawali 

&WIT. 

Blee, S. (2011). Having Fun with Microsoft Access 2010. Yogyakarta: PT Skripta 

Media Kreatif. 

Erhans, A. (2010). microsoft access 2010. Cirebon: PT. Ercontara rajawali&WIT. 

Hariyanto, S. (2006). English Business Correspondence. Yogyakarta: Kanisius 

(Anggota IKAPI). 

Junidar. (t.thn.). Learning and Practising Visual Basic 10+ Ms. Access 2010. 

Yogyakarta: PT. Skripta Media Creative. 

Madcoms. (2013). Microsoft Access 2013 Untuk Pemula. Madiun: CV Andi 

Offset. 

Pramana, H. W. (2012). Aplikasi Inventory Berbasis Access 2003. Jakarta: PT. 

Elex Media Komputindo. 

Sutedi, A. (2014). Hukum Ekspor Impor. Jakarta : Raih Asa Sukses (Penebar 

Swadaya Grup). 

Suyono, R. (2003). Shipping (Pengapalan Internasional Ekspor-Impor melalui 

laut). Jakarta: BPM. 

Talib, H. (2014). Panduan Lengkap MS Access 2013. Jakarta: PT Elex Media 

Komputindo. 



57 
 

 
 
 

Wasito, B. (2010). Mudahnya Ber"olah data" dengan Microsoft Access. Jakarta: 

Mitra Wacana Media. 

Yuhefizar. (2012). Cara Mudah Membangun Website Interaktif . jakarta: PT Elex 

Media Komputindo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


