
MEMBUAT LAPORAN MENGGUNAKAN CRYSTAL REPORT 
 

 
Crystal Report adalah paket Third Party yang disertakan dalam Visual Basic. 
Paket tersibut berisi program Crystal Report desainer yang bekerja terpisah 
dengan Visual Basic dan berfungsi membuat dan menguji laporan. 
 
Membuat Laporan Stok Barang 

1. Jalankan Visual Basic 
2. Jalankan Crystal Report, klik menu: Add-Ins | Report Designer 
3. Buat laporan Baru, klik menu : File | New… 
4. Klik tombol Custom >>> 

 
 
5. Klik tombol Data File 
6. Pilih database klik tombol Ok 

 

7. Akan tampil layar Design, yang terdiri dari beberapa bagian yaitu: 

• Title, bagian judul yang tampil dibagian atas laporan pada halaman 
pertama. 

• Page Header, bagian yang tampil bagian atas setiap halaman. 
• Details, bagian dimana data-data (field) ditempatkan 
• Page Footer, bagian yang tampil bagian bawah setiap halaman. 



• Summary, bagian yang tampil dibagian bawah pada halaman terakhir 
laporan. 

 

8. Atur margin, klik menu: File | Page Margin, tentukan margin Top 
Margin (atas), Left Margin (kiri), Bottom Margin (bawah), Right 
Margin (Kanan), Klik Ok 

 

9. Desainlah seperti pada gambar. 
Beberapa icon pada toolbar: 

  mengatur font 

 Ukuran Font 
 Font tebal 
 Font Italic 
 Font Underline 
 Menambah ukuran font 
 Mengurangi ukuran font 

 Menyisipkan field database. 

 Menyisipkan teks 

 Menyisipkan rumus 



 Menyisipkan summary (Jumlah, rata-rata, banyak data dan lain-lain) 

 Menyisipkan gambar 

 Menyisipkan garis 

 Menyisipkan kotak. 
 
Untuk menyisipkan field khusus dapat dilakukan dengan mengklik menu: 
Insert | Special Field, menu ini terdiri dari: 
• Page Number Field (menyisipkan nomor halaman) 
• Record Number Field (menyisipkan nomor record) 
• Group Number Field (menyisipkan nomor grup) 
• Print Date Field (menyisipkan nomor grup) 

 
 
10. Untuk menampilkan hasilnya klik tab Preview. Untuk zoom klik icon 

. Untuk kembali ke mode Design, klik tab Design. 

 
 
11. Simpanlah lamporan, klik menu: File | Save … 

 



Letakkan laporan satu folder dengan database untuk memudahkan 
instalasi. Ketik nama file pada bagian File name, klik tombol Ok. 

12. Menghapus tabel-tabel yang tidak digunakan, klik menu: 
Database|Remove From, pilih tabel yang aka dihapus, klik tombol 
Remove, ulangi langkah ini hingga hanya ada tabel yang dibutuhkan 
saja. Klik Done. 

 
 
13. Setting lokasi database sama dengan laporan, klik menu: 

Database|Set Location, klik tombol Same As Report, dan Klik 
tombol Done. 

 

14. Simpanlah laporan kembali, File | Save 

15. Keluar dari Crystal Report, File | Exit. 


