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BAB I 

KOMPUTER DAN SISTEM KOMPUTER 

 

A. Pengertian Komputer 

ilihat dari namanya (komputer) berasal dari kata “Compute” atau 

menghitung yang memberikan makna fungsi komputer pada awalnya. 

Komputer adalah alat elektronik terbuat dari komponen yang berbeda dan 

dapat diperintah untuk memproses data dengan berbagai cara. Perkembangan Definisi 

Komputer saat ini tergantung kepada masalah sosial, ekonomi, budaya, dan politik 

dimana komputer tersebut digunakan.  Karena luasnya bidang ilmu komputer banyak 

definisi menurut para pakar dan peneliti. 

Menurut Hamacher, komputer adalah  mesin penghitung elektronik yang cepat 

dan dapat menerima input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program 

yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output yang berupa informasi. 

Menurut Blissmer, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu 

melakukan beberapa tugas sebagai berikut : 

 Menerima input. 

 Memproses input tadi sesuai dengan programnya . 

 Menyimpan perintah-perintah dan hasil dari pengolahan. 

 Menyediakan output dalam bentuk informasi. 

Jadi dari pengertian komputer diatas, bahwa komputer  sangat banyak mempunyai 

peran dalam kehidupan kita. Peran komputer tersebut antara lain : 

 Kita dapat mengumpulkan dan mengakses informasi untuk memenuhi 

keperluannya sehingga bisa menjadi pertimbangan dalam mengambil sebuah 

keputusan. 

 Gejala ini muncul karena perkembangan serta perubahan yang terjadi begitu cepat, 

sehingga diperlukan informasi yang lebih banyak, akurat, relevan dan tepat waktu. 

 Komputer dalam menjalankan fungsinya yaitu melakukan melakukan beberapa 

tugas utama seperti menyimpan, mengakses, memanipulasi dan mentransfer data.  

 Jadi jelaslah sudah peran komputer dalam kehidupan kita yaitu meningkatkan 

efisiensi dan kemampuan sumber daya manusia dalam berbagai bidang kehidupan 

D 
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Mainboard 

Memory 

Procecor 

seperti : Pendidikan, Kesehatan, Permensinan, Arsitektur, Perindustrian, 

Pertahanan, Ekonomi dan Bisnis serta Hiburan. 

 

B. Sistem Komputer 

Sistem Komputer pada dasarnya terdiri dari tiga komponen utama yakni : 

1) Perangkat Keras (Hardware) 

Perangkat keras (hardware) adalah peralatan yang terlihat secara fisik dan dapat 

dipegang. Hardware terdiri dari 3 jenis yaitu : 

 Perangkat Masukan (Input Device) 

Perangkat masukan berfungsi untuk memasukkan data, baik berupa teks, foto 

maupun gambar ke dalam komputer. Contoh : Keyboard, Mouse, Scanner, dll. 

 Perangkat Keluaran (Output Device) 

Perangkat yang berfungsi untuk menampung dan menghasilkan data yang 

dikeluarkan, misalnya monitor dan printer. 

 Perangkat Pengolah Data (Processor) 

 Perangkat yang berfungsi mengolah data yang meliputi pengolah pusat Central 

Processing Unit/CPU. Contoh processor. 
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2) Perangkat Lunak (Software) 

Perangkat Lunak (software) adalah program yang berisi instruksi/atau perintah 

untuk melakukan  pengolahan data. 

Contoh Software : 

 OS (Operating System) adalah software yang bertugas untuk melakukan 

kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem 

aplikasi serta program pengolah data lainnya. Contohnya : Dos, Windows, 

Linux, Mac Os. 

 Program Aplikasi  

Word Star (WS), Lotus, Microsoft Office, Open Office. 

 Program Desain Grafis  

Adobe Photoshop, Corel Draw, ACDSee, Paint, Photopaint. 

3) Manusia (Brainware) 

Brainware adalah setiap orang yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan komputer 

atau sistem pengolahan data. Contoh Brainware : Programmer, Administrator, 

Operator,  Teknisi, Graphic Designer, Spesialis Jaringan. 

Hardware tidak dapat bekerja tanpa adanya Software, sedangkan Software dan 

Hardware tidak dapat bekerja tanpa adanya Brainware. Jadi 3 komponen ini saling 

terkait dan saling membutuhkan. 

 

C. Sejarah Perkembangan Komputer 

Saat ini komputer sudah semakin canggih. Tetapi, sebelumnya komputer tidak 

sekecil, secanggih, dan seringan sekarang. Dalam sejarah komputer, ada 5 generasi 

dalam sejarah computer yaitu : 

1. Komputer Generasi Pertama(1946 – 1959)  

Yang termasuk komputer generasi pertama adalah komputer elektronik yang 

menggunakan konsep stored-program (operasi komputer dikontrol oleh program 

yang disimpan di memori komputer). Stored-program, tidak perlu merubah isi 

komponen dalam komputer untuk masing-masing aplikasi baru yang berbeda. 

Hanya program  baru untuk aplikasi itu saja yang dibacakan ke komputer dan 

disimpan di memori komputer. Program tersebut dibuta dengan bahasa mesin,  
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yang terdiri dari instruktur-instruktur angka 0 dan 1 di dalam urutan-urutan yang 

tertentu. 

Komputer generasi pertama mempunyai ciri-ciri sebagai berikut ini :  

 Komponen yang dipergunakan adalah tabung hampa udara (Vacuum tube) 

untuk sirkuitnya.  

 Program hanya dapat dibuat dengan bahasa mesin (machine language)  

 Menggunakan konsep stored-program dengan memori utamanya adalah 

magnetic core storage.  

 Menggunakan simpanan luar magnetic tape dan magnetic disk.  

 Ukuran pisik komputer besar, memerlukan ruangan yang luas.  

 Cepat panas, sehingga diperlukan alat pendingin.  

 Prosesnya kurang cepat.  

 Simpanannya kecil.  

 Membutuhkan daya listrik yang besar  

 Orientasinya terutama pada aplikasi bisnis. 

2. Komputer Generasi Kedua (1959-1965)  

Komputer generasi kedua mempunyai ciri-ciri sebagai berikut ini : 

 Komponen yang dipergunakan adalah transistor untuk sirkuitnya, 

dikembangkan di Bell Laboratories oleh John Bardeen, William Shockley dan 

Walter Brattain pada tahun 1947.  

 Program dapat dibuat dengan bahasa tingkat tinggi (higt level Language) 

seperti FORTRAN, COBOL, ALGOL (the algorithmic Language)  

 Kapasitas memori utama sudah cukup besar dengan pengembangan dari 

magnetic core storage, dapat menyimpan puluhan ribu karakter.  

 Menggunakan simpanan luar magnetic tape dan magnetic disk yang berbentuk 

removable dis dan disk pack. 

 Mempunyai kemampuan proses real-time dan time-sharing. Real-time dapat 

dilakukan karena menggunakan simpanan luar yang sifatnya direct access, 

seperti misalnya magnetic disk, sehingga informasi yang dibutuhkan, seketika 

dapat dihasilkan. Sedangkan time-sharing memungkinkan beberapa pemakai 

menggunakan komputer secara bersama-sama dan komputer akan membagi 

waktu (time-sharing) untuk tiap-tiap pemakai.  
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 Ukuran fisik komputer lebih kecil dibandingkan komputer generasi pertama.  

 Proses operasi sudah cepat, dapat memproses jutaan operasi per-detik.  

 membutuhkan lebih sedikit daya listrik. 

 Orientasinya tidak hanya pada aplikasi bisnis, tetapi juga ke aplikasi teknis. 

3. Komputer Generasi Ketiga (1965-1970)  

Komputer generasi ketiga mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :  

 Komponen yang dipergunakan adalah IC (Integrated Circuits), yang berbentuk 

hybrid integreted circuits atau Solid Logic Tecnology (SLT) adalah transistor 

dan dioda yang diletakkan secara terpisah dalam satu tempat. Monolithic 

intgrated circuits atau System Technology (MST) adalah elemen-elemen sirkuit 

(transistor, resistor dan dioda) semuanya diletakkan bersama-sama dalam suatu 

chip. MST lebih kecil tetapi mempunyai kemampuan yang lebih besar dari 

LST.  

 Peningkatan dari sofwarenya.  

 Lebih cepat dan lebih tepat.  

 Kapasitas memori komputer lebih besar, dapat menyimpan ratusan ribu 

karakter. 

 Menggunakan penyimpanan luar yang sifatnya random access (dapat 

memasukkan record data secara random), yaitu disk magnetik yang 

berkapasitas besar (jutaan karakter).  

 Penggunaan listrik lebih hemat dibandingkan komputer generasi sebelumnya.  

 Memungkinkan untuk melakukan multiprocessing, yaitu dapat memproses 

sejumlah data dari sumber-sumber yang berbeda pada  waktu yang bersamaan 

dan multiprogramming, yaitu dapat mengerjakan beberapa program sekaligus.  

 Pengembangan dari alat input-output yang menggunakan visual display 

terminal yang bisa menampilkan gambar-gambar dan grafik, dapat menerima 

dan mengeluarkan suara, serta penggunaan alat pembaca tinta magnetik yaitu 

MICR (Magnetik Ink Charakters Recognition) reader.  

 Harga semakin murah dibandingkan dengan komputer generasi sebelumnya. 

 Kemampuan melakukan komunikasi data dari satu komputer dengan komputer 

lainnya, misalnya lewat alat komunikasi telepon. 
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4. Komputer Generasi Keempat (sejak tahun 1975- Sekarang)  

Sejak generasi ketiga, orang sulit untuk membayangkan komputer generasi 

selanjutnya, karena sudah banyak sekali perkembangan-perkembangan yang telah 

terjadi yang sebelumnya belum terpikirkan. Tetapi sejak tahun 1970, ada dua 

perkembangan yang kemudian dianggap sebagai komputer generasi keempat.  

Yang pertama adalah penggunaan Large Scale Integration (LSI) atau disebut juga 

dengan nama Bipolar Large Scale Integration. LSI merupakan pemadatan beribu-

ribu IC yang dijadikan satu dalam sebuah chip. Istilah chip digunakan untuk 

menunjukkan suatu lempengan persegi empat yang memuat rangkaian-rangkaian 

terpadu (integreted circuits). LSI kemudian dikembangkan menjadi VLSI (Very 

Large Scale Integration).  

Yang kedua adalah dikembangkannya komputer mikro yang menggunakan 

microprocessor dan semiconduktor yang berbentu chip untuk memori komputer 

(internal memory), sedangkan komputer generasi sebelumnyamasih menggunakan 

magnetic core storage. 

5. Komputer Generasi Kelima (Sekarang – Masa depan)  

Mendefinisikan komputer generasi kelima menjadi cukup sulit karena tahap 

ini masih sangat mudah. Contoh imajinatif komputer generasi kelima adalah 

komputer fiksi HAL9000 dari novel karya Arthur C. Clarke berjudul 2001 : Space 

Odyssey. HAL menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan dari sebuah komputer 

generasi kelima. Dengan kecerdasan buatan (artificial intelligence), HAL dapat 

cukup memiliki nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia, menggunakan 

masukan visual, dan belajar dari pengalamannya sendiri. 
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BAB II 

MICROSOFT WINDOWS 

 

Microsoft Windows adalah sistem operasi komputer 

berbasiskan GUI (Graphic User Interface) yang paling 

banyak digunakan dalam komputer pribadi di seluruh 

dunia. 

Sistem operasi Windows telah berevolusi dari MS-

DOS, sebuah sistem operasi yang berbasis modus teks 

dan command-line. Windows versi pertama, Windows Graphic Environment 1.0 pertama 

kali diperkenalkan pada 10 November 1983, tetapi baru keluar pasar pada bulan 

November tahun 1985, yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan  komputer dengan 

tampilan bergambar. Windows 1.0 merupakan perangkat lunak 16-bit tambahan (bukan 

merupakan sistem operasi) yang berjalan di atas MS-DOS (dan beberapa varian dari MS-

DOS), sehingga ia tidak akan dapat berjalan tanpa adanya sistem operasi DOS. Versi 2.x, 

versi 3.x juga sama. Beberapa versi terakhir dari Windows (dimulai dari versi 4.0 dan 

Windows NT 3.1) merupakan sistem operasi mandiri yang tidak lagi bergantung kepada 

sistem operasi MS-DOS. Microsoft Windows kemudian bisa berkembang dan dapat 

menguasai penggunaan sistem operasi hingga mencapai 90%. 

Dimulai dari DosShell for DOS 6 buatan Microsoft dan inginnya Microsoft 

bersaing terhadap larisnya penjualan Apple Macintosh yang menggunakan GUI, Microsoft 

menciptakan Windows 1.0 Nama ini berasal dari kelatahan karyawan Microsoft yang 

menyebut nama aplikasi tersebut sebagai Program Windows (Jendela Program). Windows 

versi 2 adalah versi Windows pertama yang bisa diinstal program. Satu-satunya program 

yang bisa ditambahkan adalah Microsoft Word versi 1. Windows versi 3 menjanjikan 

aplikasi tambahan yang lebih banyak, kelengkapan penggunaan, kecantikan user interface 

atau antarmuka dan mudahnya konfigurasi. Windows versi 3.1 adalah versi Windows yang 

bisa mengoptimalisasi penggunaannya pada prosesor 32-bit Intel 80386 ke atas. Windows 

versi 3.11 adalah versi Windows terakhir sebelum era Start Menu. Windows 3.11 pun 

adalah versi Windows pertama yang mendukung networking/jaringan. Versi Hibrida dapat 

dijalankan tanpa MS-DOS. Versi Hibrida tersebut menginstalasi dirinya sendiri dengan 

DOS 7. Tidak seperti Windows versi 16-bit yang merupakan shell yang harus diinstalasi 

http://id.wikipedia.org/wiki/MS-DOS
http://id.wikipedia.org/wiki/MS-DOS
http://id.wikipedia.org/wiki/10_November
http://id.wikipedia.org/wiki/1983
http://id.wikipedia.org/wiki/1985
http://id.wikipedia.org/wiki/MS-DOS
http://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word
http://id.wikipedia.org/wiki/Intel
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melalui DOS terlebih dahulu. Aplikasinya pun berbeda. Meskipun Windows 9X dapat 

menjalankan aplikasi Windows 16-bit, namun Windows 9X memiliki grade aplikasi 

sendiri - X86-32, Windows 9X sangat terkenal dengan BSOD (Blue Screen of Death). 

Pada tahun 2001, Microsoft memperkenalkan Windows XP yang memiliki nama 

kode "Whitsler" selama pengembangan. Akhirnya setelah merilis beberapa versi Windows 

berbasis Windows 9x dan NT, Microsoft berhasil menyatukan kedua jajaran produk 

tersebut. Windows XP menggunakan kernel Windows NT 5.1, sehingga menjadikan 

kernel Windows NT yang terkenal dengan kestabilannya memasuki pasar konsumen 

rumahan, untuk menggantikan produk Windows 9x yang berbasis 16/32-bit yang sudah 

menua. 

Windows XP merupakan versi sistem operasi windows yang paling lama (paling 

tidak hingga saat ini), karena memang berkisar dari tahun 2001 hingga tahun 2007, saat 

Windows vista dirilis ke konsumen. Jajaran sistem operasi windows XP akhirnya di 

teruskan oleh Windows vista pada 30 Januari 2007. 

Microsoft Windows lahir terlebih dahulu dibanding LINUX. MS Windows lahir 

pada tahun 1985 sedangkan LINUX lahir tahun 1992, sehingga ada selisih 7 tahun 

kelahiran. Maka dianggap wajar jika MS Windows memiliki penggemar lebih banyak 

dibanding LINUX. Microsoft Windows merupakan Operating Sistem yang berbayar 

sehingga ada alokasi biaya yang besar untuk iklan dan sosialisasi. Sedangkan LINUX 

adalah Operating System yang FREE / gratis sehingga sosialisasinya terbatas, misalnya 

melalui komunitas dan forum. 

Microsoft Windows mempunyai beberapa Versi antara lain :  

 Microsoft Windows 1 Microsoft Windows 2 

 Microsoft Windows 3 Microsoft Windows 3.1 

 Microsoft Windows 3.11 Workgroup 

 Microsoft Windows 95 Microsoft Windows 

 98 Microsoft Windows 2000 Microsoft 

 Windows Me (Millenium) Microsoft Windows 

 NT (Next Technology) Microsoft Windows XP (Experience) 

 Microsoft Windows vista 

 Microsoft Windows 7 

 Microsoft Windows 8 
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BAB III 

MICROSOFT OFFICE 

 

 ika kita berbicara tentang 

“Microsoft,” tidak akan bisa lepas 

dari sosok yang ada di 

belakangnya yaitu William Hery 

Gates III atau yang lebih dikenal 

dengan nama Bill Gates. Bill Gates 

lahir di Seattle, wilayah Washington, 

tanggal 28 Oktober 1955. Ayahnya, William H. Gates , Sr. bekerja sebagai pengacara dan 

ibunya, Mary Maxwell Gates bekerja sebagai board director di First Interstate BancSystem 

dan United Way. 

Yang menjadi langkah pembuka sejarah Microsoft Office  adalah saat Gates 

menginjak kelas delapan, dimana Mothers Club di sekolah tersebut membeli terminal ASR 

Teletype Model 33 dan blok waktu komputer di komputer dari Genral Electric untuk para 

murid sekolah. Hal ini kemudian menjadi awal ketertarikan Gates pada pemrograman 

sistem GE yang menggunakan BASIC dan ia diperbolehkan tidak mengikuti kelas 

matematika demi mengejar hobinya tersebut. Setelah donasi dari mothers club berakhir, 

mencoba-coba sistem lain termasuk minikomputer DEC PDP, dimana salah satu PDP-10 

adalah milik Korporasi Pusat Komputer (CCC) yang akhirnya melarang Gates, Paul Allen, 

Ric Weiland, dan Kent Evans menggunakannya lagi setelah mereka tertangkap basah 

mengeksploitasi bug pada sistem operasi tersebut. 

Pada Januari 1975, Gates menginisiasi kontak dengan Micro Instrumentation and 

Telemetry Systems (MITS) yang menciptakan mikrokomputer dan mengatakan bahwa ia 

sedang mengerjakan interpreter BASIC untuk platformnya. Meskipun berbohong, 

emulator Altair yang mampu berjalan di komputer mini dapat diselesaikan, lalu selesai 

juga interpreter BASICnya. Demonstrasi kedua interpreter tersebut berlangsung di 

Albuquerque dan sukses besar, membuat MITS merekrut Gates dan Paul Allen. Nama 

yang mereka pilih untuk kemitraan tersebut adalah “Micro-soft” dan pada 26 November 

1976, nama Microsoft resmi didaftarkan. 

J  
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Setelah memutuskan hubungan kemitraan dengan MITS, pada bulan Juli 1980 

IBM menghampiri Microsoft dengan membawa contoh komputer personal yang akan 

mereka rilis yang bernama IBM PC. Pada awalnya, IBM meminta Microsoft untuk 

membuat interpreter BASIC. Saat utusan IBM menyebutkan mereka membutuhkan sistem 

operasi, Gates menyarankan untuk menggunakan CP/M yang dibuat oleh Digital Research 

(DRI) tapi komunikasi berjalan a lot. Beberapa minggu setelahnya, Gates kembali 

menyarankan mereka untuk menggunakan 86-DOS yang dibuat oleh Seattle Computer 

Products (SCP). Pada tanggal 20 November 1985, Microsoft akhirnya merilis versi retail 

pertama dari Microsoft Windows dan pada bulan Agustus 1986 bekerjasama dengan IBM 

untuk membuat sistem operasi baru bernama OS/2, yang meskipun selesai membuat 

kemitraan mereka agak terganggu. 

Microsoft Office adalah sebutan untuk paket aplikasi perkantoran buatan Microsoft 

dan dirancang untuk dijalankan di bawah sistem operasi Windows. Beberapa aplikasi di 

dalam Microsoft Office yang terkenal adalah Excel, Word, dan PowerPoint. Microsoft 

Office untuk Windows dimulai pada bulan Oktober 1990 sebagai paket dari tiga aplikasi 

yang dirancang untuk Microsoft Windows 3.0: Microsoft Word untuk Windows 1.1, 

Microsoft Excel untuk Windows 2.0, dan Microsoft PowerPoint untuk Windows 2.0. 

Lalu setelah populer, pada tahun 1995 Microsoft kembali meluncurkan aplikasi 

kantoran ini dengan versi 1995 bersama dengan OS Windows 95-nya. Pada sistem operasi 

ini Microsoft merombak total Windows versi 3.1 dan Windows 3.11 for Workgroup, 

perubahan yang cukup signifikan dalam sejarah sistem operais PC saat itu. Sejalan dengan 

pekembangan sistem operasi Microsoft Windows, Microsoft Office sendiri terus 

berkembang dan semakin mapan dan terus digandrungi serta digunakan oleh sebagian 

besar masyarakat komputer di dunia, termasuk di Indonesia. 

Sampai pada tahun 2000-an Microsoft sudah meluncurkan beberapa versi 

Microsoft Office dan sampai saat ini masih tetap digunakan sebagai andalan aplikasi 

perkantoran modern. Beberapa versi dari Microsoft Office yang masih banyak digunakan 

saat ini antara lain Microsoft Office 2000, Microsoft Office XP (2002), Microsoft Office 

2003, Microsoft Office 2007 dan yang terakhir sampai sekarang adalah Microsoft Office 

2010. 
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BAB IV 

MICROSOFT WORD 

 

Microsoft Word atau Microsoft Office Word adalah perangkat 

lunak pengolah kata (word processor) andalan Microsoft. 

Pertama diterbitkan pada 1983 dengan nama Multi-Tool Word 

untuk Xenix, versi-versi lain kemudian dikembangkan untuk 

berbagai sistem operasi, misalnya DOS (1983), Apple 

Macintosh (1984), SCO UNIX, OS/2, dan Microsoft Windows 

(1989). Setelah menjadi bagian dari Microsoft Office System 

2003 dan 2007 diberi nama Microsoft Office Word. Sejarah Banyak ide dan konsep Word 

diambil dari Bravos, pengolah kata berbasis grafik pertama yang dikembangkan di Xerox 

Palo Alto Research Center (PARC). Pencipta Bravo, Charles Simonyi, meninggalkan 

Xerox PARC dan pindah ke Microsoft pada 1981. Simonyi juga menggaet Richard Brodie 

dari PARC. Pada 1 Februari 1983, pengembangan Multi-Tool Word dimulai.  

Setelah diberi nama baru Microsoft Word, Microsoft menerbitkan program ini 

pada 25 Oktober 1983 untuk IBM PC. Saat itu dunia pengolah kata dikuasai oleh 

WordPerfect dan juga WordStar. Word memiliki konsep "What You See Is What You 

Get", atau WYSIWYG, dan merupakan program pertama yang dapat menampilkan cetak 

tebal dan cetak miring pada IBM PC. Word juga banyak menggunakan tetikus yang saat 

itu tidak lazim sehingga mereka menawarkan paket Word-with-Mouse. Word processor 

berbasis DOS lain, seperti WordStar dan WordPerfect, menampilkan hanya teks dengan 

kode markup dan warna untuk menandai pemformatan cetak tebal, miring, dan 

sebagainya. Word untuk Macintosh, meski memiliki banyak perbedaan tampilan dari versi 

DOS-nya, diprogram oleh Ken Shapiro dengan sedikit perbedaan dari kode sumber versi 

DOS, yang ditulis untuk layar tampilan resolusi tinggi dan printer laser, meskipun belum 

ada produk seperti itu yang beredar untuk publik. Setelah LisaWrite dan MacWrite, 

Microsoft pun mencoba untuk menambahkan fitur WYSIWYG ke dalam paket program 

Word for Macintosh.  

Setelah Word for Macintosh dirilis pada tahun 1985, program tersebut 

mendapatkan perhatian yang cukup luas dari masyarakat pengguna komputer. Microsoft 

tidak membuat versi Word 2.0 for Macintosh, untuk menyamakan versi dengan Word 
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untuk sistem atau platform lainnya. Versi selanjutnya dari Word for Macintosh, adalah 

Word 3.0, yang dirilis pada tahun 1987. Versi ini mencakup banyak peningkatan dan fitur 

baru tapi memiliki banyak bug. Dalam hanya beberapa bulan, Microsoft mengganti Word 

3.0 dengan Word 3.01, yang jauh lebih stabil. Semua pengguna terdaftar dari Word 3.0 

dikirimi surat yang berisi salinan Word 3.01 secara gratis, sehingga menjadikan hal ini 

kesalahan Microsoft paling mahal untuk ditebus pada waktu itu. Word 4.0, yang dirilis 

pada tahun 1989, merupakan versi yang sangat sukses dan juga stabil digunakan.  

Tahun 1990-1995 Pada rentang tahun ini, Word for Windows diluncurkan. Versi 

pertama dari Word for Windows dirilis pada tahun 1989. Microsoft Word 2010 Versi ini 

adalah versi paling terbaru yang dikeluarkan Microsoft untuk Office pada Windows, 

dengan dukungan Untuk Windows 7 , Windows Vista (Dengan Service Pack 2), Microsoft 

Windows XP (Service Pack 3) Penghilangan fitur fitur yang tidak diperlukan di Microsft 

Office 2010, membuat lebih ringan.  

 

A. Memulai Microsoft Word 

Untuk memulai mengoperasikan Microsoft Word :  

☞ Klik Tombol Start yang ada di taskbar.  

☞ Pilih menu All Program dan muncul sejumlah menu (gambar 2). 

☞ Kemudian arahkan pointer ke Microsoft Office dan klik program aplikasi 

Microsoft Office Word 2007. Tunggu sampai jendela Microsoft Office Word 2007 

ditampilkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2  
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B. Tampilan Jendela Microsoft Office Word 2007 

 

Gambar 2  

 

C. Unsur-unsur Microsoft Word 

 Title Bar/Judul Windows 

Baris Judul Menampilkan nama file dan aplikasi Microsoft Word, nama file 

sebelum dirubah adalah Document1, Document2 dan seterusnya. 

 

 

 

 Office Button/Tombol Microsoft Office 

 

 

 
 

 Toolbar 

Merupakan deretan tool-tool (gambar-gambar yang berbentuk tombol) yang 

mewakili perintah dan berfungsi untuk mempermudah dan mengefisienkan 

pengoperasian program. Sebagai contoh kalo kita klik menu Home, akan muncul 

toolbar berikut : 
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D. Membuat Dokumen  

 Membuka dokumen baru 

Jika kita baru memulai mengoperasikan Microsoft Word, biasanya akan langsung 

ditampilkan dokumen kosong yang siap untuk ditulisi. Namun, jika komputer tidak 

secara otomatis menyediakan dokumen kosong, cara berikut ini bisa menjadi 

alternatif dalam membuat dokumen baru.  

Klik tombol Microsoft Office           lalu pilih New lalu klik blank document lalu 

klik create.  

 Membuka dokumen lama 

Klik Tombol Office               Klik Open, maka akan ditampilkan kotak dialog open 

seperti gambar berikut :  

 

 

 

 

 

Klik salah satu lokasi media menyimpan data (C, D). Pada kota dialog open akan 

ditampilkan daftar nama dokumen, klik dokumen yang akan dibuka. Kemudian 

klik open.  

 

E. Menyimpan File / Dokumen 

Agar naskah yang sudah diketik di monitor tidak hilang dan sewaktu-waktu dapat 

diedit kembali naskah tersebut harus disimpan. Untuk menyimpan dokumen Klik 

Tombol Office lalu Klik Save, akan tampil jenderal save as, setelah itu beri nama file 

sesuai keinginan kita baru kita klik Save. 
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F. Mencetak Dokumen 

Sebelum kita mencetak dokumen kita harus menyiapkan printer dan driver printernya. 

Setelah driver printernya terinstal dalam komputer baru kita buka file yang akan 

dicetak. 

Setelah file terbuka kita Klik Office Button pilih Print (seperti di gambar). 

 

 

CARA MEMBUAT MAIL MERGER 

Setelah format telah selesai kita buat, pada Ms. Word kita pilih menu Mailings >> 

Start Mail Merge >>Step by Step Mail Merge Wizard. 

Lalu akan muncul menu disamping kanan Ms. Word, Selanjutnya pada menu Select 

Document Type, pilih Letters >> Next:Starting Document.  

Selanjutnya pada menu Select starting document, pilih Use the current document >> 

Next:Select Recipients 

Pada menu Select recipients, pilih Use an existing list, selanjutnya pilih file Ms. Excel 

yang disimpan tadi pada menu Browse, pada saat kita membuka file Ms. Excel yang 

telah kita simpan tadi, akan mucul sheet yang ada pada file Ms. Excel tadi. Selanjutnya 

kita pilih sheet yang telah kita berinama tadi tempat data tersimpan. Setelah dipilih , 

lalu lanjutkan dengan memilih Next: Write your letter 

Selanjutnya untuk memasukan data pada format yang telah kita buat tadi pada Ms. 

Word, arahkan kursor pada format yang telah kita buat sesuai dengan jenis data yang 
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akan kita tampilkan,lalu kita pilih tab Insert Merge Field. Pada tab ini akan muncul 

kolom-kolom yang telah kita buat pada Ms. Excel tadi. Lalu pilih kolom-kolom tadi 

sesuai dengan format yang telah kita buat pada Ms. Word agar data yang telah kita 

buat pada Ms. Excel dapat ditampilkan pada Ms. Word. 

Untuk menampilkan data , pilih menu Preview Results, maka akan tampil data yang 

ada pada Ms. Excel tadi. untuk melihat data selanjutnya, dapat dilakukan dengan cara 

menekan tombol anak panah disamping menu Preview result sesuai dengan nomor 

yang kita inputkan sebelumnya pada Ms. Excel. 
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Latihan (Format Skripsi) 

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENGGAJIAN 

KARYAWAN PADA FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFI’IYAH 

 

A.   LATAR BELAKANG 

Perkembangan dunia usaha dewasa ini menunjukkan kemajuan yang sangat pesat, sehingga 

untuk dapat bersaing dan bertahan harus memanfaatkan faktor produksi yang tersedia 

seoptimal mungkin. Sumber daya manusia sebagai sarana untuk mencapai tujuan 

perusahaan, merupaka salah satu faktor penentu yang mempunyai andil besar dalam kinerja 

ke depan suatu perusahaan. 

B.  PERUMUSAN MASALAH 

Bagaimanakah penerapan sistem akuntansi penggajian karyawan pada Fakultas Hukum 

Universitas Islam As-Syafi’iyah? 

C.  TUJUAN  

1.Untuk  mengetahui sistem pelaporan akuntansi penggajian karyawan pada 

perusahaan, apakah sudah berjalan secara efektif dan efisein?  

2. Untuk   mengetahui penerapan   sistem   pengendalian   penggajian yang dilakukan 

oleh perusahaan, apakah sesuai dengan sistem yang telah diterapkan? 

D.  HIPOTESIS 

Pembahasan yang akan dikemukakan yaitu mengenai prosedur kegiatan, arus data, 

proses pengolahan data, dan pelaporan pada sistem penggajian objek riset, pembahasan 

akan ditentukan pada aspek prinsip-prinsip pengendalian internnya untuk melihat sejauh 

mana pengendalian intern diterapkan secara memadai. 

E. ASUMSI 

1. Bahwa perusahaan telah mempunyai standar operasional prosedur atau SOP yang jelas. 

2. Setiap karyawan memperoleh gaji sesuai dengan kapasitasnya dalam bekerja. 

 

Dari dokumen diatas lakukan penyuntingan/pengeditan! 

1. Ukuran kertas A4 Margin Atas 4 cm, Kiri 4 cm, Atas 3 cm, kanan 3cm. 

2. Buat  paragraph 2 spasi 

3. Judul dokumen dibuat tengah (center) dan cetak tebal (bold) 

4. Jenis Font Times New Roman, ukuran font 12. 

5. Buatlah index tiap-tiap bagian. 

6. Buatlah ukuran paragraph 2 spasi 

7. Tiap-tiap sub judul cetak tebal (Bold) 
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Latihan Membuat Mail Merger 

 

SURAT TUGAS 

No. 16/16/UIA/II/2019 

 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

 

Nama  : Dr. Iffah Budiningsih 

Jabatan : Wakil Rektor I 

 

Dengan memberi tugas kepada : 

 

Nama  : Tryanti R. Abdulrahman, S.Pd., MA. 

Jabatan : Lektor / III A 

 

Untuk mengikuti kegiatan Penilaian Evaluasi Kinerja Dosen PNS yang ditugaskan pada 

PTS di Lingkungan LLDIKTI Wilayah III .  

 

Demikianlah Surat Tugas ini dikeluarkan semoga dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya  

 

Jakarta, 25 September 2019 

Wakil Rektor I 

 

 

 

 

Dr. Iffah Budiningsih 

 

Tabel  

No Nomor Surat Nama Jabatan 

1 06/16/UIA/IX/2019 Dr. Iffah Budiningsih Lektor / IV B 

2 07/16/UIA/IX/2019 Dr. Khasanah, S.Pd., MA Lektor / IV B 

3 08/16/UIA/IX/2019 Dr. Efridani Lubis, SH., MH. Lektor / IXIA 

4 09/16/UIA/IX/2019 Dr. R. Indarjani, M.Sc. Lektor Kepala / IV A 

5 10/16/UIA/IX/2019 Drs. Ari Sumitro, , MM. Lektor Kepala / IV B 

6 11/16/UIA/IX/2019 Prof. Taufik Makaraow, SH., MH. Guru Besar / IXID 

7 12/16/UIA/IX/2019 Waluyo, SE., MM. Lektor / IV B 

8 13/16/UIA/IX/2019 Slamet Riyanto, SH., MH. Lektor / IXI B 

9 14/16/UIA/IX/2019 Ir. Herlina K. Nurtjahyo, MT. Lektor / IXI A 

10 15/16/UIA/IX/2019 Median Wilestari, SE., MM. Lektor / IXIA 

11 16/16/UIA/IX/2019 Tryanti R. Abdulrahman, S.Pd., MA. Lektor / IXI A 
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Latihan (Format Penulisan Media/Koran) 

 

Instansi Pendidikan 

 

Perguruan tinggi adalah merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan 

menengah mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor 

yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Selain itu perguruan tinggi juga mempunyai 

pengertian pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di 

jalur pendidikan sekolah.  

Pendidikan tinggi antara lain berfungsi untuk mempersiapkan peserta didik menjadi 

manusia yang memiliki perilaku, nilai dan norma sesuai sistem yang berlaku sehingga 

mewujudkan totalitas manusia yang utuh dan mandiri sesuai tata cara hidup bangsa. 

Statuta adalah suatu pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan 

untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional 

sesuai dengan tujuan perguruan tinggi yang bersangkutan, berisi dasar yang dipakai 

sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur 

operasional yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. 

 

Dari dokumen diatas lakukan penyuntingan/pengeditan! 

1. Buatlah Judul menggunakan Wordart ukuran font 17 jenis font Bookman Old Style 

2. Tentukan paragraph 1.5 spasi jenis font times new roman ukuran 12. 

3. Buatlah header dengan jenis annual ketik aplikasi komputer. 

4. Diakhir paragraph satu buatlah footnote (ketik Islam As-syafi’iyah) 

5. Diakhir paragraph tiga buatlah footnote (ketik Dirjen Dikti). 

6. Paragraph Satu dan tiga huruf pertama buatlah drop cap pilih dropped 

7. Paragraph dua dibuat di kolom. 
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Latihan membuat bagan  

 

DEKAN 

 

WAKIL DEKAN 

 

KETUA JURUSAN 

 

KETUA JURUSAN 

 

SEKRETARIS  JURUSAN 

 

SEKRETARIS  JURUSAN 

 

KEPALA TU 

 

STAFF 
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Latihan membuat tabel 

REKAP JUMLAH MAHASISWA 

NO NAMA FAKULTAS 
TAHUN 

2008 2009 2010 2011 2012 

1. Fakultas Agama Islam 300 375 403 467 505 

2. Fakultas Hukum 401 488 542 555 605 

3. Fakultas Ekonomi 309 366 411 498 513 

4. Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan 301 444 458 509 635 

5. Fakultas Sains & Teknologi 100 107 163 199 207 

6. Fakultas Ilmu Kesehatan 102 109 177 201 248 

7. Akademi Keperawatan 80 80 80 80 80 
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MICROSOFT POWERPOINT 

 

Microsoft PowerPoint atau Microsoft Office PowerPoint 

adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang 

dikembangkan oleh Microsoft di dalam paket aplikasi 

kantoran mereka, Microsoft Office, selain Microsoft Word, 

Excel, Access dan beberapa program lainnya. PowerPoint 

berjalan di atas komputer PC berbasis sistem operasi 

Microsoft Windows dan juga Apple Macintosh yang 

menggunakan sistem operasi Apple Mac OS, meskipun pada awalnya aplikasi ini berjalan 

di atas sistem operasi Xenix. Aplikasi ini sangat banyak digunakan, apalagi oleh kalangan 

perkantoran dan pebisnis, para pendidik, siswa, dan trainer. Dimulai pada versi Microsoft 

Office System 2003, Microsoft mengganti nama dari sebelumnya Microsoft PowerPoint 

saja menjadi Microsoft Office PowerPoint.  

Jendela Powerpoint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft Office Button  

Microsoft Office Button berada di pojok kiri atas jendela kerja PowerPoint 2007 berfungsi 

untuk membuka menu, berisi fungsi-fungsi utama dari File, antara lain :  
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 New untuk membuka lembaran baru 

 Open untuk membuka file yang sudah ada 

 Save untuk menyimpan file 

 Save As untuk menyimpan file pertama 

 Print untuk mencetak file 

 Prepare untuk melakukan perubahan 

 Send untuk mengirim file lewat e-meil/fax 

 Publish untuk publikasi 

 Close untuk menutup lembaran aktip 

 Powerpoint option untuk pilihan 

 Exit powerpoint untuk keluar  

 

Title Bar 

Title Bar adalah bagian dari elemen layar PowerPoint yang menampilkan nama program 

yang sekarang sedang aktif. 

 

Quick Access Toolbar 

Quick Access Toolbar berisi shortcut untuk fungsi Save, Undo, and Repeat.Shortcut ini 

dapat ditambah dengan mengklik panah di sebelah kanan. 

 

Ribbon Tabs (menu bar) 

Setiap Ribbon Tab akan menampilkan Ribbon yang berisi beberapa set dari Tool Groups. 

Ribbon tabs dalam Ms. PowerPoint 2007 antara lain : Home, Insert, Design, 

Animations, Slide Show, Review, dan View. 

 

a.  Ribbon Tab Home  

Pilihan pada Ribbon Tab Home: 

Clipboard, terdapat tombol copy, paste, cut, dan format painter. 

Slide, terdapat tombol add slide, layout, reset dan delete. 

Paragraph, terdapat tombol untuk mengatur perataan (alignment), bullet and 

numbering, line spacing, dan beberapa tombol untuk mengatur paragraph. 

Drawing, terdapat tombol Text Box, Austoshape, Arrange, Quick Styles, Shape Fill, 

Shape Outline, dan Shape Effects. 

Editing, terdiri dari tombol Find, Replace, dan Select. 
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b. Ribbon Tab Insert 

Ribbon tab Insert terdiri dari beberapa tool group, antara lain : 

Tables, perintah untuk menambahkan table pada tampilan slide Anda. 

Illustrations, terdapat tombol-tombol yang bisa Anda gunakan untuk menyisipkan 

gambar, clipart, photo album, shapes, smartart, dan chart (grafik). 

Links, tombol-tombol pada tool group ini dapat digunakan untuk membuat link pada 

slide. 

Media Clips, untuk memperkaya tampilan slide Anda, maka anda dapat 

menambahkan file sound (suara) atau movie 

 

c.  Ribbon Tab Design 

Ribbon dengan beberapa tool group, antara lain : 

Page Setup, terdapat tombol untuk mengatur orientasi dari slide, apakah anda akan 

menggunakan orientasi portrait atau landscape. 

Themes, Anda bisa menggunakan pilihan desain yang sudah disiapkan oleh Ms. 

PowerPoint 2007 untuk slide Anda. 

Background, untuk memperindah slide yang Anda buat, anda bisa menata latar 

belakang slide Anda dengan menggunakan menu pada toolgroup ini. 

 

d.  Ribbon Tab Animations 

Terdapat 3 tool group yang bisa digunakan,antara lain : 

Preview, tombol ini dipergunakan untuk melihat hasil dari animasi yang Anda berikan 

untuk slide Anda. 

Animations, Anda dapat memilih animasi bagi objek yang ada pada slide, terdiri dari 

animate dan custom animations. 

Transition to This Slide, untuk memebrikan slide pada perpindahan slide yang Anda 

buat. 

 

e.  Ribbon Tab Slide Show 

Ribbon Tab Slide Show terdiri dari beberapa tool group, antara lain : 

Start Slide Show, untuk menentukan dari mana slide Anda dijalankan, apakah dari 

awal (from beginning) atau dari slide yang sedang aktif (from current slide show) atau 

pilihan Anda sendiri (custom slide show). 
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Set Up, pada tool group ini terdapat tombol yang bisa digunakan untuk 

menyembunyikan slide (hide slide), merekam narasi (record narration) dan 

menentukan urutan slide (rehearse timings) yang akan ditampilkan. 

Monitors, Anda bisa mengatur resolusi dari slide presentasi Anda pada tool group ini.

  

f.  Ribbon Tab Review 

Terdapat tiga tool group pada Ribbon Tab ini, antara lain : 

Proofing, digunakan untuk melakukan pengecekan pada tata tulis yang Anda buat di 

slide. 

Comments, Anda bisa memberikan catatan pada slide yang Anda buat. 

Protect, Anda bisa menggunakannya untuk melindungi slide presentasi yang Anda 

buat. 

 

g.  Ribbon Tab View 

Tool group yang terdapat pada Ribbon Tab ini antara lain : 

Presentation Views, pada bagian ini Anda dapat melihat keseluruhan dari slide yang 

telah Anda buat. Anda bisa melihatnya secara normal, slide sorter, notes page, dan 

slide show. Selain itu Anda juga dapat membuat slide Master sesuai dengan desain 

yang Anda inginkan. 

Show/Hide, untuk membantu Anda dalam membuat slide presntasi, Anda bisa 

menampilkan penggaris (ruler) dan garis bantu (gridlines). 

Zoom, Anda dapat memperbesar ukuran slide yang Anda buat atau secara normal. 

Color/Grayscale, Pada bagian ini anda dapat menentukan apakah slide yang Anda 

buat berwarna (color) atau hitam putih (grayscale). 

Window, Anda manata tampilan window PowerPoint apakah secara cascade, split, 

atau berpindah ke window lain. 

 

 Memulai PowerPoint  

Untuk memulai mengoperasikan PowerPoint dengan cara Klik Star pilih Microsoft 

Office lalu Klik PowerPoint akan keluar Lembar Kerja PowerPoint (lihat gambar). 
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 Memulai membuat Presentasi  

Setelah Lembar Kerja Powerpoint kita buka, lalu tentukan warna background Klik 

Design pilih warna yang kita kehendaki. (lihat gambar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selanjutnya pilih model animasinya, cara Klik Animations tentukan model Animations 

yang dikehendaki. Apabila presentasinya menginginkan ada suara, kita tinggal Klik 

Animations, lalu pilih Transition Sound. Dalam menampilkan presentasi kadang-
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kadang kita menampilkan Video, cara memasukkan Video ke dalam presentasi 

langkah-langkahnya sebagai berikut : 

Klik Insert pilih Movie Klik Movie From File (lihat gambar).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Membuat Hyperlink & Action 

Cara membuat Hyperlink & Action dengan cara : 

Buka lembar baru powerpoint, buat satu sampai empat slide powerpoint. 

Sebagai contoh Slide Pertama, di tabel pertama diisi Pendahuluan, table kedua diisi 

Halaman 1, Halaman 2, Halaman 3 dan buat tanda Panah dengan menggunakan  

Slide Pertama Blok Teks Halaman 1 yang akan di hyperlink Shapes. 

Slide Pendahuluan, Blok Teks Halaman 1, lalu Klik Insert pilih Action, pada menu 

Mouse Click Klik Hyperlink to : pilih Halaman 1 lalu Klik Ok(seperti gambar). 
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Selanjutnya cara membuat tanda panah (back), Klik Insert pilih Action, pada menu 

Mouse Click Klik Hyperlink to : pilih First Slide lalu Klik Ok(seperti gambar). 
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Latihan Power Point 

Buatlah Slide Presentasi 

Slide I 

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

MICROSOFT WORD 

MICROSOFT POWERPOINT 

MICROSOFT PUBLISHER 

MICROSOFT EXCEL 

MICROSOFT ACCES 

Slide II 

MICROSOFT WORD 

SLID III 

MICROSOFT POWERPOINT 

SLIDE IV 

MICROSOFT PUBLISHER 

SLIDE V 

MICROSOFT EXCEL 

SLIDE VI 

MICROSOFT ACCES 

 

Ketentuan : 

Buatlah hyperlink dan action 
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MICROSOFT PUBLISHER 

 

Microsoft Publisher atau disingkat MS Publisher adalah salah satu 

dari pemaketan Microsoft Office. MS. Publisher dirancang untuk 

tujuan percetakan yang bersifat praktis. Walaupun secara praktis kita 

dapat juga membuat berkasnya di pengolah kata seperti Microsoft 

Word, MS. Publisher mempunyai kelebihan yaitu memiliki banyak 

template-template yang siap digunakan. MS Publisher sering digunakan untuk membuat 

banner dan poster.  

Microsoft publisher adalah sebuah program aplikasi untuk sistem operasi Windows yang 

digunakan untuk Desktop publishing. Program ini merupakan buatan Microsoft 

Corporation, dan mulai pada versi Microsoft Office System 2003, telah diintegerasikan ke  

dalam paket tersebut. Kini, namanya menjadi Microsoft Office Publisher. Versi terbarunya  

adalah Microsoft Office Publisher 2007 yang terintegrasi dengan Microsoft Office 

Publisher 2007. 

 

Jendela Microsoft Publisher 
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Keterangan : 

Title Bar 

Title Bar juga disebut juga dengan judul baris, berfungsi untuk menampilkan nama 

dokumen.Title bar merupakan bagian atas jendela komputer yang menampilkan informasi-

informasi dasar mengenai apa yang terdapat pada jendela tersebut. 

 

Toolbar Formating 

Berisi ikon-ikon untuk mengolah atau memformat naskah. Seperti pengganti huruf, 

mengganti ukuran, meratakan teks dan sebagainya. 

 

Toolbar Objects 

Berisi ikon-ikon untuk menyisipkan objek. Seperti teks dalam kotak, menyisipkan tabel, 

menyisipkan word, mengambar garis, dan lain sebagainya. 

 

Control Button 

 
Berfungsi untuk mengontrol jendela program. 

Minimiz : Menyembunyikan jendela program pada taksbar.   

Maximize : memperbesar jendela program satu layar penuh. 

Close   : Menutup atau mengakhiri suatu program. 

 

Ikon Page 

Berfungsi untuk berpindah dari halaman satu ke halaman lain dengan klik pada ikon page 

tersebut. Ikon page berisi ikon-ikon yang didalamnya tertulis nomor halaman yang sudah 

dibuat. 

 

  

http://2.bp.blogspot.com/-Sc-C-ut_tek/Uc5SWFuhbPI/AAAAAAAABiw/GZnzYzwp6RE/s106/Control+Button+MS.OFFICE+PUBLISHER+2007.png
http://2.bp.blogspot.com/-Sc-C-ut_tek/Uc5SWFuhbPI/AAAAAAAABiw/GZnzYzwp6RE/s106/Control+Button+MS.OFFICE+PUBLISHER+2007.png
http://2.bp.blogspot.com/-Sc-C-ut_tek/Uc5SWFuhbPI/AAAAAAAABiw/GZnzYzwp6RE/s106/Control+Button+MS.OFFICE+PUBLISHER+2007.png
http://2.bp.blogspot.com/-Sc-C-ut_tek/Uc5SWFuhbPI/AAAAAAAABiw/GZnzYzwp6RE/s106/Control+Button+MS.OFFICE+PUBLISHER+2007.png
http://2.bp.blogspot.com/-Sc-C-ut_tek/Uc5SWFuhbPI/AAAAAAAABiw/GZnzYzwp6RE/s106/Control+Button+MS.OFFICE+PUBLISHER+2007.png
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Latihan : 

Buatlah desain Sertifikat menggunakan MS. Publisher 2007 (anda boleh berkreasi sendiri).  
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MICROSOFT EXCEL 

 

Microsoft Excel atau Microsoft Office Excel adalah sebuah 

program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dibuat dan 

didistribusikan oleh Microsoft Corporation untuk sistem 

operasi Microsoft Windows dan Mac OS. Aplikasi ini 

memiliki fitur kalkulasi dan pembuatan grafik yang, 

dengan menggunakan strategi marketing Microsoft yang 

agresif, menjadikan Microsoft Excel sebagai salah satu 

program komputer yang populer digunakan di dalam komputer mikro hingga saat ini. 

Bahkan, saat ini program ini merupakan program spreadsheet paling banyak digunakan 

oleh banyak pihak, baik di platform PC berbasis Windows maupun platform Macintosh 

berbasis Mac OS, semenjak versi 5.0 diterbitkan pada tahun 1993.  

Aplikasi ini merupakan bagian dari Microsoft Office System, dan versi terakhir 

adalah versi Microsoft Office Excel 2010 yang diintegrasikan di dalam paket Microsoft 

Office System 2010.  

Tampilan Microsoft Excel 
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Penjelasannya : 

 Judul Window 

Judul window (window title) terletak pada baris paling atas, yang menampilkan tulisan 

Microsoft Excel dan nama Workbook yang sedang aktif. 

 Office Button 

Fitur yang baru didapat di Office 2007 yang berfungsi menggantikan menu File dan 

berlokasi di pojok kiri atas. Didalamnya berisi perintah-perintah standar seperti Open, 

Save, Print. Selain itu juga berisi perintah baru seperti Finish, Publish. Incpect 

Document. 

 Tab Sistem Menu 

Sistem menu (menu system) merupakan sarana yang disediakan oleh Microsoft Excel 

untuk melakukan komunikasi antara pemakai dengannya. 

 Ribbon 

Berisi perintah-perintah khusus yang merupakan submenu dari Tab Sistem Menu. 

 Penggulung Sheet 

Untuk melihat worksheet yang tidak tampak di layar anda dapat memanfaatkan 

penggulung sheet. Ada 2 macam penggulung sheet, yaitu penggulung vertikal (vertical 

scroll bar) untuk melihat sheet yang panjang ke bawah, dan penggulung horisontal 

(horizontal scroll bar) untuk menampilkan data yang melebar ke samping. 

 Baris Formula 

Baris formula (Formula bar) menyajikan 3 informasi, yaitu : 

 Pada kotak paling kiri (name box) menampilkan informasi tentang alamat atau 

nama dari sel atau range.  

 Tanda sama dengan (=) dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki formula (rumus) 

 Informasi paling kanan menampilkan isi dari suatu sel yang sedang 

 Judul Kolom 

Judul kolom (column heading) merupakan nama kolom yang dimulai dari huruf A, B, 

C sampai Z kemudian sampai IV dengan total jumlah kolom sebanyak 256 (28) 

kolom. 

 Nomor Baris 

Nomor baris (row number) dimulai dari nomor 1 sampai 65536 (216) Baris. 
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 Baris Status 

Baris status (status bar), menampilkan informasi yang berhubungan dengan kegiatan 

yang sedang dilakukan oleh Microsoft Excel dan status keyboard. 

 Tab Sheet 

Standarnya (default), Microsoft Excel menyediakan 3 sheet. Sheet sering disebut 

 dengan worksheet (lembar kerja), sedangkan kumpulan dari beberapa worksheet 

dinamakan workbook (buku kerja). 

 Penunjuk Sel 

Penunjuk sel (sel pointer) digunakan untuk memberitahu Microsoft Excel dimana 

suatu aktivitas akan dilakukan, seperti memasukkan data, memformat sel, melakukan 

perhitungan dan sebagainya. 

Secara umum di dalam Microsoft Excel membagi tipe data menjadi 3, yaitu : 

 Label 

Data yang menerangkan data numerik dan formula. Semua huruf dan simbul 

dimasukkan ke dalam data bertipe label, demikian juga halnya dengan angka yang 

tidak akan dihitung seperti nomor telepon. 

 Numerik 

Data yang hanya terdiri dari angka-angka dalam berbagai bentuk dan format. Data tipe 

ini dapat dihitung, misalnya harga barang, nilai mahasiswa dan sebagainya. 

 Formula 

Merupakan perintah untuk melakukan suatu perhitungan. Formula kurang lebih sama 

dengan rumus. Misalnya untuk menghitung omzet penjualan barang dan sebagainya. 

Setelah mengenal Tipe Data Microsoft Excel, dan bisa memulai 

menggunakan aplikasi excel sekarang Kita coba bahas rumus excel yang sering digunakan 

dalam dunia kerja atau administrasi perkantoran. 

 Fungsi Average 

Fungsi ini digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari sekumpulan data (range). 

Bentuk umum penulisannya adalah : 

=AVERAGE(number1, number2,…), dimana number1, number2, dan seterusnya 

adalah range data yang akan dicari nilai rata-ratanya. Misalnya untuk mengisi nilai 

rata-rata dari range data E8 sampai G8, maka rumusnya adalah =AVERAGE(E8:G8) 

kemudian tekan tombol Enter. 
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 Fungsi Sum 

Fungsi SUM digunakan untuk menjumlahkan sekumpulan data pada suatu range. 

Bentuk umum penulisan fungsi ini adalah =SUM(number1, number2,…). Dimana 

number1, number2 dan seterusnya adalah range data yang akan dijumlahkan. Misalnya 

untuk menjumlahkan range data E8 sampai G8, maka rumusnya adalah =SUM(E8:G8) 

kemudian tekan tombol Enter. 

 Fungsi Max 

Fungsi ini digunakan untuk mencari nilai tertinggi dari sekumpulan data (range). 

Bentuk umum penulisannya adalah ; 

=MAX(number1, number2,…), dimana number1, number2, dan seterusnya adalah 

range data (numerik) yang akan dicari nilai tertingginya. Misalnya untuk mencari nilai 

maksimal dari range data E8 sampai G8, maka rumusnya adalah =MAX(E8:G8) 

kemudian tekan tombol Enter. 

 Fungsi Min 

Fungsi Min adalah kebalikan dari fungsi Max, jika fungsi Max untuk mencari nilai 

tertinggi atau maksimal maka Min adalah untuk mencari nilai terkecil atau minimum 

dari sekumpulan data numerik. Bentuk umum penulisannya adalah ;  

=MIN(number1, number2,…), dimana number1, number2, dan seterusnya 

adalah range data (numerik) yang akan dicari nilai tertingginya. Sebagai contoh untuk 

mencari nilai terendah dari range data E8 sampai G8, maka rumusnya adalah 

=MIN(E8:G8) kemudian tekan tombol Enter. 

 Fungsi Count 

Fungsi Count digunakan untuk menghitung jumlah data dari suatu range yang kita 

pilih. Bentuk umum penulisannya adalah ;  

=COUNT(number1, number2,…), dimana number1, number2, dan seterusnya 

adalah range data (numerik) yang akan dihitung jumlah datanya. Sebagai contoh untuk 

menghitung jmlah data dari range data E8 sampai G8, maka rumusnya adalah 

=COUNT(E8:G8) kemudian tekan tombol Enter. 

 Fungsi Logika IF 

Fungsi ini digunakan jika data yang dimasukkan mempunyai kondisi tertentu. 

Misalnya, jika nilai sel A1=1, maka hasilnya 2, jika tidak, maka akan bernilai 0. 

Biasanya fungsi ini dibantu oleh operator relasi (pembanding) seperti berikut: 
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Lambang Fungsi : 

= Sama dengan 

< Lebih kecil dari 

> Lebih besar dari 

<= Lebih kecil atau sama dengan 

>= Lebih besar atau sama dengan 

<> Tidak sama dengan 

Bentuk umum penulisan fungsi ini adalah ; 

=IF(logical_test,value_if_true,value_if_false), artinya kalau ekspresi logika 

(logical_test) bernilai benar, maka perintah pada value_if_true akan dilaksanakan, jika 

salah, maka perintah pada value_if_false yang akan dilaksanakan. 

 

Latihan I 

Daftar Hasil Sewa Kendaraan 

PT. INDOMOBIL TAHUN 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KETENTUAN SOAL : 

• Uang Muka = Total Biaya Sewa x Persen Uang Muka  

• Sisa Pembayaran = Total Biaya Sewa – Uang Muka  

• Formatlah Angka Tersebut serta Aturlah Penempatan Teksnya Agar Sama Dengan 

Tampilan Layout Keluaran  

 

Penyelesaian : 

Kolom Uang Muka : =B8*C8 lalu enter 

Kolom Pembayaran : =B8-D8 lalu enter 
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Penyelesaian : 

Kolom Total Biaya Sewa : =B9*B4 lalu tekan F4 di keyboard 

Kolom Uang Muka : =C9*B5 lalu tekan F4 di keyboard 

Sisa Pembayaran : =C9-D9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyelesaian : 

Tanggal Kembali : =C8+D8  

Kolom Total Biaya Sewa : =D8*C4 lalu tekan F4 di keyboard 
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Penyelesaian : 

Lama Sewa : =D8+C8  

Kolom Biaya Sewa : =E8*C18 lalu tekan F4 di keyboard*24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyelesaian : 

Harga Pembayaran : =C10*D10  

Kolom Biaya Sewa : =IF(E10>750000,E10*25%,IF(e10<750000,E10*10%)) 

Harga Bayar : =E10-F10 

Banyaknyaknya Transaksi : =COUNT(G10:G17) 

Nilai Rata-Rata : =AVERAGE=(G10:G17) 

Nilai Tertinggi : =MAX(G10:G17) 

Nilai Terendah : =MIN(G10:G17) 
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Penyelesaian : 

Nilai Beli Tahun Ke 1 : =C4 

Biaya Penyusutan Tahun 1 : = DDB(C4,C5,C6,A10) 

Akumulasi Penyusutan Tahun 1 : =C10 

Nilai Buku Tahun 1 : =C10-D10 

Nilai Beli Tahun ke 2 diambil dari Nilai Buku Tahun 1, dan seterusnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyelesaian : 

Anggsuran 16% : =((A13+(A13*B12*B10))/B10)/12 
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Penyelesaian : 

Kolom Akhir : =((C7*10%)+(D7*20%)+(E7*30%)+(F7*40%))/100% 

Kolom Huruf : =VLOOKUP(G7,A18:B22,2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyelesaian : 

Kolom Saldo : =IF(OR(E6<>0,F6<>0),SUM(E$6:E6)-SUM(F$6:F6),0) 
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Latihan 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyelesaian : 

Kolom Jabatan : =HLOOKUP(LEFT(C7,3),C19:F20,2) 

Kolom Gaji Pokok : 

=IF(D7=”SUPERVISOR”,”3000000,IF(D7=”FOREMAN”,”2000000,IF(D7=”MANDOR

”,1500000,1000000))) 

Kolom Status : =IF(RIGHT(C7,1)=”M”,”Married”,”Single”) 

Kolom Tunjangan Istri : =IF(F7=”Married”,(E7*20%),0) 

Kolom Uang Lembur : =H7*C5 

Total Gaji : =SUM(E7,G7,I7) 
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Penyelesaian : 

Kolom Type Rumah : =IF(VALUE(LEFT(A6,2))=21”TYPE 21”,IF(VALUE(LEFT 

(A6,2))=45,”TYPE 45”,”TYPE 70”)) 

Kolom Jenis : =IF(MID(A6,4,3)=”SDH”,”SEDERHANA”,IF(MID(A6,4,3)=”MWH”, 

”MEWAH”,”MENENGAH”)) 

Kolom Harga : =IF(VALUE(RIGHT(A6,2))=20,200000000,IF(VALUE(RIGHT(A6,2))= 

40,400000000,650000000)) 

Kolom Potongan : =IF(AND(D6=”SEDERHANA”,F6=”CASH”),”10%”*E6,IF(AND(D6 

=”MENENGAH”,F6=”CASH”),”20%”*E6,IF(AND(D6=”MEWAH”,F6=”CASH”),”10%

”*E6,0))) 

Kolom Harga Total : =E6-G6 

 

 


