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KATA PENGANTAR 
 

 Teknologi informasi yang selalu berkembang menuntut upaya 

memperbarui pengetahuan dan ketrampilan penggunaan teknologi 

informasi. Komputer adalah salah satu fasilitas dalam teknologi informasi. 

Pengetahuan dan ketrampilan dalam dunia komputer pun sangat luas dan 

menuntut pembelajaran terus menerus.  

 Buku aplikasi komputer ini hanya merupakan sebagian kecil dari 

pengetahuan komputer untuk menunjang ketrampilan penggunaan 

komputer. Esensi dari buku ini adalah memberikan pengetahuan sebagai 

penunjang ketrampilan dalam 1) kemampuan administrasi dan 2) 

penunjang kegiatan perkuliahan. Kemampuan administrasi ditujukan 

sebagai persiapan melaksanakan kegiatan dalam dunia kerja, sementara 

kemampuan penunjang perkuliahan mengingat dalam pembelajaran 

perkuliahan membutuhkan pula kemampuan penggunaan komputer. 

 Semoga buku ini memberi manfaat. Masukan dan saran 

pengembangan diterima dengan baik. Terima kasih. 

 

 

       Madiun, 10 Februari 2015 

       Penulis 

       Agustinus MUJILAN, S.E., M.Sc.   
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BAB 1: PENGETAHUAN UMUM KOMPUTER 
 

 

 Komputer merupakan alat bantu pengolahan data. Perkembangannya 

sudah sedemikian cepat, tidak terhitung dalam waktu tahunan. Para pakar 

dan ahli selalu mengembangkan teknologi komputer sedemikian rupa 

sehingga bisa mengakses berbagai kebutuhan untuk menyediakan keluaran 

informasi yang beragam. Perkembangan yang begitu cepat itu dikarenakan 

seluruh dunia sudah familier dengan yang namanya komputer, dan para 

penggunanya selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuan maupun 

peralatan yang digunakan. Komputer sudah merambah ke berbagai segi, 

mulai dari kebutuhan rumah tangga sampai dengan negara, bahkan sampai 

jaringan antar satelit. Maka belajar komputer dirasa tidak akan ada 

habisnya, tinggal bagaimana kita berusaha dengan senang hati mengikuti 

perkembangan teknologi dan belajar darinya. 
 

Berikut ini akan disampaikan istilah-istilah umum yang sering digunakan 

dalam dunia komputer. 

1. Size: Bytes, kilobytes, megabytes, gegabytes adalah satuan hitung dalam 

media penyimpanan data. Satuan terkecil adalah 1 bytes, 1 kilobytes= 

1024 bytes, 1 megabytes=1024 kilobytes, 1 gegabytes= 1024 

megabytes. Kita bisa mengetahui jumlah bytes per file akan tampak 

pada size ketika kita melakukan manajemen data dari eksplorer. 

2. Hardware 

a. CPU (central processing unit) 

1) Processor: adalah otak yang menterjemahkan berbagai perintah 

komputer dan menjalankan berbagai pengolahan maupun 

perhitungan. Yang sering kita dengar antara lain: 

a) Intel Pentium: I, II, III, IV, V yang membedakan antara tingkat 

satu dan seterusnya adalah kecepatan memprosesnya. Dari 

tingkat 233 mhz sampai 3.1 ghz dan diatasnya. 

b) Processor lainnya seperti: Duron, MMX, Celleron dll. 

2) RAM: adalah memory yang digunakan apabila kita menjalankan 

berbagai program. Apabila memory ini tidak cukup dan terlalu 

banyak program yang dijalankan, maka komputer akan terjadi 

hang (macet). Saat ini kebutuhan minimum yang digunakan 

secara umum untuk satu komputer berkisar 32 kb sampai 256 kb 
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dan bisa diatasnya. RAM ini bisa diganti atau dicopot dan di 

pasang lagi pada mother board. 

3) Mother Board: adalah papan utama di dalam cpu yang 

digunakan untuk meletakkan dan menyambungkan berbagai 

komponen utama di dalam komputer. 

4) CD ROM: adalah perangkat yang digunakan untuk operasi CD 

data, CD audio, maupun CD video. CD ROM ini tidak dapat 

digunakan untuk menulis ke dalam CD, hanya bersifat untuk 

membaca saja. Kapasitasnya berkisar antara 600 mb – 700 mb. 

5) CD RW: hampir sama dengan CD ROM hanya mempunyai 

kapasitas untuk menuliskan ke dalam CD dengan perintah 

burning. 

6) Hardisk: adalah media penyimpan data yang diletakkan di dalam 

CPU, biasanya juga digunakan untuk program utama starting 

komputer (bootable). Kapasitas yang digunakan secara umum 

berkisar antara 3,1 gegabytes sampai 80 gb. Besarnya kapasitas 

perlu disesuaikan dengan kemampuan proses di komputer, jika 

kebesaran maka akan menjadikan komputer berjalan lambat. 

7) Flopy Disk: adalah media penyimpan data berupa disket, ukuran 

yang sekarang sering kita lihat adalah 3,5” untuk ukuran 5,1” 

sudah jarang kita pergunakan. Kapasitas 3,5” biasanya 1,44 mb. 

8) Flash Disk: adalah media penyimpanan yang baru ngetrend 

akhir-akhir ini. Bentuknya mudah di bawa dan bisa digunakan 

untuk menulis maupun menghapus file data dari dalamnya 

dengan mudah. Untuk mengkoneksi ke komputer diperlukan 

USB. Kapasitasnya berkisar antara 250 mb – 500 mb. 

9) Card: adalah kartu yang ditancapkan di CPU untuk 

menghubungkan ke perangkat lainnya. 

a) Sound Card: untuk menghubungkan ke salon multimedia. 

b) VGA Card: untuk menghubungkan ke monitor 

c) LAN Card: untuk menghubungkan ke network (LAN: local 

area network) 

d) Card Printer, Keyboard, Mouse: untuk menghubungkan ke 

printer, keyboard, mouse. 

b. Monitor: adalah output cetak ke layar atas hasil olahan komputer 

agar bisa dimengerti oleh bahasa pengguna komputer. 

c. Keyboard: digunakan untuk pengetikan (input) perintah maupun 

data oleh pengguna komputer. 
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d. Mouse: alat bantu untuk melakukan perintah-perintah komputer 

dengan cara mengclick ataupun menggerakkan kursor dengan lebih 

mudah. 

e. Printer: perangkat output cetak ke kertas. Kita mengenal printer 

antara lain, dot matrik dengan jarum, printer dengan tinta (canon, 

epson, hp), dan printer lazer. 

f. Kabel 

1) Kabel Power: kabel untuk menyambungkan ke sumber listrik. 

2) Kabel Data: kabel untuk mengirimkan data, misal kabel printer, 

kabel ke monitor. 

g. Stavolt: alat eksternal untuk menstabilkan voltase arus listrik yang 

masuk ke komputer. 

h. Power Suply: perangkat awal untuk menerima arus listrik yang 

masuk, kemudian membagikannya kepada komponen-komponen 

yang terdapat di dalam CPU. 

i. Modem: digunakan untuk melakukan sambungan ke internet 

melalui kabel telepon. Untuk lactop saat ini biasanya modem sudah 

termasuk di dalamnya, kita tinggal menyediakan kabel untuk 

menyambungkannya ke jaringan telepon. 

j. TV Tuner: digunakan untuk menerima gelombang dari siaran TV, 

sehingga komputer kita bisa digunakan untuk menonton TV. 

k. Joystick: digunakan untuk permainan game. 

l. USB: adalah United Serial Bus digunakan untuk mengkoneksikan ke 

berbagai peralatan yang sudah diset dengan kabel USB. Misalnya 

flash disk, mouse, printer, scanner, hp, sound, dll. 

3. Sofware: adalah perangkat lunak atau lebih dikenal merupakan 

program-program yang dijalankan di komputer. Saat ini ada dua macam 

software yang harus dibeli atau dengan licency, dan software bebas 

yang dapat digunakan tanpa licency. Sofware dengan licency antara lain: 

Microsoft Windows, Microsoft Office, dll. Sementara yang gratis antara 

lain Linux dan turunannya. Sementara untuk yang sering digunakan 

secara umum yaitu software office memuat antara lain: Microsoft Word 

untuk pengetikan kata, Microsoft Exel untuk olah hitung dan kolom, 

Microsoft Power Point untuk presentasi, Microsoft Acces untuk 

database, Microsoft publisher untuk layout leaflet dll. 

4. Brainware: Betapapun canggihnya komputer, perangkat yang satu ini 

adalah yang paling penting, yaitu berupa SDM yang mengoperasikan 

komputer, yang memiliki keahlian untuk melakukan perintah-perintah 
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komputer dan mengerti bahasa komputer. Adapun tingkatan pengguna 

komputer adalah: 

a. Operator: yang menjalankan program aplikasi siap pakai untuk 

keperluan penyediaan informasi dan data. 

b. Programmer: yang melakukan pemrograman komputer dan 

menciptakan program-program untuk digunakan dan dijalankan 

komputer. 

c. Maintenance: Menguasai perangkat keras dan service atau 

perbaikannya. 

5. DOS: sebelum windows muncul, perintah-perintah utama di dalam 

system komputer dilakukan dalam system dos. System ini mendasari 

pula system sebelum masuk ke windows. Perintah dos pada waktu itu 

misalnya: dir, copy, delete, rename, label, format, md, cd, diskcopy, dll. 

6. Windows: secara lebih mudah dan familier maka dikeluarkan system 

operasi windows oleh microsoft, yang kita kenal mulai dari windows 93, 

95,… 2000, windows XP dll. 

7. Internet: adalah jaringan yang terhubung secara luas di seluruh dunia 

yang bisa diakses melalui jaringan telepon, satelit, dsb. 

8. Web: adalah alamat untuk mengakses informasi, gambar, dsb dari 

internet dari web server yang disediakan. Misal 

http://www.microsoft.com 

9. Email: media kotak surat ini sekarang sudah sangat familier. Setiap 

orang bisa membuat email secara gratis maupun dengan web server 

yang ada. Email yang menawarkan alamat kotak surat gratis antara lain: 

yahoo, excite, plasa, dll. Sementara yang berlangganan antara lain 

indonet, centrin dll. 
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BAB 2: FILE MANAGER 
 

 File manager adalah pengaturan terkait dengan keberadaan file-file di 

komputer. Agar file-file yang ada di komputer kita tidak berada secara acak 

ataupun semrawut maka kita perlu melakukan management file dengan 

mudah, file-file bisa dikelompokkan berdasar kategori tertentu. Di 

komputer, letak file-file selain file-file program dan system bisa dipindahkan 

maupun diganti nama, dihapus dan sebagianya.  

 Program yang dapat digunakan untuk management file antara lain 

windows ekslorer, total comandder dan sebagainya. Pada kesempatan ini 

kita akan membahas perintah-perintah di windows eksplorer, karena hal ini 

adalah dasar yang paling umum dan sering digunakan. 

1. Pengenalan MOUSE  

Sebelum kita melakukan perintah-perintah dalam operasi windows, 

sebaiknya kita mengerti dulu beberapa istilah yang terdapat pada 

operasi mouse. 

a. Left click (klik kiri) � click kiri biasa digunakan untuk perintah select. 

b. Right clict (klik kanan) � click kanan biasa digunakan untuk 

membuka property. 

c. Scroll � digunakan untuk melakukan penggulungan layar ke bawah 

ataupun ke atas. Untuk mouse type baru biasanya terdapat roda di 

mouse bagian tengah yang bisa diputar maju atau munduru. 

d. Click hold � click lalu ditahan, biasanya digunakan untuk perintah 

blok, copy langsung, atau move. 

e. Click and drag � click tahan lalu mouse digerakan untuk melakukan 

blok. 

f. Double click � dua kali click dengan irama cepat, perintah ini sama 

dengan enter untuk operasi tertentu. Misalnya masuk ke file.  

2. Pengenalan Keyboard: kita akan melakukan pengenalan terhadap 

tombol-tombol yang berada pada keyboard komputer. 

a. Tombol huruf dan angka (utama): untuk mengetik huruf dan angka 

b. Enter: untuk melakukan perintah eksekusi atau pindah baris pada 

word 

c. Space bar: memberikan nilai spasi 

d. Esc: melakukan cancel perintah. 

e. Function: mulai dari F1, F2, sampai F2 tombol ini berfungsi untuk 

perintah-perintah tertentu pada operasi program. Misal F1 untuk 

help. 
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f. Tabs: melakukan tab stop pada word, atau perpindahan menu 

tertentu untuk program 

g. Shift: memberikan nilai huruf besar.atau character upper. 

h. Ctrl: untuk melakukan perintah tertentu misal pemilihan pada file 

saat mencopy data. 

i. Alt: alternatif biasa digunakan bersamaan dengan perintah lain. 

Misal alt+F untuk menuju ke menu file pada program tertentu. 

Biasanya huruf yang bisa digunakan dengan tombol alternatif diberi 

garis bawah. 

j. Caps Lock: semua huruf akan diketik dengan huruf besar 

k. Insert: menghidupkan atau mematikan insert character pada saat 

pengetikan 

l. Delete: menghapus file atau character diatasnya 

m. Back space : tanda panah ke belakang, digunakan untuk menghapus 

character di dibelakang kursor aktif. 

n. Page Up, Page Down: menggulung layar ke atas, ke bawah. 

o. Num Lock: mengaktifkan tombol angka (kalkulator) di keyboard 

bagian kanan. 

3. Cara mengaktifkan windows explorer  

a. Click: start windows � program � windows explore 

b. atau click kanan pada start windows � pilih windows explore 

4. Isi di dalam program windows explore 

a. Sisi kiri : daftar file dan folder yang terdeteksi oleh komputer. Berisi 

identitas drive lokasi dan folder yang berada di dalamnya,  

1) Hardisk:  drive di hardisk biasanya diberi nama  C: berisi program 

utama maupun system di komputer. Biasanya hardisk juga 

dipartisi misalnya ditambah dengan drive D, drive E, dst. 

2) CD ROM/RW: biasanya mengambil lokasi setelah drive hardisk. 

Bisa D (jika hardisk hanya memiliki drive C saja), atau E 

tergantung drive terakhir di hardisk. Drive CD biasanya terdapat 

icon berupa kepingan cd di depan nama drive. 

3) Flopy Disk (Disket) : biasanya aktif dengan nama drive A, drive B. 

4) Flash Disk : drive di flash disk akan muncul bila kita 

menancapkan flash disk di USB dan diaktifkan. Di dalam windows 

XP ketika kita menancapkan flash disk, system akan 

mengidentifikasi flash disk dan mengaktifkannya secara 

otomatis. Untuk windows sebelumnya kita perlu mempunyai 

driver tambahan untuk mengenali flash disk. Saat flash disk aktif, 

maka di komputer akan menampilkan drive baru, misal yang 
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semula tidak ada drive F, saat flash disk aktif akan muncul drive 

F. Ketika kita akan mencabut dan menonaktifkan flash disk, maka 

kita perlu menstop running flash disk dengan cara mengklik  icon 

flash disk di toolbar bagian bawah kanan (biasanya) dan 

melakukan perintah stop flash disk. Baru setelah program flash 

disk non aktif, kita bisa mengambil flash disk dari USB. 

5) Desktop: Berisi file-file desktop. File-file ini biasanya tampil di 

layar paling depan komputer, berupa shortcut-shortcut untuk 

menuju ke program tertentu. 

6) My Computer: Adalah pengenal untuk file-file yang berada di 

komputer kita. Drive-drive yang disebutkan di atas akan 

termasuk di dalam my computer. 

7) Neighbourhood: Jika kita menggunakan LAN dan komputer kita 

terhubung dengan jaringan LAN, maka kita bisa melihat data di 

komputer lain melalui neighbourhood ini. Tentu saja file-file 

yang bisa diakses adalah file yang di-share-kan oleh 

operator/administrator komputer tersebut. 

8) Recycle Bin: Berisi file-file yang telah kita hapus, tetapi belum 

dihapus secara permanen. Ketika kita melakukan perintah delete 

file (biasanya file di hardisk), file tersebut biasanya belum secara 

permanen terhapus tetapi masih masuk ke dalam kotak recycle 

ini. Kita bisa mengembalikan file yang dihapus untuk diaktifkan 

kembali dengan perintah restore. Sementara jika kita 

menghendaki file di recycle dihapus secara permanen maka kita 

bisa menggunakan perintah delete ataupun empty recycle bin. 

b. Sisi kanan : daftar file/folder yang aktif dan siap dioperasikan. Bisa 

ditampilkan dengan pilihan menu view details (menampilkan nama 

file, size, tanggal created), view icon (menampilkan file dengan icon), 

view thumbmail menampilkan file beserta gambar yang berada di 

dalamnya. 

5. Perintah-perintah operasi Windows Explore 

a. Inilah hal yang penting ketika kita membuka windows explorer, 

karena kita ingin melakukan operasi/manipulasi terhadap file. 

Perintah yang sering digunakan antara lain. 

1) Copy file 

a) Perintah melakukan copy file, perintah utamanya adalah 

copy lalu paste, alternatif operasinya: 

a) Cara 1: Click file yang akan dicopy � click menu bar edit 

� pilih copy, setelah itu click lokasi tujuan file yang dan 
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click menu baru edit � paste. Contoh: click file 

A:\latihan.doc � edit copy � click drive c:\data\ � edit 

paste. Maka di drive c:\data\ akan muncul data baru 

latihan.doc atau lengkapnya lokasinya dikenal dengan 

c:\data\latihan.doc 

b) Cara 2: click file di drive a: bernama latihan.doc � 

kemudian click kanan pada mouse � pilih copy. Setelah 

itu click dan aktifkan lokasi di drive c:\data\ � click 

kanan dan pilih paste. 

c) Cara 3: perintah di atas juga bisa dilakukan dengan 

keyboard ctrl+C untuk copy, lalu ctrl+V untuk paste. 

d) Cara 4: click hold file sumber a:\latihan.doc, kemudian 

arahkan ke lokasi baru � lepas. Maka file sudah tercopy 

ke direktory baru. 

b) Isi file yang dicopy: file yang dicopy bisa berupa file satu-per 

satu, satu folder dan isinya, pilihan beberapa file. 

a) Memilih file: tekan ctrl dan tahan, click file pertama, click 

file ketiga, click file kesembilan � ctrl dilepas. File yang 

akan dicopy telah diberi tanda blok, kemudian lakukan 

perintah edit copy dan paste ke tempat tujuan. 

b) Memilih file secara berurutan: tekan shift lalu tahan, click 

file awal lalu gerakkan mouse menuju ke file terakhir � 

tekan click. Setelah itu lakukan perintah copy dan paste. 

2) Delete file: Click file yang akan dihapus � tekan tombol delete, 

atau bisa juga dengan menu bar edit delete. 

3) Rename file: Click file yang akan diubah namanya � click kanan 

dan pilih rename � lakukan perubahan pada nama file dan 

tekan enter. 

4) Move File : 

a) click file � menu bar cut � aktifkan lokasi baru � click edit 

paste.  

b) Atau bisa juga dengan cara click file � click kanan hold � 

cari lokasi baru � lepas hold kanan � pilih move. 

5) Membuat folder baru: Click/aktifkan lokasi yang akan 

ditambahkan folder baru � click menu bar file � new � folder. 

Folder baru akan muncul, kemudian tulis nama folder tersebu. 

6) Menghapus folder: sebaiknya untuk menghapus folder isi di 

dalamnya kosong atau semua sudah tidak digunakan. 
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Perintahnya cukup click folder tersebut lalu tekan tombol delete 

pada keyboard. 

7) Rename folder: caranya cukup click file atau folder, click kanan 

lalu pilih rename � ketik nama yang baru � tekan enter. 

6. Menutup Windows Explore 

Setelah selesai melakukan perintah-perintah windows explorer, maka kita 

perlu untuk menutup program windows explore. Caranya (1): adalah 

dengan click file di menu bar lalau pilih close. Atau (2) clict tombol silang di 

tool bar bagian kanan atas. Perintah penutupan ini juga berlaku pada 

berbagai program lain di versi windows. 
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BAB 3: JARINGAN LOKAL (LAN) 
 

 

A. Perangkat LAN 

LAN CARD / ETHERNET / NIC CARD 

Local Area Network Card (LAN Card), atau Ehternet, atau Network Interface 

Card (NIC Card), adalah perangkat utama dalam jaringan yang dipasang di 

dalam komputer (terhubung dengan mother board). Pada LAN Card ini 

nantinya digunakan untuk mencolokkan (plug) konektor kabel jaringan. 
 

KABEL JARINGAN 

Kabel yang digunakan sebagai media transmisi untuk menghubungkan 

kegiatan dalam jaringan.  
 

KONEKTOR 

Konektor adalah pheripheral yang kita pasangkan pada ujung kabel UTP 

agar bisa dipasang pada LAN Card. 
 

HUB/SWITCH 

HUB atau Switch fungsinya hampir sama yaitu untuk menerima file-file data 

dari komputer kemudian meneruskannya ke komputer atau tempat lain 

pada suatu jaringan. Jumlah port yang bisa digunakan berkisar antara 5 

sampai 64 port (komputer).  
 

B. Menampilkan Properties/Setting Jaringan 

Setelah perangkat-perkangkat jaringan terpasang dan terinstall dengan baik 

(diperlukan driver untuk LAN Card yang cocok), agar komputer kita bisa 

terhubung pada jaringan dengan baik, maka perlu dilakukan setting. Kita 

perlu melihat setting alamat pada komputer kita. Kita bisa mengatur 

propertis atas jaringan komputer kita. Ada beberapa cara untuk 

menampilkan setting properties jaringan. 

1. Start Menu � (setting) Control Panel � Network 

2. Windows explore � cari Neighbourhood � Click kanan � properties 
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3. Status bar (di kanan bawah) � click kanan pada icon jaringan atau 

double click. 
 

Jika langkah tersebut berhasil, maka akan muncul daftar koneksi seperti 

tampak pada gambar berikut ini.  

 

Pada kasus komputer yang saya gunakan tanda silang berarti tidak aktif. Jika 

aktif maka akan muncul tanda terkoneksi.  
 

 

C. Alamat Komputer 
TCP/IP 
TCP (Transmission Control Protocol) digunakan untuk mengatur pertukaran 

data pada jaringan secara kontinu.  

IP (Internet Protocol), digunakan untuk menyampaikan paket data pada 

alamat tujuan. 

• Pengenalan IP Address secara automatic � kita tinggal memilih 

automatic maka alamat akan diberikan kepada komputer kita. 

Kekurangannya bahwa alamat kita bisa berubah-ubah sehingga sulit 

untuk dipetakan, hal ini menyebabkan program-program tertentu yang 

digunakan secara continu dan dijalankan secara bersama akan 

kesulitan/salah membuka data. Namun untuk koneksi internet hal ini 

tidak masalah. 

• Setting IP Address secara manual. Anda akan memasukkan alamat pada 

komputer anda secara manual misal IP Address 192.168.168.100 subnet 

255.255.255.255. Pemberian alamat pada komputer tidak boleh sama 
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pada satu jaringan. Satu komputer satu alamat (IP Address), sedangkan 

subnet bisa sama. 
 

Untuk melihat IP di komputer kita, dari properties jaringan seperti tampak 

pada gambar sebelumnya silahkan klik kanan pada icon jaringan yang aktif 

(atau pilih salah satu jaringan). Akan muncul gambar seperti berikut ini.  

 

Klik [internet protocol] dan pilih tombol [properties] 
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Gateway 

Gateway adalah alamat yang digunakan untuk menghubungkan dengan 

jaringan internet. Komputer yang ditulis alamatnya adalah komputer server 

yang terhubung dengan internet dari jaringan kita. Biasanya diberi alamat 

nomor 1 misalnya saja IP Address 192.168.168.1 
 
DNS 

Domain Name Service (DNS), digunakan untuk memetakan alamat IP 

Address ke dalam nama atau group tertentu. DNS biasa diisi apabila 

jaringan kita akan terhubung dengan internet. 

 

Praktik 

Silahkan aktifkan setting jaringan di komputer Anda. Kemudian catat IP yang 

ada di komputer Anda. 
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D. Test Koneksi Jaringan 

Test koneksi ini digunakan untuk melihat apakah komputer kita telah 

terhubung dengan baik dengan komputer lain, bisa mengirim atau 

menerima data dengan komputer tujuan. Bisa juga digunakan untuk test 

pada alamat komputer sendiri, untuk melihat apakah instalasi dan setting 

jaringan kita sudah berjalan. 
Caranya adalah Click Start Menu � run � tulis di situ ping IP address ….. –t 

Misal:  

ping 192.168.168.1 –t  

ping wima01 –t 

Apabila komputer terhubung dengan jaringan dan bisa digunakan untuk 

mengirim maupun menerima data trasfer, maka akan muncul data 

pengiriman dan penerimaan. Apabila gagal maka akan muncul fail atau 

request time out apabila waktu tunggu terlalu lama atau bahkan putus. 
 

Praktik 
1. Silahkan cek jaringan Anda dengan perintah ping pada IP komputer 

Anda. 
2. Silahkan ping komputer teman Anda. 

3. Jika internet aktif silahkan coba ping misalnya yahoo.com 

 

E. Share Data 

FULL SHARE 

Data dari komputer yang terhubung dengan jaringan tidak semua bisa 

diakses, kecuali komputer tersebut mengijinkan datanya diakses. Salah satu 

cara agar data kita bisa diakses oleh komputer lain adalah dengan sharing 

data. Full share berarti komputer lain tersebut bisa membuka dan mengedit 

dan menyimpan kembali data ke dalam komputer kita. Bisa juga digunakan 

untuk mengkopi data masuk dari komputer lain ke komputer kita melalui 

komputer mereka. Untuk segi keamanan biasanya tidak semua folder 

diijinkan untuk di-full-sharekan, karena bisa saja di utak-atik oleh orang lain 

yang tidak kita inginkan. 

Cara melakukan full share adalah: gunakan windows explore � click kanan 

drive/folder �  pilih share � lalu beri nama share yang akan muncul 

apabila dibuka dikomputer lain. Apabila berhasil maka akan muncul gambar 

tangan pada folder tersebut. 
 



 

Mujilan (2015), Handbook: Aplikasi Komputer 16  Prodi Akuntansi UKWMM 

READ ONLY SHARE 

Cara sharing namun komputer yang membuka tidak dapat mengedit dan 

menyimpan ke dalam komputer kita. Membuka saja bisa tapi kalau mau 

menyimpan harus di komputer mereka sendiri. Mengkopi file dari komputer 

kita bisa, namun tidak bisa mengkopi dari komputer mereka ke komputer 

kita. Caranya mengaktifkan read only share hampir sama dengan full share, 

namun biasanya tidak mencentang read and write pada pernyataan jenis 

share data. 
 

F. Explore Data Pada Jaringan 

Untuk melihat, mengambil data dari jaringan biasanya kita menggunakan 

windows explorer untuk operasinya. Prinsip pengoperasiannya sama 

dengan windows explorer  pada komputer kita sendiri. Hanya saja folder-

folder dan file mereka akan kita temukan pada neighbourhood. Silahkan 

click di bagian itu, kemudian pilih nama komputer dalam jaringan mereka 

lalu pilih juga folder yang akan kita buka.  

 

Cara lain bisa juga kita mengetik nama komputer mereka di explorer 

address diawali dengan tanda \\. Misalnya \\wima20 atau jika kita tidak 

mengetahui nama komputer mereka, kita juga bisa mengetikkan alamat IP 

mereka misal \\192.168.168.100 
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BAB 4: MESIN PENCARI (SEARCH ENGINE) 
 

Tujuan dari bagian ini: 

1. Peserta mengetahui bahwa mesin pencari dapat dimanfaatkan untuk 

mendukung bisnis. 

2. Peserta mempraktikan mesin pencarian google. 

3. Peserta mampu mencari contoh-contoh gambar rajut dari google. 

4. Pesera mampu mencari pebisnis dalam bidang rajut. 

 

A. Kegunaan Mesin Pencari 

Saat ini penggunaan mesin pencari (misal google) makin dirasakan 

manfaatnya. Banyak kalangan sudah sering menggunakan goole untuk 

menambah pengetahuan, belajar, mencari peluang bisnis, mencari ide 

bisnis, dan mendapatkan berbagai informasi lainnya dari belahan dunia.  

Tak heran jika mesin pencari ini makin marak digunakan oleh para 

pengguna internet. Orang yang tahu internet biasanya tak lepas dari 

penggunaan mesin pencari. 

Karena manfaat dari mesin pencari yang begitu besar maka peserta 

pelatihan juga disarankan untuk belajar dalam menggunakan mesin pencari 

yang dalam pelatihan ini menggunakan google. Syukur-syukur apabila 

peserta sudah terbiasa menggunakannya, maka bagian ini dapat dilewati. 

Tapi alangkah baiknya jika pada modul ini juga diberikan pemahaman 

tentang google mengingat mesin pencari ini adalah ketrampilan dasar dan 

termudah dalam menggunakan internet, termasuk untuk keperluan bisnis. 

B. Seputar Google 

http://www.google.com merupakan tampilan sederhana dari google yang 

sering kita lihat. Apabila anda mengetik www.google.com tapi yang muncul 

www.google.co.id anda bisa click link google.com in english di bagian 

bawah. 

http://www.google.com/ig digunakan untuk menampilkan google dengan 

leibh detil, atau mirip dengan tampilan yang rumit seperti yahoo. 

Searching biasa: misalnya Anda bisa mengetikkan kata CINTA (cinta 

sebaiknya gunakan huruf kecil semua) pada bagian yang disediakan, 

kemudian tekan search. Tempat Anda memasukkan kata ‘cinta’ tersebut 

disebut query. 
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1. Di bagian atas daftar muncul jumlah hasil yang terhubung dengan kata 

cinta. Misal 37.000.000 entry dengan waktu pencarian 0.15 detik. Hasil 

yang ditampilkan 10 per halaman.  

2. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik kita bisa menggunakan 

misalnya cinta sejati, cinta belajar, cinta membaca, dsb. 

I’m feeling lucky:  

Dalam bahasa Indonesia Saya Lagi Beruntung. Fungsi tombol tersebut 

adalah untuk membawa Anda langsung menuju pada halaman percarian 

pertama yang ditemukan oleh Google. Contoh: Kita tuliskan widya mandala 

madiun kemudian tekan I’m Feeling Lucky. 

Anatomi pencarian 

1. Cara kerja search engine. Sebuah search engine mempunyai komponen 

yang disebut spider (laba-laba), sering juga disebut crawler. Elemen 

spider melakukan kunjungan ke situs-situs internet untuk membaca 

isinya dan mengikuti berbagai link yang ada dalam situs tersebut, 

kunjungan biasanya juga dilakukan secara periodik untuk melihat jika 

ada perubahan-perubahan yang terjadi. 

2. Program yang digunakan google sebagai crawler, spider atau robot 

bernama Cusco, Scooter, dan Deephot. 

3. Tiap-tiap elemen yang ditemui akan direkam (record) dalam sebuah 

indeks, mirip sebuah buku raksasa yang berisi copy dari situs yang 

ditemukannya. 

4. Kemudian aplikasi search engine memilih ribuan data yang terdapat 

dalam katalog, mencocokkannya sesuai permintaan pencari, kemudian 

menampilkan pada monitor sesuai urutan (ranking). 

5. Sewaktu mencari menggunakan google, akan mengabaikan kata berikut 

ini: a, about, an, and, are, as, at, be, by, from, how, I, in, is, it, of, on, or, 

that, the, this, to, we, what, when, where, which, dan with. 

6. Untuk mengetahui bagaimana sebuah search engine bekerja, Anda 

dapat membuka situs http://www.se-spider.com Anda hanya 

memasukkan nama situs lalu biarkan program bekerja. 

7. Untuk menampilkan struktur pencarian Google, kita bisa menggunakan 

http://www.touchgraph.com. Karena program memerlukan licensi, 

maka untuk mencoba kita bisa memakai versi demo dengan click menu 

DEMOS. 
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Operator dan Logika Boolean pada Google 

1. AND � penulisan harus menggunakan huruf kapital. Logika AND sama 

fungsinya dengan tanda (+). Hasil pencarian harus mengandung 

setidaknya dua kata tersebut. Sebenarnya perintah AND boleh tidak 

diketik, karena secara default Google menggunakan kata kunci AND. 

Misal (widya+mandala+madiun).  

2. OR � atau karakter pipe (|) berfungsi sama dengan karakter spasi. 

Misal (widya|mandala) 

3. Tanda Minus (-) � tidak menampilkan kata yang menganduk lambang 

minus tersebut. Penulisan tanda minus (-) haruslah terdapat spasi 

kosong. Misal (widya+mandala –surabaya) 

4. Tanda Asterik (*) � melambangkan karakter pengganti kata. Jadi tanda 

* bukan merupakan pengganti huruf. Misal (widya mandala *). 

5. Tanda titik (.) � mencari teks satu karakter. Dapat berupa angka, huruf, 

spasi, karakter khusus, dsb. Misal (ma.iun) 

6. Tanda kutip (“ “) � mancari teks yang diapit tanda kutip. Misal (“masuk 

kuliah”) 
 

Anatomi URL Google 

1. Misal kita masuk google, kemudian kita ketik kuliah widya mandala 

madiun 

2. http://www.google.com/#hl=en&q=kuliah+widya+mandala+madiun&

aq=f&oq=&aqi=&fp=JJ2lHziMUzc 

3. Tanda # atau ? menunjukkan akhir sebuah URL dan menyimpan 

variabel. Tanda & adalah variabel selanjutnya. 

4. Setelah tanda # atau ? silahkan tambahan num=50& sehingga 

http://www.google.com/#num=50&hl=en&q=kuliah+widya+mandala+

madiun&aq=f&oq=&aqi=&fp=JJ2lHziMUzc . Ini berarti menampilkan 50 

item pencarian per halaman, bisa pula menggunakan angka lain misal 

25, 75, 100, dsb. 
 

C. Cara Akses 
Buka browser internet, kemudian ketik www.google.com pada kotak alamat. 



 

Mujilan (2015), Handbook: Aplikasi Komputer 20  Prodi Akuntansi UKWMM 

  

Setelah halaman google muncul dan muncul kotak pencarian, maka silahkan 

ketik misalnya rajut. Kemudian klik tombol search. 

Jika berhasil akan muncul contoh hasil pencarian seperti berikut ini 

  

Kita dapat mencari gambar ataupun kegiatan-kegiatan terkait bisnis rajut 

dari mesin google. 

1. Ketik alamat 

www.google.com 

2. Ketik pencarian 

Misal rajut 

3. klik search 

Klik images jika 

hanya ingin 

mencari 

gambar 

gambar 

Untuk 

membuka 

halaman: 

-Klik kanan 

-open in new 

tab 
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Apabila kita ingin membuka halaman-halaman lain kita dapat melakukan 

klik kanan lagi dan open in new tab. Open in new tab maksudnya membuka 

halaman internet di lembaran yang baru, jika kita langsung klik kiri maka 

halaman akan menindas dari lembaran sebelumnya. 
Praktikkan pencarian misalnya dengan kata kunci pencarian sebagai berikut: 

1. Bisnis rajut 

2. Toko penjual rajut 

3. Pemasaran rajut 

4. Pembuat rajut di Madiun 

5. Prospek rajut 

6. Dan sebagainya...... 

 

Semakin kita terbiasa dengan mesin pencari, maka semakin kita tahu apa 

yang harus kita cari melalui mesin google. Mesin google dapat menjadi guru 

kita dan tempat untuk bertanya. Pengguna harus makin jeli dalam memilih 

alamat sesuai kebutuhan informasi yang diharapkan. Karena tidak dapat 

dipungkiri bahwa di internet juga banyak terdapat informasi sampah yang 

hanya bersifat iklan tidak jelas, alamat-alamat latihan, dan sebagainya. 

Sebaiknya cari alamat-alamat yang dapat dipercaya, misal toko, dinas-dinas, 

perusahaan, cerita-cerita dari pengusaha, dan sebagainya. 
 

  

Halaman informasi 

yang baru. 

Halaman mesin 

pencari google. 

Tombol 

menutup 

halaman 
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BAB 5: E-MAIL 

Tujuan 

1. Mengetahui manfaat email 

2. Mengetahui bahwa email merupakan gerbang untuk melakukan 

berbagai kegiatan di internet. 

3. Mempraktikkan penggunaan email 

A. Seputar email 

Saat ini penggunaan email penggunaan email sudah menjadi kebutuhan 

bagi kegiatan organisasi. Semakin maraknya penggunaan email karena 

dinilai bahwa informasi akan lebih cepat disampaikan, tidak bergantung 

pada jarak kota, pulau, bahkan negara.  

Pemanfaat email antara lain adalah sebagai berikut: 

Pengiriman surat email 

1. Pengiriman file 

2. Pengiriman informasi seperti undangan, leaflet, penjualan, dsb. 

3. Miling-List 

4. Komunikasi langsung (melalui chat). 

 

Selain untuk keperluan pengiriman, tak kalah penting bahwa memiliki email 

merupakan gerbang atau prasyarat untuk menjalankan berbagai kegiatan 

dalam berinternet. Jika ingin meningkatkan bisnis menggunakan internet 

maka memiliki email adalah salah satu syarat. Sehingga setelah memiliki 

email harus tetap dijaga akun email yang telah dibuat, karena jika tidak 

dibuka sekian lama (misal 3 bulan sampai 6 bulan) maka email bisa saja 

alamat email bisa dihapus dari daftar pengguna. 

Sebenarnya banyak penyedia email yang dapat kita gunakan secara gratis, 

misalnya: 

1. Yahoo 

2. Google 

3. Kantor masing-masing 

4. Dan masih banyak lagi 

 

Namun pada kesempatan ini diperkenalkan email melalui google pemilihan 

google karena email ini daya tahannya lama (tidak cepat dihapus) serta 

dapat digunakan di berbagai akun terkait dengan google. 
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B. Syarat Menggunakan Email 

Agar dapat memanfaatkan email maka setiap pengguna harus memiliki 

akun email yang terdaftar. Akun memiliki dua identitas penting yang harus 

dicatat: yaitu  

1) identitas pengguna (ID) dan  

2) password, sebagai kunci untuk masuk 

Karena adanya ID dan password maka pengguna email tidak perlu takut 

surat-suratnya dibaca orang, kecuali karena: 

1. kecerobohan dari pengguna sendiri misal memberi alamat dan 

password kepada orang lain. 

2. Ketika di warnet passwordnya lupa disimpan di komputer warnet. Maka 

kalau di warnet jangan klik simpan password ketika kita membuka 

email. 

3. Jika di warnet atau komputer umum, maka setelah menggunakan email 

jangan lupa untuk keluar dari program email dengan cara LOG OUT. 

 

C. Cara Membuat Akun Email 

Ketik mail.google.com atau boleh menggunakan gmail.com 

Maka akan muncul halaman seperti berikut ini. Untuk membuat akun baru 

silahkan klik buat akun. Bagi peserta yang telah memiliki email dan dan 

sering menggunakan maka boleh melewati bagian ini atau membantu 

rekannya dalam belajar email. Tapi jika email yang pernah dibuat tidak 

yakin apa masih dapat digunakan, maka alangkah baiknya jika ikut 

membuat alamat email lagi. 
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Kemudian isilah formulirnya secara lengkap 

Di bagian captha isilah kotak isian dengan huruf atau angka yang tertera 

pada masing-masing halaman. 

 

 

Klik buat akun 
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Setelah selesai proses, catat dan ingat masing-masing id dan passwordnya. 

 

D. Cara masuk dan menggunakan email 
Buka mail.google.com 

Isikan id dan password yang dimiliki 

 
 

Kemudian klik SIGN IN. 

Ingat!!!!! Jika di komputer umum jangan sekali-kali klik save id dan password, 

karena itu bisa saja membuat alamat kita dibuka oleh orang lain yang tidak kita 

inginkan. 
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Apabila berhasil masuk maka dapat dicontohkan halaman tampilan surat-surat di 

dalam google seperti gambar di atas. Untuk membuka surat kita cukup klik pada 

daftar emailnya.  

 

E. Berkirim surat baru 

 
Klik [compose] atau [buat email baru] di bagian kiri halaman email. 

 

 
 

 

 

 

Isi alamat email 

lengkap 

Subjek/perihal 

Isi pesan 

Tombol kirim 
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F. Membalas Email 

 
 

Buka salah satu email kiriman yang diterima. Klik tombol [reply] di bagian kanan 

atas surat. 

 

  

Tombol 

reply 
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BAB 6: SERVER DAN BAHASA INTERNET 

 

A. Web Server 

Perangkat untuk membangun halaman internet: 

Hosting / web server: Program yang dapat digunakan untuk menyediakan 

web server antara lain: AppServ, Xampp, Windows Server, dsb.  

Bahasa pemrograman: html, php, asp, javascript 

 

Hosting dapat dipasang pada: 

Online 

Local / di komputer pengguna 

Hosting yang dapat digunakan antara lain: AppServ, Xampp, Windows 

Server. 

Contoh Program dan Aplikasi Web Server 

Program Aplikasi AppServ Xampp 

Web Server Apache 2.2.8 Apache 2.4.3 

Pengendali Bahasa 

Pemrograman 

PHP 6.0.0-dev PHP 5.4.7 

Database MySQL 6.0.4-alpha MySQL 5.5.27 

Peralatan bantu 

pengelolaan database 

MySql 

phpMyAdmin-2.10.3 phpMyAdmin 3.5.2.2 

 

 

Sifat interaksi / karakteristik halaman yang ditampilkan: 

Statis / informatif. 

Dinamis / interaktif. 

 

Letak pemrosesan data: 
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Server Side: php 

Client Side: java, html  

 

B. Pengenalan Bahasa Web 

Program yang dapat digunakan untuk membantu menuliskan bahasa HTML 

misalnya: Macromedia [Dreamweaver], MsOffice [FrontPage].   

 

Seandainya tidak memiliki program tersebut kita dapat menggunakan 

“notepad”. 

 

Misal kita buat file bernama index.html 

Ketik bahasa di bawah ini 

Selamat Datang<br> 

Nama Saya ............<br> 

Sedang belajar bahasa html. 

File index adalah file yang dibaca pertama kali ketika Anda membuka 

halaman internet. 

Keterangan 

<br> digunakan untuk berganti baris.  

 

Link Halaman 

Buat file notepad baru dan beri nama file2.html 

 

Ini adalah file kedua untuk belajar html. 

File ini sebagai file yang digunakan untuk link dari halaman utama.  

 

Tambahkan kode berikut ini ke file index.html yang telah Anda buat di 

bagian paling bawah. 

<br> 

<a href=file2.html>Ke file 2</a> 
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Kemudian simpan file, dan reload halaman web Anda. 

 

Praktik dan latihan selanjutnya untuk mengenal dasar-dasar penulisan html 

dapat dilihat pada bab selanjutnya. 

 

C. Praktik halaman akuntansi 

Buatlah folder baru bernama akun.  

Buka program Notepad. Ketiklah kode berikut ini pada notepad. Simpan 

dengan nama file index.html  

<html> 

<head> 

 <title>Kencana: Akuntansi</title> 

</head> 

<body> 

<p>PT. KENCANA<br> 

 Jl. Mudah Dicari 20<br> 

MADIUN<hr></p> 

 <h4>Sistem Informasi Akuntansi</h4> 

 <h2>SELAMAT DATANG</h2> 

 <p>Sistem ini digunakan untuk menyampaikan informasi tentang 

kegiatan akuntansi di PT Kencana.<br> 

 Silahkan Pilih Menu di bawah ini:</p> 

 <a href="pegawai.html">Daftar Pegawai</a><br> 

 <a href="rekening.html">Daftar Rekening Akuntansi</a><br> 

</body> 

</html> 

 

Jika file tersebut dipanggil dari browser internet, maka akan muncul 

tampilan seperti berikut ini. 
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Buka file baru di program Notepad. Ketiklah kode berikut ini pada notepad. 

Simpan dengan nama file pegawai.html  

<head> 

<title>Kencana Pegawai</title> 

</head> 

<body> 

 <p>PT. KENCANA<br> 

 Jl. Mudah Dicari 20<br> 

 MADIUN<hr></p> 

<p><strong>Daftar Pegawai</strong></p> 

 <table border=1> 

  <tr> 

   <td>No.</td> 

   <td>NIK</td> 

   <td>Nama</td> 

  </tr> 

  <tr> 

   <td>1.</td> 

   <td>10001</td> 

   <td>Darmaji Suka Lelono </td> 

  </tr> 

  <tr> 

   <td>2.</td> 
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   <td>10002</td> 

   <td>Hety Kameswara  </td> 

  </tr> 

  <tr> 

   <td>3.</td> 

   <td>10003</td> 

   <td>Linda Ajeng Mahestri </td> 

  </tr> 

  <tr> 

   <td>4.</td> 

   <td>10004</td> 

   <td>Rukmana Sukron </td> 

  </tr>   

 </table> 

    <p><a href="index.html">Home</a></p> 

</body> 

</html> 

 

Tampilan halaman pegawai.html adalah sebagai berikut 
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Kemudian buatlah file ketiga dan berinama rekening.html 

<head> 

<title>Kencana: Rekening</title> 

</head> 

<body> 

 <p>PT. KENCANA<br> 

 Jl. Mudah Dicari 20<br> 

 MADIUN<hr></p> 

<p><strong>Daftar Rekening Akuntansi </strong></p> 

 <table border=1> 

  <tr> 

   <td width=10>No.</td> 

   <td width=100>Kode Rekening </td> 

   <td width=250>Nama Rekening </td> 

  </tr> 

  <tr> 

   <td>1.</td> 

   <td>1101</td> 

   <td>Kas dan Setara Kas</td> 

  </tr> 

  <tr> 

   <td>2.</td> 

   <td>1201</td> 

   <td>Peralatan</td> 

  </tr> 

  <tr> 

   <td>3.</td> 

   <td>1305</td> 

   <td>Gedung dan Tanah </td> 

  </tr> 

  <tr> 

   <td>4.</td> 

   <td>2101</td> 

   <td>Hutang</td> 

  </tr>  

  <tr> 

   <td>5.</td> 

   <td>3101</td> 
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   <td>Modal</td> 

  </tr>  

  <tr> 

   <td>6.</td> 

   <td>4101</td> 

   <td>Pendapatan</td> 

  </tr>  

  <tr> 

   <td>7.</td> 

   <td>5101</td> 

   <td>Biaya</td> 

  </tr>  

    

 </table> 

    <p><a href="index.html">Home</a></p> 

</body> 

</html> 

Tampilan rekening.html akan tampak seperti gambar berikut ini 
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D. Latihan membuat daftar harga 

Buatlah folder baru harga 

File pertama akan diberi nama index.html 

File kedua akan diberi nama harga.html  

Buatlah kode html sehingga muncul tampilan halaman seperti berikut ini 

 

Halaman pertama index.htm 

 

Halaman kedua harga.html 
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BAGIAN II: MICROSOFT WORD 
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BAB 7: MsWORD LAYOUT DAN PARAGRAF

 

A. Pendahuluan 

 Layout dan paragram merupakan bagian penting dalam program olah 

kata seperti dalam MsWord. Setiap kegiatan memerlukan pembuatan 

dokumen yang membutuhkan program olah kata. Pengaturan yang menarik 

dan bersahabat tentu akan membuat dokumen memiliki kesan yang lebih 

baik daripada dokumen yang kurang beraturan bentuknya. Menarik artinya 

sedap dipandang mata dan memiliki kesan di hati. Dengan daya tarik dalam 

pengaturan dokumen memungkinkan isinya lebih mudah dimengerti 

daripada yang acak-acakan. Bersahabat artinya penulis

memperhatikan kenyamanan dari pembaca, misalnya dalam pengaturan 

font, pengaturan warna, besar kecil huruf. 

 Di dalam dunia akademik ataupun pengelolaan administrasi organisasi 

lainnya, pengaturan dokumen menjadi bersifat vital dan sangat perlu 

diperhatikan. Misal dalam dunia akademik membutuhkan pengaturan yang 

baik dalam menyusun karya tulis, menyusun proposal, menyusun skripsi, 

dan sebagainya. Dalam organisasi misal dalam surat menyurat, pembuatan 

dokumen, pembuatan laporan, dan sebagainya. Kare

pengaturan dokumen serta bentuk paragraf adalah hal yang sangat perlu 

diperhatikan ketika mempelajari MsWord.

 Di dalam MsWord pengaturan antara lain dapat diaplikasikan melalui 

menu [page layout] seperti gambar di bawah. 

tersebut dapat dilakukan beberapa pengaturan yang sering digunakan 

dalam MsWord. 

B. Mengatur Ukuran Kertas

 Ukuran kertas penting untuk dipahami bagi setiap pengguna MsWord 

ataupun program-program lainnya. Ukuran kertas akan menentukan 

yang pas ketika dokumen diprint. Berikut ini adalah beberapa ukuran 

kertas: 
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sWORD LAYOUT DAN PARAGRAF 

paragram merupakan bagian penting dalam program olah 

kata seperti dalam MsWord. Setiap kegiatan memerlukan pembuatan 

butuhkan program olah kata. Pengaturan yang menarik 

dan bersahabat tentu akan membuat dokumen memiliki kesan yang lebih 

k daripada dokumen yang kurang beraturan bentuknya. Menarik artinya 

sedap dipandang mata dan memiliki kesan di hati. Dengan daya tarik dalam 

pengaturan dokumen memungkinkan isinya lebih mudah dimengerti 

acakan. Bersahabat artinya penulisan juga 

memperhatikan kenyamanan dari pembaca, misalnya dalam pengaturan 

font, pengaturan warna, besar kecil huruf.  

Di dalam dunia akademik ataupun pengelolaan administrasi organisasi 

lainnya, pengaturan dokumen menjadi bersifat vital dan sangat perlu 

perhatikan. Misal dalam dunia akademik membutuhkan pengaturan yang 

baik dalam menyusun karya tulis, menyusun proposal, menyusun skripsi, 

dan sebagainya. Dalam organisasi misal dalam surat menyurat, pembuatan 

dokumen, pembuatan laporan, dan sebagainya. Karena itu mempelajari 

pengaturan dokumen serta bentuk paragraf adalah hal yang sangat perlu 

diperhatikan ketika mempelajari MsWord. 

Di dalam MsWord pengaturan antara lain dapat diaplikasikan melalui 

] seperti gambar di bawah. Di dalam page layout 

tersebut dapat dilakukan beberapa pengaturan yang sering digunakan 

 

Mengatur Ukuran Kertas 

Ukuran kertas penting untuk dipahami bagi setiap pengguna MsWord 

program lainnya. Ukuran kertas akan menentukan output 

yang pas ketika dokumen diprint. Berikut ini adalah beberapa ukuran 
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Jenis Ukuran 

Kuarto/Letter 8,5” x 11” atau 22 cm x 28 cm

A4 21cm x 29,7 cm

Folio 8.5” x 13” atau 21,59 cm x 33,02 cm

Legal 8,5” x 14” atau 22 cm x 36 cm

B5 18,2 cm x 25,7 cm, misal untuk ukuran buku

 Saat ini banyak dokumen menggunakan kertas ukuran A4. 

Sebelumnya pernah banyak digunakan u

masih banyak untuk kertas continous form

berlanjut bukan terpisah seperti kertas biasa. Para pengguna tentu saja 

harus dapat membedakan antara ukuran kertas kuarto atau A4. 

maka dapat saja salah pilih karena keduanya memiliki ukuran yang hampir 

mirip.  

 Demikian juga antara ukuran folio dan legal. Tentu 

ini juga memiliki perbedaan, ukuran legal adalah lebih panjang daripada 

folio. Kadang ditemui dalam penggunakan komputer bahwa maksudnya 

menggunakan ukuran folio namun memilih legal, sehingga ketika dokumen 

diprint panjang tulisan tidak muat dalam cetakan.

 

Langkah dalam pengaturan ukuran media/kertas

Pada menu [Page Layout] klik ikon [Size] kemudian pilih ukuran kertas yang 

telah tersedia. Apabila ukuran kertas tidak tercantum atau ingin membuat 

ukuran halaman MsWord maka pilihlah [more p

muncul window dialog ‘page setup’ termasuk pengaturan kertas ‘paper size’ 

di dalamnya. 

Kita dapat memilih ataupun ukuran pada width dan height. 

misal 21cm dan 29,7cm. Tanda disimal sesuaikan dengan komputer apakah 
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Skala Ukuran 

8,5” x 11” atau 22 cm x 28 cm 

21cm x 29,7 cm 

8.5” x 13” atau 21,59 cm x 33,02 cm 

8,5” x 14” atau 22 cm x 36 cm 

cm x 25,7 cm, misal untuk ukuran buku 

Saat ini banyak dokumen menggunakan kertas ukuran A4. 

Sebelumnya pernah banyak digunakan ukuran kuarto/letter, saat ini kuarto 

continous form yang lembaran-lembarannya 

ah seperti kertas biasa. Para pengguna tentu saja 

harus dapat membedakan antara ukuran kertas kuarto atau A4. Jika tidak 

maka dapat saja salah pilih karena keduanya memiliki ukuran yang hampir 

Demikian juga antara ukuran folio dan legal. Tentu saja kedua ukuran 

ini juga memiliki perbedaan, ukuran legal adalah lebih panjang daripada 

folio. Kadang ditemui dalam penggunakan komputer bahwa maksudnya 

menggunakan ukuran folio namun memilih legal, sehingga ketika dokumen 

uat dalam cetakan. 

dalam pengaturan ukuran media/kertas 

Pada menu [Page Layout] klik ikon [Size] kemudian pilih ukuran kertas yang 

telah tersedia. Apabila ukuran kertas tidak tercantum atau ingin membuat 

ukuran halaman MsWord maka pilihlah [more paper size] maka akan 

muncul window dialog ‘page setup’ termasuk pengaturan kertas ‘paper size’ 

 

Kita dapat memilih ataupun ukuran pada width dan height. Gunakan cm 

dan 29,7cm. Tanda disimal sesuaikan dengan komputer apakah 
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Portrait 

Landscape 

Anda apakah titik [.] atau koma [,]. Apabila menginginkan ukuran inchi maka 

dapat menggunakan tanda petik ganda [“] setelah angka misal 8,5” adalah 

8,5 inchi. 

 

C. Orientation 

 Orientasi kertas adalah bagaimana perlakuan tulisan saat diprint. 

Terdapat dua jenis orientasi, yaitu portrait dan landscape. Dapat diartikan 

bahwa portrait berarti media atau print akan membuat data tercetak tegak 

atau memanjang ke bawah. Sementara landscape dapat diartikan/dipahami 

jika bentuknya adalah mendatar.  

 

 

Masih di bagian page layout, 

kadangkala kita membutuhkan 

pengaturan kertas portrait ataukah 

landscape. Portrait adalah pengaturan kertas yang pada 

umumnya menjadi default dalam komputer. Bentuk portrait berarti bahwa 

sisi tinggi umumnya adalah ukuran yang lebih panjang. Sementara 

landscape umumnya dikenal dengan penggunaan kertas secara melebar.  

 Dalam kasus pengetikan naskah kadang kala kita membutuhkan suatu 

halaman tertentu menggunakan format landscape sementera yang halaman 

lainnya atau secara default adalah portrait. Bagaimana cara melakukan 

pengaturan ini akan dibahas pada bagian lain di buku ini yaitu di bagian 

document ‘section’. 

 

D. Margin 

Penting sekali mengatur margin sesuai ketentuan yang dipersyaratkan 

dalam pengetikan suatu naksah ataupun tugas. Perhatikan baik-baik ukuran 

kertas maupun margin yang diperintahkan.  

Secara normal dokument dalam MsWord (2007 misalnya) menentukan 

margin top, left, bottom, dan righ 1 inchi [1”], atau 2,5 cm. Namun dalam 

permintaan naskah umumnya ada pula yang mementa margin atas dan kiri 

4 cm, margin bawah dan kanan 3 cm. Kita dapat mengeset margin dengan 

cara. 



 

Mujilan (2015), Handbook: Aplikasi Komputer 

Menu [Page Layout] -> pilih [Margin] 

muncul gambar sebagai berikut. 

Kemudian silahkan diatur margin [top, left, bottom, 
 

 

E. Bullet and Numbering 

 Pengoperasian bullet atau numbering berada pada menu [Home]. 

Terdapat tiga macam perintah yang disediakan, yaitu: 1) bullet, 2) 

numbering, dan 3) multilevel list. 

 

Bullet  

 Bullet adalah suatu tanda yang diletakkan di depan paragraf, misalnya 

tanda * di setiap bagian depan paragrap sebagai penanda urutan point. 

Caranya cukup dengan: block teks tekan icon bullet.

Contoh: 

• Bullet 1 

• Bullet 2 

• Bullet 3 

 

Home 
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> pilih [Margin] -> pilih [Custom Margin] sehingga akan 

 

Kemudian silahkan diatur margin [top, left, bottom, right] sesuai kebutuhan. 

Pengoperasian bullet atau numbering berada pada menu [Home]. 

Terdapat tiga macam perintah yang disediakan, yaitu: 1) bullet, 2) 

 

Bullet adalah suatu tanda yang diletakkan di depan paragraf, misalnya 

tanda * di setiap bagian depan paragrap sebagai penanda urutan point. 

Caranya cukup dengan: block teks tekan icon bullet. 

Bullet, numbering, 

multilevel list 
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Numbering 

 Numbering adalah penanda urutan yang digunakan dengan angka. 

Caranya dengan: block teks yang akan diberi nomor urut. Klik tanda 

numbering pada panel home. 

Contoh: 

1. Numbering pertama 

2. Numbering kedua 

3. Numbering ketiga 

 

Multilevel List 

Dalam suatu kasus, dokumen memerlukan pengaturan penomoran 

berdasarkan level kepentingan. Misal level pertama diberi urutan nomor A. 

B. C. dst, kemudian level kedua diberi urutan nomor 1. 2. 3. dst. Level ketiga 

adalah a. b. c. dst. MsWord menyediakan cara penomoran ini dengan 

menggunakan multilevel list di bagian bullet and numbering. 

Contoh: 

A. Level pertama 

1. Level kedua 1 

2. Level kedua 2 

3. Level kedua 3 

a. Level ketiga 1 

b. Level ketiga 2 

4. Level kedua 4 

B. Level pertama 2 

C. Level pertama 3 

 

Langkah membuat multilevel list 

Ketik teks seperti tersebut di atas tanpa format atai tampa diberi 

penomoran (A, B, C, 1, 2, 3....) dan buat rata kiri. Atau kita dapat memilih 

terlebih dahulu jenis multivel yang kita butuhkan. 

Apabila kita memilih mengetik naskah dahulu, maka selanjutnya kita blok 

teks, kemudian pilih [multilevel list] sesuai format yang kita inginkan.  
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Untuk membuat level kedua atau ketika kita cukup klik [increase indent] di 

sebelah kanan multilevel list. Atau sebeliknya gunakan [decrease indent] 

untuk meningkatkan level ke lebih atas. Perintah ini juga dapat 

memanfaatkan tombol tab atau back space pada keyboard. 

 

F. Pengaturan paragraf menggantung 

 Pengaturan paragraf menggantung (hanging indent) adalah paragraf 

diatur baris pertama rata pinggir paling kiri, sementara baris kedua dan 

selanjutnya justru yang menjorok ke dalam. Berbeda seperti paragraf 

biasanya yang baris pertama adalah yang menjorok ke dalam (red. seperti 

pada paragram ini).  

 Paragraf menggantung sering dapat ditemui misalnya dalam penulisan 

daftar pustaka atau referensi. Berikut ini adalah langkah dalam melakukan 

hanging indent. 

Ketiklah baris berikut ini secara rata kiri: 

Mujilan, A. 2015. Aplikasi Komputer untuk Kegiatan Pengelolaan 

Administrasi dan Keperluan Mahasiswa. Program Studi Akuntansi 

Universitas Katolik Widya Mandala Madiun. 

Mujilan, A. 2014. Sistem Informasi Akuntansi Sebuah Wawasan di Era 

Teknologi Informasi. Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Widya 

Mandala Madiun. 

Contoh tersebut adalah suatu pembuatan daftar pustaka. Perhatikan juga 

huruf yang dibuat miring karena merupakan judul suatu buku. Pada daftar 

pustaka tersebut baris kedua akan dibuat menjorok ke dalam. 

Perhatikan mistar di bagian atas dokumen 

 

Jika diperbesar maka terdapat gambar segi tiga dan segi empat. Segi tiga 

ujung di bawah adalah untuk pengaturan baris pertama, segitiga ujung di 

atas adalah baris kedua dan selanjutnya, sementara segi empat di bawah 

adalah untuk pengaturan keduanya. 

 

 

Segitiga ke bawah 

Segitiga ke atas 

segiempat 
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Tempatkan kursor pada baris yang akan diatur. Biasanya dengan membawa 

mouse dan klik di salah satu tempat di dalam paragraf tersebut. Kemudian 

[klik tahan] segi tiga ke atas atau segi tiga kedua, kemudian [geser ke 

kanan], kemudian [lepas klik]. 

Jika berhasil maka hasilnya akan seperti berikut ini 

Mujilan, A. 2015. Aplikasi Komputer untuk Kegiatan Pengelolaan 

Administrasi dan Keperluan Mahasiswa. Program Studi Akuntansi 

Universitas Katolik Widya Mandala Madiun. 

Mujilan, A. 2014. Sistem Informasi Akuntansi Sebuah Wawasan di Era 

Teknologi Informasi. Program Studi Akuntansi Universitas Katolik 

Widya Mandala Madiun. 

Nah, kita sudah berhasil membuat format daftar pustaka. Untuk latihan 

selanjutnya silakan lakukan tugas dan latihan daftar pustaka di bagian 

latihan. 

G. Menggunakan Kolom 

Contoh dua kolom. 

Kolom atau dikenal juga sebagai 

kolom koran memungkinkan 

pengetikan naskah dalam satu 

halaman dibagi dalam beberapa 

kolom. Di bagian [page layout] 

telah disediakan pilihan jumlah 

kolom yang diinginkan. Secara 

default dalam suatu dokumen 

adalah menggunakan satu kolom. 

Pemanfaatan kolom ini misalnya 

jika kita membuat undangan dan 

ingin memecah dalam satu 

halaman folio dibagi menjadi dua 

undangan masing-masing 

setengah folio. Buatlah ukuran 

kertas landscape kemudian 

siapkan menjadi dua kolom, 

kemudian ketiklah undangan yang 

ingin anda buat. 

 

Pada kasus contoh di atas pertama diketik suatu naskah kecil, kemudian 

naskah tersebut diblok dan kemudian pilih dua [columns]. Cara mengetik 

kemudian diblok ini kadang bermanfaat apabila di bagian selanjutnya tidak 

menggunakan kolom seperti pada bagian ini. Jika kita menggunakan setting 

kolom di awal maka seluruh halaman dibuat menjadi dua kolom sehingga 

kadang kesulitan untuk kembali menulis dalam satu kolom.  
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H. Page Breaks 

Perintah: 

[Page Layout] -> [Breaks] atau secara cepat gunakan 
[Ctrl + Enter] � tekan tombol [Ctrl] pada keyboard jangan dilepas kemudian tekan 

tombol  [Enter].  

 

Cara: 

Letakkan kursor di ahkir paragraf atau di depan teks awal yang ingin kita buat 

halaman baru. Kemudian tekan [Ctrl + Enter] 

 

Kadang kala kita membutuhkan berganti halaman meskipun suatu halaman 

belum penuh dengan ketikan naskah dan berganti secara otomatis. Bagi 

yang belum tahu manfaat melakukan page breaks kadang pengetik 

memencet enter berkali kali sampai ganti halaman. Hasilnya ketika halaman 

berubah maka kita harus mengatur kembali jumlah enter tersebut sehingga 

isi halaman sesuai dengan yang kita harapkan.  

Manfaat page breaks adalah membuat halaman baru meskipun halaman 

sebelumnya belum penuh terisi naskah dokumen. Dengan page breaks 

maka halaman baru tersebut akan tetap memiliki awal posisi pengetikan 

naskah tidak berubah meskipun di bagian sebelumnya dilakukan edit 

seperlunya dengan penambahan ataupun pengurangan naskah.  

I. Watermark 

Perintah  

[Page Layout] � [Watermark] � pilih yang disediakan atau pilih [custom 

watermark] untuk menentukan tulisan yang akan ditampilkan. 

 

 

Watermark dapat dimanfaatkan untuk memberi tanda pada dokumen kita. 

Misalnya dokumen kita tulisi ‘Draft’ untuk menandai bahwa dokumen masih 

draft. Atau ‘sample only’ apabila kita mengingkan dokumen tersebut 

dikenali hanya sebagai contoh. Atau keterangan lain yang kita inginkan.  
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J. Page Border 

Page border digunakan untuk membuat

Cara: 

Pilih [Page Layout] � [Page Border] 

 

 

 

 

 

 
 

Pilih garis atau 

garis art. 

Text � garis didasarkan teks suatu halaman dengan 

aturan margin halaman

Edge of page � garis didasarkan di halaman kertas.
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Page border digunakan untuk membuat garis di seputar halaman dokumen.  

 

 

 

Pilih option untuk 

pengaturan 

lanjutan 

garis didasarkan teks suatu halaman dengan 

aturan margin halaman 

garis didasarkan di halaman kertas. 
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Latihan 1: Pengaturan Dokumen 
Buka dokumen baru dalam MsWord. Aturlah halaman sebagai berikut: 

1. Ukuran kertas B5. 

2. Margin atas, bawah, kiri, kanan adalah 1”. 

3. Isi dokumen menggunakan format rata kiri kanan (justify). 

4. Berilah page border pada setiap halaman. 

Simpan file di folder Anda dan beri nama file: nama_layout_01 

Ketiklah naksah seperti berikut ini. Perhatikan bentuk font dan jarak barisnya. 

 

Judul rata tengah ukuran font 16 tebal. Paragraf di bawahnya ukuran font Times 

New Roman 12 dengan jarak baris 1,5. 

 

PEMANFAATAN KOMPUTER 

 Pemanfaatan komputer untuk mendukung berbagai kegiatan pada 

dewasa ini sudah semakin merambah di berbagai sektor. Setidaknya, 

menguasai program aplikasi komputer akan sangat membantu dan 

memperlancar dalam menyelesaikan tugas baik untuk perkuliahan maupun 

untuk kompetensi pada saat bekerja nantinya. 

 Perkembangan dunia teknologi dan komputer sudah semakin luas dan 

maju. Memang pengguna tidak serta merta langsung dapat menguasai bagian 

yang luas tersebut, melainkan memulainya sedikit demi sedikit sehingga 

lama lama akan menjadi mahir (advance) dalam memanfaatkan teknologi 

komputer. 

 
 
Silahkan Anda ganti halaman dengan menggunakan perintah page break. 

Ubahlah jarak baris menjadi 1 dengan spacing before paragraph adalah 6. 

 Microsoft Word adalah suatu program yang umumnya dipakai untuk 
pengolahan dokumen. Program aplikasi ini banyak digunakan di kantor 
maupun dalam keperluan sehari-hari. 

 Microsoft Word merupakan program aplikasi yang termasuk bagian 
dari Microsoft Office. Microsoft Word adalah program aplikasi yang dapat 
digunakan untuk pengetikan berbagai dokumen, antara lain: 
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• Mengetik Surat 
• Mengetik Buku 
• Mengetik Proposal 
• Mengetik Skripsi 

 Surat-surat yang dapat diketik menggunakan MsWord dapat 
dicontohkan sebagai berikut: 
1. Surat Dinas 
2. Surat Keterangan 
3. Surat Ijin 
4. Surat Penawaran 
5. Surat Pesanan 
 
Sementara lebih detail surat-surat dapat dikategorikan sebagai berikut: 
A. Surat Dinas 

1. Surat Penerimaan Pegawai 
2. Surat Keputusan 
3. Surat Tugas 

B. Surat Keterangan 
1. Surat Keterangan Pegawai 
2. Surat Keterangan Mahasiswa Aktif 
3. Surat Keterangan Lulus 

 

 
Latihan 2: Pembuatan Daftar Pustaka 

Carilah suatu artikel atau daftar pustaka pada suatu buku, kemudian ketik 

daftar referensi minimal 20 daftar. Gunakan format seperti berikut 

Ukuran kertas A4. Jarak baris 1 spasi, before paragraf 6. Margin atas dan kiri 

4 cm, margin kanan dan bawah 3 cm. Ukuran font 12. Panduan pembuatan 

adalah seperti pada bagian pembuatan daftar pustaka di bab ini. Tugas 

dikirim melalui drop box e-learning. Beri kode APS_thnxxx_nama_dafpus. 

Tahun diganti dengan tahun tanggal sekarang.  
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BAB 8: MsWord
Memasukkan judul tabel atau gambar serta me

 

A. Kegunaan Caption 

Caption adalah suatu baris teks yang dapat diletakkan di atas tabel atau di 

bawah gambar untuk memberi keterangan tentang objek tersebut. Dalam 

penulisan buku atau makalah seringkali kita memasukkan tabel atau 

gambar yang perlu diberi judul atau keterangan. MsWord 

kemudahan dalam mengurutkan kode tabel atau gambar (misal tabel 1, 

tabel 2, tabel 3, dst.. ) yang penomorannya dilakukan secara otomatis oleh 

MsWord. Kemudian semua judul tabel atau gambar dapat pula denga

mudah dibuatkan daftarnya seperti ketika kita membuat daftar isi. 

B. Pengoperasian Caption 

1. Mengaktifkan Caption 

Gambar 1: Mengaktifkan Caption 

Label (1.1): Caption merupakan bagian dari menu [reference].

Label (1.2): Untuk memulai menggunakan caption silahkan klik [insert caption].

Label (1.3): [Insert Table of Figures] digunakan untuk membuat daftar tabel atau 

gambar berdasar caption yang telah kita buat. Hasilnya adalah dafta

memuat caption beserta nomor halaman

2. Memilih dan mengetik teks caption

Lihat gambar di bawah 

Label (2.1): Pertama kita perlu memilih teks pelabelan yang akan kita 

gunakan. Untuk pemakaian teks label yang pertama kali, maka dalam text 

box caption dapat kita lihat terdapat angka 1. Untuk p

menggunakan kriteria bab (misalnya gambar 4.1, gambar 4.2) maka nanti 

perlu kita menggunakan caption yang memuat teks sampai karakter 4 (misal 
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MsWord CAPTION 
Memasukkan judul tabel atau gambar serta membuat daftarnya 

adalah suatu baris teks yang dapat diletakkan di atas tabel atau di 

bawah gambar untuk memberi keterangan tentang objek tersebut. Dalam 

seringkali kita memasukkan tabel atau 

judul atau keterangan. MsWord memberi 

kemudahan dalam mengurutkan kode tabel atau gambar (misal tabel 1, 

tabel 2, tabel 3, dst.. ) yang penomorannya dilakukan secara otomatis oleh 

MsWord. Kemudian semua judul tabel atau gambar dapat pula dengan 

mudah dibuatkan daftarnya seperti ketika kita membuat daftar isi.  

 

: Caption merupakan bagian dari menu [reference]. 

memulai menggunakan caption silahkan klik [insert caption]. 

: [Insert Table of Figures] digunakan untuk membuat daftar tabel atau 

gambar berdasar caption yang telah kita buat. Hasilnya adalah dafta.r isi yang 

memuat caption beserta nomor halamannya. 

Memilih dan mengetik teks caption 

: Pertama kita perlu memilih teks pelabelan yang akan kita 

gunakan. Untuk pemakaian teks label yang pertama kali, maka dalam text 

box caption dapat kita lihat terdapat angka 1. Untuk pelabelan yang 

menggunakan kriteria bab (misalnya gambar 4.1, gambar 4.2) maka nanti 

perlu kita menggunakan caption yang memuat teks sampai karakter 4 (misal 
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gambar 4). Jika teks label yang kita inginkan belum ada, kita dapat 

melakukan langkah di label (2.1). 

 

Gambar 2: Memilih dan mengisi Label Caption 

Label (2.1): Digunakan untuk menambahkan teks label baru sesuai 

kebutuhan kita. 

Label (2.3): Langkah selanjutnya adalah menuliskan teks untuk memberi 

judul/keterangan tabel ataupun gambar. Pada tex box isikan mulai dengan 

mengetik tanda titik dua “:” dan teks keterangannya. Setelah proses ini 

dilakukan maka kita tinggal klik “OK”.

3. Memasukkan dalam daftar tabel atau gambar

Untuk membuat daftar tabel atau gambar, siapkan lembar yang 

digunakan untuk menampilkan daftar yang dimaksud. Pertama pilih [Insert 

Table of Figures] seperti pada gambar 1 label 1.3.

Langkah membuat daftar tabel atau gambar cukup mudah. Jika kita ingin 

mengikuti standar atau default MsWord maka kita cukup mela

langkah seperti pada Label 3.1 pada list menu [caption label] yaitu memilih 

pelabelan yang akan dibuat daftarnya. Kemudian kita dapat klik “OK”. Jika 

Anda sudah lebih mahir, dapat mencoba menu

table of figures ini], misalnya jenis [tab leader] yang merupakan bentuk 

garis antara teks label dengan halamannya.
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gambar 4). Jika teks label yang kita inginkan belum ada, kita dapat 

 
 

: Digunakan untuk menambahkan teks label baru sesuai 

: Langkah selanjutnya adalah menuliskan teks untuk memberi 

gambar. Pada tex box isikan mulai dengan 

mengetik tanda titik dua “:” dan teks keterangannya. Setelah proses ini 

dilakukan maka kita tinggal klik “OK”. 

Memasukkan dalam daftar tabel atau gambar 

Untuk membuat daftar tabel atau gambar, siapkan lembar yang akan 

digunakan untuk menampilkan daftar yang dimaksud. Pertama pilih [Insert 

Table of Figures] seperti pada gambar 1 label 1.3. 

Langkah membuat daftar tabel atau gambar cukup mudah. Jika kita ingin 

mengikuti standar atau default MsWord maka kita cukup melakukan 

langkah seperti pada Label 3.1 pada list menu [caption label] yaitu memilih 

pelabelan yang akan dibuat daftarnya. Kemudian kita dapat klik “OK”. Jika 

Anda sudah lebih mahir, dapat mencoba menu-menu lainnya dalam [insert 

a jenis [tab leader] yang merupakan bentuk 

garis antara teks label dengan halamannya. 
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Gambar 3: Membuat Daftar Tabel atau Gambar

 

Contoh hasil dari [insert table of firugures]

Gambar 1: Mengaktifkan Caption ................................

Gambar 2: Memilih dan mengisi Label Caption

Gambar 3: Membuat Daftar Tabel atau Gambar

 

Apabila terdapat perubahan atau penambahan dalam caption sehingga 

perlu merubah daftarnya, kita cukup klik kanan di isi daftar tersebut dan 

pilih [update field], pilihannya 1) update halamannya saja, dan 2) update 

teks maupun halamannya. 
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: Membuat Daftar Tabel atau Gambar 

Contoh hasil dari [insert table of firugures] 

............................................................................ 49 

Gambar 2: Memilih dan mengisi Label Caption ....................................................... 50 

Gambar 3: Membuat Daftar Tabel atau Gambar ..................................................... 51 

erdapat perubahan atau penambahan dalam caption sehingga 

perlu merubah daftarnya, kita cukup klik kanan di isi daftar tersebut dan 

pilih [update field], pilihannya 1) update halamannya saja, dan 2) update 
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BAB 9: MsWord
 

A. Gallery Quick Style 

Quick style dapat dimanfaatkan untuk membuat format huruf, paragraf, 

dan pengaturan lainnya. Baik teks ataupun paragraf dapat dilakukan 

penerapan suatu style. Manfaat yang dapat dirasakan ketika menerapkan 

suatu styel adalah: 

Mempermudah pengaturan format teks dan paragraf saat melakukan 

pengetikan. 

Ketika suatu style diperbarui (update)

dapat dilakukan update secara otomatis sehingga mempercepat proses 

pengeditan. 

 

Perhatikan di menu [HOME] terdapat gallery 

gambar di bawah ini. 

 

Cabalan Anda mengetik suatu paragraf teks. Biarkan kursor di bagian 

paragraf tersebut. Jangan diblok. Arahkan pointer ke kotak

yang tersedia. Lihat perubahan pada teks Anda. Setiap kotak yang Anda pilih 

akan membuat paragraf Anda berubah format. 

 

B. Membuat Style Baru 

 

Cara 1: 

Ketiklah suatu teks dan formatlah sebagaimana yang Anda inginkan. 

Misalnya buat huruf tebal, ukuran font 14. Kemudian lakukan l

berikut: 

1. klik tanda double di bagian kanan kotak style.
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MsWord QUICK STYLE 

Quick style dapat dimanfaatkan untuk membuat format huruf, paragraf, 

Baik teks ataupun paragraf dapat dilakukan 

penerapan suatu style. Manfaat yang dapat dirasakan ketika menerapkan 

h pengaturan format teks dan paragraf saat melakukan 

update), maka semua teks dalam dokumen 

lakukan update secara otomatis sehingga mempercepat proses 

Perhatikan di menu [HOME] terdapat gallery quick style seperti pada 

 

Cabalan Anda mengetik suatu paragraf teks. Biarkan kursor di bagian 

paragraf tersebut. Jangan diblok. Arahkan pointer ke kotak-kota quick style 

perubahan pada teks Anda. Setiap kotak yang Anda pilih 

akan membuat paragraf Anda berubah format.  

Ketiklah suatu teks dan formatlah sebagaimana yang Anda inginkan. 

Misalnya buat huruf tebal, ukuran font 14. Kemudian lakukan langkah 

1. klik tanda double di bagian kanan kotak style. 
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2. Klik save selection as a new quick style.

 

 

3. Beri nama pada style yang yang Anda buat

 

Cara 2: 

Langkahnya hampir mirip dengan langkah pada cara 1. Hanya saja 

melakukan klik kanan pada pada saat kursor berada pada paragraf yang 

telah kita format.  
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2. Klik save selection as a new quick style. 

3. Beri nama pada style yang yang Anda buat 

 

Langkahnya hampir mirip dengan langkah pada cara 1. Hanya saja kita 

saat kursor berada pada paragraf yang 
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Cara 3: 

Membuat format baru dengan memberi aturan pada suatu style yang kita 

inginkan. 

 

 

Kemudian aturlah bentuk format style yang Anda 

111 2 
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Membuat format baru dengan memberi aturan pada suatu style yang kita 

Kemudian aturlah bentuk format style yang Anda butuhkan. 
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C. Catatan 

Dalam perjalanan pengetikan suatu naskah, style yang kita buat tersebut 

dapat diperbarui formatnya. Untuk mengaplikasikan perubahan silahkan 

klik kanan pada paragraf teks yang telah diperbarui, klik kanan, dan pilih 

[update style to match selection]. 
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Dalam perjalanan pengetikan suatu naskah, style yang kita buat tersebut 

dapat diperbarui formatnya. Untuk mengaplikasikan perubahan silahkan 

klik kanan pada paragraf teks yang telah diperbarui, klik kanan, dan pilih 
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BAB 10: MsWord Session 

 

A. Pendahuluan 

 Dalam pembuatan dokumen, artikel, karya tulis, laporan, dan 

berbagai kepentingan lainnya seringkali kita memerlukan penomoran 

halaman. Jika kita perhatikan, penomoran dapat saja terdiri dari bagian i, ii, 

ii, iv, .... kemudian di bagian selanjutnya kita memerlukan penomoran 

dengan model 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Belum lagi jika kita memerlukan 

adanya header dan footer yang berbeda antar halaman. Bagaiaman kita 

dapat mengatur semua kebutuhan tersebut dalam suatu dokumen MsWord 

yang berada dalam satu file. Agar dapat melakukan hal tersebut, maka 

kemampuan operator tidak hanya dalam memasukkan halaman namun 

bagaimana mengaturnya sesuai kebutuhan. Maka pemanfaatan session atas 

suatu halaman tertentu akan sengat bermanfaat untuk menunjang 

kebutuhan ini.  

 Fasilitas session dalam MsWord dapat membantu penggunanya untuk 

memisahkan setting antar halaman sesuai kebutuhan. Manfaat yang dapat 

digunakan antara lain: 

1. Membuat penomoran halaman yang berbeda. Misal i, ii, iii, ... dengan 

1,2,3, dan seterusnya 

2. Membuat orientasi kertas yang bebeda antar halaman. Misal portrait 

dan landscape. 

Kemudian session dapat dipadukan dengan layout sehingga dapat 

membuat: 

1. Membuat header atau footer yang berbeda antara halaman pertama 

dan selanjutnya. 

2. Membuat header dan footer yang berbeda antara halaman yang ganjil 

dan genap. 

 

Pada bagian berikutnya akan dijelaskan langkah-langkah dalam 

membuat nomor halaman, session, serta manipulasi lainnya. Langkah 

dimulai dengan mempelajari hal yang pelaing sederhana kemudian 

ditingkatkan penggunaannya. Terdapat contoh dokumen yang setiap 

tahapan latihan masing-masing dapat disimpan di file yang baru: misal 

latses-01, kemudian disimpan lagi dalam latses-02, dan seterusnya.  
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B. Membuat Nomor Halaman 

Simpan dengan latses-01 

Sebelumnya, ketiklah latihan session di bawah. Dan simpan seperti 

keterangan file di atas. Setelah data diketik maka kita dapat membuat 

penomoran halaman. Penomoran ini merupakan penomoran yang pada 

umumnya telah diketahui sebagai langkah dasar dalam memahami 

penomoran halaman. 

Langkah pembuatan nomor halaman adalah sebagai berikut: 

1. Klik menu [INSERT] kemudian pilih [FOOTER] dan kemudian dapat diplih 

[BLANK].  

2. Masukkan nomor halaman dengan klik [PAGE NUMBER], pilih [CURRENT 

POSITON] 

 

Jika berhasil maka dapat kita lihat adanya nomor urut dari angka 1 sampai 

halaman terakhir. 

C. Membuat Header Footer Berbeda Antar Halaman 

Simpan dengan nama latses-02 

Edit footer dengan cara: pilih footer kemudian pilih [Edit Footer], atau cara 

lain double klik pada posisi footer. Maka pada menu [design] akan muncul 

pilihan berbeda halaman pertama, berbeda halaman ganjil dan genap. Jika 

kota pilihan dicentang maka halaman dalam MsWord akan diberi perlakuan 

seperti yang diminta. 

 

Silakan dicentang, kemudian berikan halaman pada footer yang belum 

memiliki halaman. 

D. Membuat Session 

Simpan dengan nama latses-03 
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Seperti kita lihat pada lembar latihan, bahwa mulai dari cover sampai kata 

pengantar perlu diberi nomor halaman i, ii, dst. Sedang pada isi bab diberi 

nomor halaman 1,2,3 dst. 

Langkah membuatnya 

1. Pisahkan session cover sampai pengantar dengan bagian bab 

Letakkan kursor di depan huruf paling depan BAB I 

 

Klik [page layout], klik tanda panah kecil di bawah 

 

2. Edit penomoran halaman cover sampai pengantar dengan type i, ii 

Masuk ke posisi edit footer, dengan cara double klik footer, atau [insert] – 

[footer] - [edit footer] 

Pilih: This point 

forward 
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Pilih [page number] kemudian [format page numbers] 

 

 

Ubah number format ke i, ii, iii. Start at 1. 

3. Edit penomoran halaman bab dengan tipe 1,2, 3 

Setelah selesai pembuatan footer di bagian cover, maka silahkan menuju ke 

footer session 2, pada bagian bab. Silahkan diubah number format 1,2,3 dan 

start at 1. Maka jika berhasil halaman cover memuat i, ii, iii, dan halaman 

bab memuat 1,2,3. 
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Latihan Session 

 

LATIHAN LAPORAN 

SURVEY PENGGUNAAN KOMPUTER 

 

 

 

 

 

 
Latihan Aplikasi Komputer 

Oleh 

 

Nama : .................................. 

NIM : .................................. 

Program Studi : .................................. 

 

 

 

 

Tahun ......................... 
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Latihan Session 

 

Halaman Pengesahan 
 

Judul Karya : Latihan Laporan Survey Penggunaan Komputer 

Bidang : Aplikasi Komputer 

Lokasi : Mahasiswa di Universitas 

Tahun : 2015 

Penyusun : .............................................. 

Program Studi : .............................................. 

Identitas 

Alamat : .............................................. 

   .............................................. 

Telepon : .............................................. 

 

Dana digunakan : Rp 1.200.000,- 

   (satu juta dua ratus ribu rupiah) 

 

 

 

      Madiun, ............................. 

 Ketua Program Studi,   Penyusun, 

 

 

 

 

 _________________   ___________________ 
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Latihan Session 

 

Kata Pengantar 

 

 Survey penggunaan komputer dilaksanakan untuk mengetahui tingkat 

penggunaan aplikasi komputer oleh para mahasiswa. Survey dilaksanakan 

dengan suatu kuesioner pada mahasiswa yang sedang mengikuti mata 

kuliah aplikasi komputer. Survey ini ditujukan untuk mengetahui program 

apa saja yang pernah digunakan oleh mahasiswa pada masa sebelumnya, 

sejauh mana kemampuan peserta, serta bagaimana ketertarikan peserta 

pada aplikasi yang akan dilatihkan. 

 Semoga hasil survey ini dapat memberi gambaran tentang kebutuhan 

penggunaan komputer oleh peserta pelatihan. Kemudian, hasil juga dapat 

digunakan untuk memberikan pelatihan yang tepat serta arah 

pengembangannya. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan 

dalam penulisan karya ini. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat 

diharapkan. Terima kasih. 
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Latihan Session 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Penggunaan komputer untuk membantu pekerjaan, kegiatan 

administrasi, dan karya tulis membutuhkan suatu keterampilan sehingga 

dokumen dapat tersusun dengan baik. Para mahasiswa perlu disiapkan 

sehingga mampu menggunakan komputer untuk menunjang kegiatan 

mereka baik saat belajar maupun setelah lulus.  

 Kemampuan dan keterampilan penggunaan komputer memerlukan 

suatu pelatihan. Sementara pelatihan yang tepat membutuhkan suatu 

komposisi yang pas antara materi yang diberikan serta kemampuan yang 

telah dimiliki oleh peserta pelatihan. Untuk mengetahui kebutuhan tersebut 

maka diperlukan suatu survey. 

 Survey ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan yang telah dimiliki 

oleh peserta dalam menggunakan komputer. Survey meliputi program-

program aplikasi yang telah digunakan, sejauh mana ketertarikan peserta 

pada program aplikasi tersebut, dan apa manfaat yang diharapkan dari 

menggunakan aplikasi tersebut. 

 

................ buatlah dalam halaman baru dengan menekan ctrl + break ...................... 

 

BAB II 

METODE DAN HASIL 

 

 Survey dilaksanakan dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner 

dibagikan kepada peserta pelatihan. Data yang terkumpul sejumlah 50 

kuesioner. Dari data yang terkumpul didapat gambaran perihal penggunaan 

komputer sebagai berikut 

MsWord 

 Sangat Menguasai : 15 orang 

 Cukupan   : 20 orang 

 Masih Canggung : 15 orang 

 

................ buatlah dalam halaman baru dengan menekan ctrl + break ...................... 
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Latihan Session 

 

BAB III 

KESIMPULAN 

 

 Dari hasil survey didapat bahwa peserta masih memerlukan pelatihan 

MsWord. Pelatihan dapat ditujukan untuk meningkatkan kemampuan 

dalam hal pengaturan halaman, pembuatan header footer, pembuatan 

session, dan latihan-latihan yang mendukung. Jam belajar perlu ditambah 

dengan latihan sendiri di rumah atas materi yang diberikan. 

 Survey ini memiliki keterbatasan hanya dilaksanakan pada suatu 

pertemuan di kelas saja. Survey lain dapat dilakukan dengan waktu yang 

berbeda, misalnya di awal semester, dan sebelum ujian akhir untuk 

mengukur kemampuan peserta.  
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BAB 11: MAIL MERGE 

 

A. Pendahuluan 

Mail merge atau dapat dikenal sebagai surat masal adalah pembuatan 

dokumen yang melibatkan penggunaan banyak data. Namun demikian 

penggunaan dari fitur ini tidak terbatas pada pembuatan surat saja tapi 

berbagai dokumen yang milibatkan banyak data-data misal sertifikat, 

amplop, undangan, dan sebagainya. 

B. Syarat 

Penggunaan mail merge melibatkan dua kategori file: 

1. Dokumen master: Dokumen master adalah bentuk atau format 

dokumen utama yang akan diisi datanya. Misal format surat, sertifikat, 

undangan, dan sebagainya. 

2. File data: yang berisi data-data yang akan digunakan untuk mengisi mail 

merge. Dalam mail merge dapat dikenal beberapa format data yang 

dapat digunakan: 

a. Tabel dalam MSWord. 

b. Database Access 

c. File excel 
Berbagai format data tersebut memiliki kesamaan yang berbentuk baris dan 

kolom. Sehingga pada intinya mail merge memerlukan data yang diketik dalam 

format data baris dan kolom. 

 

C. Mail Merge dengan Data Excel 

Misal terdapat kebutuhan untuk membuat sertifikat seperti gambar di 

bawah. Sertifikat tersebut membutuhkan banyak data nama dan identitas 

penerimanya. Contoh data ditunjukkan di bawah gambar. 
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No Nama TTL Unit Jabatan 

1 Aryo Japun, S.E. Madiun, 25 Januari 

1981 

Produksi Kepala Bagian 

2 Arni Safitri, S.E.  Madiun, 25 April 

1989 

Akuntansi Staf 

3 Heri Sukmana, 

M.Sc. 

Klaten, 3 

Desember 1988 

Personalia Kepala 

4 Sisca Nurwedya, 

S.Si. 

Magetan, 5 Juni 

1991 

Biro 

Administrasi 

Staf 

5 Ari Kuswoyo, S.Pd. Madiun, 4 Februari 

1991 

Kehumasan Staf 

6 Hendi Dita, A.Md. Salatiga, 3 Juli 1992 Administrasi Resepsionis 

 

Langkah membuat merge dengan excel 
1. Ketik dokumen master di MsWord. Misal disimpan dengan nama 

sertifikat. Dari contoh output yang diharapkan di atas, pembuatan mail 

merge dimulai dengan mengetik dokumen master sertifikat seperti 

dicontohkan di gambar berikut ini. Bagian yang diberi tanda dengan      

<<..>> tidak perlu diketik karena bagian ini nantinya akan dimasukkan 

pada saat proses pembuatan merge. 
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2. Ketik data di file excel. Misal disimpan dengan nama sertifikat. Ketik 

data seperti di atas dalam file excel.  

Data merge membutuhkan nama fields pada baris pertama data. Dalam 

kasus ini nama fields tersebut diwakili oleh judul kolom.  

3. Tutuplah data file excel. File excel perlu ditutup karena pemanggilan 

data dari merge memerlukan file yang dapat dikontrol/diakses secara 

penuh sehingga jika masih terbuka mengakibatkan file excel tersebut 

akan dibuka secara ‘read only’. Jika file tidak dapat diakses penuh maka 

biasanya gagal dalam menyambungkan data dengan master dokument. 

4. Aktifkan kembali dokumen master MsWordnya.  

5. Langkah penyiapan mail merge 

a. Klik menu [Mailing]. 

b. Pilih [Select Recipients]. 

c. Pilih [Use Existing List]. 

d. Cari lokasi dan file yang disimpan dalam format excel tadi. 

e. Pilih nama sheet berisi data yang dimaksudkan untuk disambung 

dengan merge. Misal jika tadi data diketik di sheet1 maka pilih 

sheet1. 

6. Memasukkan Fields ke dalam dokumen master. Langkah ini 

dimaksudkan untuk memasukkan kolom data pada tempat yang 

diharapkan di master dokumen. 

Cari di mistar bagian tengah di dalam menu mailing kemudian klik 

[Insert Merge Field]. Pilih dan klik field yang dimaksudkan, maka 
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akan muncul tanda <<..>> di master dokumen. Masukkan field-field 

tersebut pada tempatnya. 

7. Langkah menampilkan hasil 

a. Untuk melihat data di dalam master dokumen maka gunakan 

[Preview Results] di dalam menu mailing. 

b. Melihat data selanjutnya klik tanda panah penunjuk next. 

c. Untuk mengeprint data pilih Finish & Merge. Print di bagian ini 

dapat mengeprint sejumlah data sekaligus. Misal jika data yang 

dipunyai 100 maka dapat dipilih yang diprint record ke 50-60. 

Berbeda jika menggunakan perintah print biasa maka hanya 

halaman aktif yang akan diprint.  

Pada bagian finish and merge ini terdapat perintah yang dapat 

digunakan. 

1)  Edit individual document. Untuk menghasilkan dokumen 

baru dengan halaman-halaman sesuai record-record data 

merge yang dipilih/diprint. 

2) Print documents. Untuk mengirim dokumen ke printer 

sesuai records yang dipilih. 
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BAB 12: MsWord REVIEW  

 

Berbagai fasilitas dalam MsWord dapat dimanfaatkan ketika kita perlu 

melakukan proses telaah naskah dan edit naskah. Misalnya dalam 

perkuliahan dapat dimanfaatkankan oleh pembimbing dalam proses 

konsultasi proposal, konsultasi skripsi, konsultasi tugas dan sebagainya yang 

memerlukan pemberian masukan ataupun pembenahan di dalam dokumen 

berbentuk word. Menggunakan fasilitas dalam menu [review] memudahkan 

pihak penelaah untuk meninggalkan catatan-catatan terkait naskah.  

 Pihak pereviu dapat memanfaatkan fasilitas dalam menu review untuk 

memberikan catatan, komentar, memberi tanda, serta permintaan edit, 

penggantian, atau revisi yang diperlukan. Sementara pihak penulis (yang 

naskahnya direviu) perlu mempelajari fasilitas ini agar dapat membenahi 

dokumennya, misal keperluan menghapus komentar atau saran revisi yang 

telah dilakukan. Namun demikian, sebaiknya pihak penulis menyimpan 

terlebih dahulu dokumen yang akan dieditnya dalam file yang berbeda 

sehingga apa yang menjadi catatan dari pereviu masih dapat dilacak.  

 

 
Gambar: menu review 

A. Komentar  

MsWord memberikan fasilitas untuk menambahkan komentar dalam 

naskah. Fasilitas ini akan mempermudah pereviu untuk memberikan 

masukan pada kata atau kalimat yang dipilih.  

Catatan reviu dapat berupa: 

Pertanyaan refleksi atau pertanyaan pengingat. 

Masukan. 

Penjelasan koreksi. 

Permintaan 

Review 
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dan sebagainya. 

 

Perhatikan pada menu [Review] terdapat beberapa button untuk 

melakukan perintah [new comment], [delete], [previous], [next]. 

 

 

 

Menambahkan komentar baru 

Berikut ini adalah langkah Langkah memasukkan komentar dalam MsWord: 

Klik menu [review] 

Blok kata atau kelompok kata atau kalimat yang akan diberi komentar. 

Klik [new comment] pada toolbar, atau klik kanan dan klik [add new 

comment] 

Contoh hasil: 
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BAGIAN III: EXCEL 
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BAB 13: Ms Excel DASAR 

 

A. Workbook 

1. File 

 MS Excel atau yang lebih dikenal dengan Excel biasa digunakan untuk 

mengolah data atau angka. Bentuk lembar kerja excel adalah terdiri dari 

baris dan kolom. Aplikasi ini biasa digunakan oleh orang yang biasanya 

berhadapan dengan data berupa angka. Contoh pekerjaan yang lebih 

mudah apabila dikerjakan dengan excel antara lain: daftar gaji sederhana, 

anggaran, data akuntansi, laporan keuangan, perhitungan statistik, 

perhitungan nilai akademik, dll.  

 Karena model lembar kerja excel terdiri dari baris dan kolom, maka 

untuk kepentingan terbatas, excel juga bisa digunakan untuk pembuatan 

database sederhana. Prinsip baris dan kolom ini hampir mirip dengan file 

tabel yang terdapat dalam database, kolom dalam excel seperti halnya field 

dalam database, dan baris dalam excel seperti halnya record pada database. 

Bahkan lembar kerja excel bisa dikonversi ke dalam database misalnya ke 

MS Access, foxpro (dbf), MySql, SPSS, dsb. Atau excel juga bisa digunakan 

untuk melihat tabel/file dari database dengan cara import atau membuat 

komunikasi data (connection). 

 Karakteristik file excel jika dilihat dari tampilan ketika dieksplorasi 

maka akan terlihat icon dengan simbol x yang menandakan excel. Namun 

apabila Anda sudah mengenal extention file, maka file excel akan diberi 

extention xls untk excel 2003 dan sebelumnya, atau xlsx untuk excel 2007. 

 

2. Sheet 

 Workbook excel mempunyai beberapa sheet. Sheet adalah lembar 

kerja terpisah di dalam workbook. Secara default sheet dalam excel diberi 

nama mulai sheet1, sheet2, sheet3, dst. Dalam operasi excel, sheet ini bisa 

diganti namanya, ditambah, atau dihapus. Hampir mirip dengan konsep 

database relational, yaitu mengkoneksikan data dari beberapa tabel, maka 

dalam excel juga bisa dikomunikasikan antara dari sheet yang satu ke sheet 

yang lainnya dengan memanfaatkan formula/rumus yang disediakan excel.  
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3. Column 

 Column atau kolom biasa adalah identifikasi data secara vertikal. 

Kolom pada excel hampir mirip dengan konsep field pada database. Kolom 

pada excel diidikasikan dengan A, B, C, dst, atau kita lebih mengenal dengan 

istilah kolom A, kolom B, kolom C, dst. 

 

4. Row 

 Row atau baris biasa adalah identifikasi data secara 

horisontal/mendatar. Baris pada excel hampir mirip dengan konsep record 

pada database. baris pada excel diidikasikan dengan 1, 2, 3, dst, atau kita 

lebih mengenal dengan istilah baris ke-1, baris ke-2, baris ke-3, dst. 
 

5. Cell 

 Cell (sel) adalah pertemuan antara baris dan kolom. Suatu kursor 

biasanya akan berada di dalam cell tertentu. Kita sering menyebut istilah 

cell ini dengan alamat (alamat cell) ketika membahas suatu formula/rumus. 

Indikasi dari sel misalnya A1, A2, B1, B2, dst.  

 

B. PERINTAH DASAR 

 Setiap memulai suatu rumus/formula maka sebelum menuliskan 

formula kita harus mengetik (=). Formula biasa diketik sekali untuk rumus 

yang sejenis, kemudian cell lain akan diberi rumus dari hasil copy formula. 

Beberapa perintah operasi dasar dalam excel antara lain: 

Penambahan � menggunakan tanda (+). Untuk operasi matematika 

penambahan nilai pada dua atau beberapa cell gunakan formula yang 

diawali dengan tanda “=” kemudian diikuti “alamat cell” beri tanda plus “+” 

kemudian “alamat cell lainnya”. Misal =C7+C8+C9 

Pengurangan � menggunakan tanda minus (-) 

Perkalian � perkalian menggunakan tanda bintang (*) 

Pembagian � pembagian menggunakan tanda garis miring (/) 
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Pangkat � menggunakan (^) 

Akar � menggunakan sqrt(….) 

 

C. CELL ABSOLUT 

 Sifat dari formula ketika dicopy adalah berubah/bergeser alamat 

selnya. Misalnya ketika dicopy ke kanan maka kolom akan berubah, =A1 

dicopy satu cell ke kanan akan menjadi =B1. Atau jika dari cell A1 tadi 

dicopy ke satu baris di bawahnya maka baris akan berubah, =A1, dicopy 

satu baris ke bawah akan berubah menjadi A2, dst. 

 Untuk suatu keperluan tertentu kadang kita menginginkan suatu sel 

pada formula tersebut tidak berubah ketika dicopy, misalnya acuan 

prosentase, dasar perhitungan tunggal, dsb. Untuk keperluan ini kita bisa 

memanfaatkan cell absolut. Dengan kata lain cell absolut digunakan untuk 

mengunci perpindahan cell formula ketika dicopy. 

 Cell Absolut digunakan agar saat formula dicopy formula tidak 

berganti alamat sehingga formula menghasilkan nilai yang benar sesuai 

yang dikehendaki. 

Cara mendefinisikan cell absolut pada formula adalah dengan memberi 

tanda $ atau bisa juga menekan F4 (F4 sekali= Absolut total, F4 dua 

kali=absolut baris, F4 tiga kali=kolom, F4 empat kali=normal). 

 

 
Macam cell absolut 

Absolut total � baik kolom maupun baris tidak akan berubah saat dicopy 

formulanya (dikunci). Contoh $G$6 

Absolut baris � tidak akan berubah barisnya. Contoh $G6 

Absolut kolom � tidak akan berubah kolomnya. Contoh G$6 
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BAB 14: Ms Excel LAYOUT DAN FORMAT 

 

A. Format Cell 

1. Merge and Center 

Blok cell (range) yang akan digabung, kemudian klik icon merge and center 

pada toolbar.  

 

Icon di sebelah merge and center adalah icon untuk align text. Perintah ini 

digunakan untuk membuat text yang ada pada sel menjadi rata kiri, rata 

tengah, atau rata kanan. 

2. Text alignment vertikal  

Perintah ini digunakan untuk membuat text yang ditulis pada sell 

diposisikan misalnya pada top, center, bottom. 

Cara: menu Format Cell � pilih bagian Alignment � pada text alignment  

vertical � pilih top/center/bottom 

 

Format cell alignment lainnya 

Wrap Text � untuk membuat perpindahan isi cell (ketikan) ke bawah dalam 

satu cell apabila kolom tidak muat. 
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Merge Cell � adalah penggabungan cell seperti halnya icon merge cell di 

atas. 

Orientation � mengatur orientasi penulisan text, misalnya mau dirubah 

penulisan secara vertikal. 

 

3. Format Number 

Format Number � untuk memberikan tanda titik pada pemisahan angka 

ribuan, atau juga menambahkan angka desimal. 

Format Accounting � untuk memberikan tanda Rp di depan angka. Format 

rupiah akan secara default muncul apabila regional setting telah diset 

Indonesia. Apabila bukan Indonesia, maka yang muncul secara default 

biasanya adalah dollar ($). 

Format Border � untuk memberikan garis pada cell. Juga bisa 

menggunakan icon border  

 

4. Format Date 

Penulisan tanggal pada cell digunakan format dd/mm/yyyy (atau tanggal, 

bulan, tahun). Misal 06/04/2009. 

Anda bisa merubah format tanggal tersebut dengan mengaktifkan Format 

Cell � pilih bagian number � kemudian pilih categori date dan typenya.  
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B. Fasilitas Lain 

Untuk melihat hasil preview yang akan dicetak silahkan click print preview. 

Anda bisa mengatur margin dengan menggeser garis garis di pinggir sheet. 

Untuk menampilkan atau menghilangkan garis bantu cell, silahkan click Tool 

� option � aktifkan dengan mencetang gridlines atau non aktifkan 

dengan tidak mencentangnya. 
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BAB 15: Excel Index - Match 

A. Match 

Match berarti cocok, sehinga tujuan dari perintah match adalah mencari 

kecocokan. Output yang dihasilkan adalah angka urutan baris atau kolom ke 

berapa dari text yang cocok. Dengan demikian, perintah match digunakan 

untuk menentukan posisi urutan ke berapa dari suatu range area atas suatu 

kode/text yang cocok. 

Berbeda dengan perintah find yang mencari posisi urutan dari suatu text, 

maka dalam match yang dihitung adalah posisi urutan berdasarkan cell ke 

berapa. Penggunaan kedua perintah ini sama-sama mencari posisi hanya 

yang satu mencari posisi di dalam teks yang satu cell. 

Contoh kasus: 

Jika kita mempunyai data yang ditulis secara vertikal seperti beriku ini: 

Gol. 1 

Gol. 2 

Gol. 3 

Gol. 4 

Keperluan kita adalah ingin mencari posisi urutan baris ke berapa dari suatu 

teks yang cocok dari area tersebut. Contoh Gol. 4 berapa pada baris ke 

berapa? Semestinya hasilnya adalah 4, karena posisi satu adalah Gol. 1, 

posisi kedua adalah Gol. 2, dan seterusnya. 

Selanjutnya jika kita mempunyai data secara horisonal seperti berikut ini: 

Tarif A Tarif B Tarif C Tarif D 

Jika kita perhatikan data di atas memiliki empat kolom. Misal, jika kita ingin 

mengambil Tarif C berada pada kolom ke berapa dari area A-D maka 

jawabnya adalah ke-3.  

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang posisi tersebut baik 

urutan data vertikal (mencari urutan baris) atau data horisontal (mencari 

urutan kolom) maka dapat digunakan perintah match. 

Sintaks: =match(lookup_value;lookup_array;match_types) 

Lookup_value: adalah cell di mana teks sebagai kode yang akan kita 

cocokkan berada. 
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Lookup_array: dapat berisi range area dari hasil blok area yang kita lakukan 

(jangan lupa beri absolut total agar tidak berubah saat dicopy), atau range 

name yang kita berikan pada suatu area tertentu. 

Match_type: diisi dengan 0 jika yang akan kita temukan adalah cocok persis, 

1 untuk kurang dari, dan 2 untuk lebih dari. 

Jika kita implementasikan dalam sheet excel maka nampak seperti berikut. 

 

Di bawah tabel tampak kebutuhan untuk mencari posisi Gol serta posisi 

tarif. Nah pada cell C9 dapat kita ketik rumus =match(B9;$A$3:$A$6;0) 

maka akan muncul hasil angka 2.  

Atau jika mengisi posisi tarif rumusnya =match(D9;$B$2:$E$2;0) hasilnya 

adalah kolom ke-2 sehingga muncul angka 2. 

B. Index 

Sintaks: 

=index(array;row_num;col_num) 

Array: adalah area data yang berisi nilai-nilai yang akan diambil. 

row_num: baris ke berapa dari area tersebut 

col_num: kolom ke berapa dari area tersebut. 
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C. Index dengan Match 

Untuk membantu dalam menentukan baris ke berapa serta kolom ke 

berapa yang digunakan dalam rumus agar secara otomatis posisi 

menyesuaikan dengan kode yang kita masukkan, maka kita perlu 

menggabungkan perintah index yang di dalamnya memuat perintah match. 
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BAB 16: Ms Excel PIVOT TABLE 

 

A. Pendahuluan 

 Apabila kita memiliki sejumlah besar data dan kita perlu untuk 

membuat suatu informasi yang ringkas mengenai data-data tersebut maka 

kita dapat memanfaatkan laporan pivot dengan excel. Pivot table 

merupakan suatu tabel interaktif yang secara otomatis mengambil, 

mengorganisasi, dan meringkas data. Laporan pivot dapat digunakan untuk 

menganalisis data, melakukan pembandingan, medeteksi bentuk hubungan, 

dan mengungkapkan bentuk trend (Ms Office, 2014) 

 Pengoperasian pivot sangat mudah namun pivot ini memiliki manfaat 

yang luar biasa. Perbandingannya adalah jika kita membuat laporan dari 

data dengan jumlah yang cukup besar katakanlah di atas 100 maka apabila 

dikerjakan secara manual akan memakan waktu satu atau dua hari namun 

dengan pivot hanya hitungan 5 menitan. Sehingga karena kecepatan 

penyediaan informasi melalui laporan pivot ini, maka laporan pivot dapat 

dimanfaatkan saat terjadi rapat dan pertemuan asalkan operator membawa 

data mentah yang akan dikelola. 

 Selain manfaat kecepatan waktu, laporan pivot juga memiliki 

keunggulan yaitu dapat membaca file data dari excel dan program database 

lainnya misalnya program dbf atau access. Isi laporannya juga dapat 

disesuaikan dengan cepat sesuai kebutuhan. 

Sebagai contoh kita memiliki data seperti berikut ini: 

Daftar Personalia CV Sejati 

Unit Nama JK Umur  Pendidikan 

A Aryo L 25 SLTA 

A Ardi L 30 SLTA 

B Arman L 21 SLTA 

B Wendi L 22 D3 

C Lukman L 40 S1 

C Aly L 35 S1 

A Erma P 25 S1 

A Nungki P 21 SLTA 

B Wida P 23 D3 

B Wika P 26 D3 
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C Salma P 30 S1 

C Siti P 35 D3 

B Budi L 27 SLTA 

B Beti P 25 D3 

B Bella P 20 D3 

Data sejumlah data tersebut pihak manajemen ingin mengetahui secara 

cepat  

1. Berapa jumlah personalia yang memiliki jenjang pendidikan tertentu? 

2. Berapa jumlah pegawai laki-laki dan perempuan setiap unitnya? 

3. Berapa pegawai yang berumur di bawah 30 tahun untuk masing-masing 

unit? 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mudah dengan 

pengoperasian pivot. Pengoperasian pivot akan dijelaskan di bagian 

selanjutnya. 

B. Pengoperasian Pivot 

Silahkan aktifkan program excel dan siapkan data seperti yang dicontohkan 

di atas pada sheet data. 

 

Aktifkan sheet baru pada worksheet excel dan aktifkan pivot table. Perintah 

pivot table dapat diakses di menu [Insert] dengan gambar icon [Pivot Table]. 
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Setelah klik gambar PivotTable maka akan muncul kotak dialog seperti 

berikut, klik  [Choose Connection] 

 

Jika berhasil akan muncul tampilan pengelolaan pivot seperti berikut. 

 

Perhatikan pada gambar kolom kiri merupakan area untuk menampilkan 

data. Kanan atas untuk nama-nama field yang tersedia sesuai judul kolom 

yang pada data. Empat kuadran untuk mengelola filter, label baris untuk 
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judul area bersifat baris, label kolom untuk judul area laporan atas, dan 

kuadran value untuk memilih rumus yang digunakan (misal. Jumlah, 

hitung/frekuensi data, rata-rata, nilai tertinggi, atau nilai terendah. 

Cara memulai menampilkan data cukup mudah, klik dan tahan field 

kemudian masukkan dalam column label, atau row lables, atau filter, atau 

value. Misal kita lakukan langkah berikut ini: 

1. Masukkan field unit ke row label 

2. Masukkan field pendidikan ke value. Pastikan bahwa rumus yang 

digunakan adalah count karena hanya bersifat menghitung berapa 

banyak data untuk pendidikan tertentu. Untuk mengedit rumus klik 

tanda panah kecil di kuadran value dan pilih count. 

3. Apabila berhasil maka area sebelah kiri akan menampilkan data sesuai 

yang kita harapkan. 

 

Apabila ingin mengganti data yang perlu diinformasikan maka kita dapat 

mengganti-ganti fieldnya yang di dalam kuadran dengan cara klik tahan dan 

geser ke label. Untuk menghapus field yang tampil klik tahan pada label dan 

geser ke luar dari area kuadran kemudian lepas kliknya. Silahkan mencoba 

untuk menjawap pertanyaan-pertanyaan yang ada di atas masing-masing di 

sheet tersendiri. 

 

Referensi 

Ms Office (2014). Pivot Table Report 101. Diakses dari 

http://office.microsoft.com/en-us/excel-help/pivottable-reports-101-

HA001034632.aspx pada 26 Mei 2014 
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BAGIAN IV: APLIKASI PENDUKUNG 
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BAB 17: Aplikasi PDF 

 

A. Tentang PDF 

 PDF (Portable Document Format) merupakan format yang umumnya 

digunakan untuk mendistribusikan dokumen yang relatif lebih aman 

dibandingkan dibandingkan file yang mudah diedit seperti MsWord atau 

Excel. Banyak file di internet memanfaatkan format ini untuk 

mendistribusikan dokumen kepada publik. Banyak pula pengalihan 

dokumen berbentuk hard copy  menjadi format soft copy menggunakan 

format pdf misalnya copy ijazah, copy sertifikat, dan copy dokumen 

administratif lainnya.  

 Melihat kebutuhan penggunaan format pdf, maka pada bagian ini 

disampaikan berbagai aplikasi terkait dengan pembuatan file pdf. Banyak 

cara untuk mengolah file pdf, bagian ini membahas salah satu cara di antara 

berbagai program yang tersedia.  

 

B. Pembaca File PDF: Adobe Reader 

 Untuk membaca file berformat pdf, maka di komputer perlu dipasang 

pembaca file berformat pdf. Adobe reader dapat digunakan untuk 

membaca file berformat pdf. Adobe reader menyediakan aplikasi gratis 

dengan menu terbatas. Meskipun terdapat batasan namun untuk 

kepentingan pembacaan file pdf sudah cukup untuk digunakan. Sementara 

apabila membayar lisensi maka pengguna akan mendapat menu yang lebih 

lengkap seperti edit pdf, penggabungan, menyisipkan, membuat bookmark.  

 Apabila di komputer yang Anda gunakan sudah mampu membaca file 

berformat pdf, maka tidak perlu menginstal ulang Adobe Reader (kecuali 

untuk update). Namun ada baiknya pula jika mengetahui aplikasi ini dan 

cara mendapatkannya. 

 Saat buku ini ditulis Adobe telah mengembangkan versi Adobe Reader 

XI. Program dapat diunduh secara gratis di  

http://www.adobe.com/products/reader.html  
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Untuk download program dapat mencari link download, klik link download 

tersebut 

 

 

Terdapat tiga langkah instalasi seperti yang terlihat pada sudut kanan atas. 

Centang pada [optional offer] dapat dihilangkan apabila tidak menginginkan 

download dan instal adobe reader sekaligus instal McAfee Security untuk 

memasang fasilitas keamanan (termasuk anti virus).  

Klik [install now] dan tunggu proses download, akan muncul window 

simpan file downloader. Silahkan simpan file tersebut dan setelah unduh 

selesai disimpan kemudian jalankan file tersebut (double click file), maka 

komputer akan memproses intal dengan cara mengunduh langsung melalui 

jaringan internet. 

 

Silahkan ikuti proses selanjutnya. 
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Apabila proses instalasi selesai maka program Adobe Reader dapat 

digunakan untuk membaca file berformat pdf. 

 

 

C. Membuat File PDF dengan PDF Creator 

Pdf Creator adalah salah satu aplikasi untuk membuat file pdf. Aplikasi ini 

dapat diunduh dan digunakan secara gratis di http://www.pdfforge.org/  

 

 

 

 

 

1. Cara Download Program 

Untuk download klik link dowload seperti yang nampak di bawah ini.  
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Kemudian pilih [download] misalnya versi 1.7.2 

 

Tunggu window downloder terbuka. Klik [save file] dan simpan file master 

PDFCreator di komputer.  

 

 

2. Cara Instalasi 

Setelah selesai mengunduh cari file yang tersimpan di komputer atau klik 

toolbar download di browser kemudian jalankan file instalasi PDFCreator-

xxxx.exe 



 

Mujilan (2015), Handbook: Aplikasi Komputer 90  Prodi Akuntansi UKWMM 

 

 

Klik [Run] 

 

Pilih bahasa saat instalasi 

 

 

 

 

 

Klik [next] 
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Standard installation digunakan untuk komputer single/pribadi, sementara 

server installation untuk server jaringan. Pilih standard installation. 
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Tentukan lokasi instalasi program atau biarkan secara standar 

 

 

Centang pada PDFArchitect dapat dihilangkan apabila tidak menginginkan 

instalasi PDFArchitect.  
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Centang pada get smileys seperti gambar berikut dapat dihilangkan apabila 

tidak menginginkan instalasi smileys.  
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Dapat pilih [I do not accept] jika tidak menginginkan instalasi Baidu PC 

Faster. 
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Klik install dan tunggu proses instalasi. Jika berhasil akan muncul pesan 

setup komplit. Klik finish. 

 

 

3. Mengecek program pdf creator 

Lihat di start program atau di desktop shortcut pada program PDFCreator 
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Program PDFCreator ini beroperasi seperti printer. Terlihat bahwa 

tampilannya seperti tampilan saat kita hendak mengeprint kertas. 

 

 

 

Cara membuat pdf dengan PDFCreator dapat dilakukan dengan beberapa 

cara, antara lain: 

a.  File Print dari dokumen seperti saat kita hendak mengeprint di kertas. 

b. Mengaktifkan program PDFCreator dan mengoperasikan menu 

[Document] – [Add] file, atau [Add from Clipboard].  

 

4. Membuat File PDF melalui Print File 

Siapkan contoh file yang Anda miliki untuk dibuat pdf.  

Kemudian klik [File] [Print] seperti saat Anda mengeprint di kertas. Pilih 

printer di [PDF Creator]. 
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Akan muncul persiapan printer pdf selanjutnya klik [Save] 

 

Tentukan tempat penyimpanan dan nama filenya. 

 

Tekan [Save] dan program akan membuat file pdf.  
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