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KATA  PENGANTAR 

egala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. Alhamdulillahi Rabbil’Aalamin, 
atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan modul 
Aplikasi Komputer Bisnis. Modul inidisusun untuk membantu para mahasiswa dalam 

mengikuti perkuliahan Aplikasi Komputer Bisnis pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Dian Nuswantoro. Materi dalam modul ini disusun untuk mempermudah mahasiswa dalam 
melengkapi sebagian perkuliahan aplikasi komputer bisnis yang dilakukan di laboratorium. 
Sebagaimana sifatnya untuk memandu dan mendampingi mahasiswa dalam praktek modul ini 
dibuat dalam bentuk yang sederhana praktis dan bisa langsung dipraktekan. Dengan kata lain, 
selain berisi penjelasan dasar mengenai penggunaan aplikasi, modul ini juga disertai dengan 
latihan-latihan untuk praktikum.   

Penguasaan materi diarahkan pada kompetensi yang harus dikuasai oleh mahasiswa Program 
Studi Akuntansi maupun Program Studi Manajemen yaitu dalam menggunakan program aplikasi 
(software)yang terkait erat dibidang Ekonomi (Akuntansi dan Manajemen) meliputi aplikasi 
Pengolah Kata (Word Processing) dan aplikasi Spread Sheet, yang mana dalam modul ini 
menggunakan aplikasi dari MS Office 2010. Pembahasan aplikasi Pengolah Kata disusun 
berdasarkan tematik, seperti bagaimana membuat dokumen pendek, format teks dokumen, 
membuat dokumen publishing, dan mengelola dokumen panjang untuk suatu karya ilmiah. 
Sedangkan untuk pembahasan aplikasi spread sheet, di awali dengan pengenalan bagian 
tampilan aplikasi, kemudian dilanjutkan pembahasan penggunaan formula dan fungsi secara 
tematik, seperti fungsi statistik, pencarian data, logika, dan fungsi-fungsi keuangan. Pembahasan 
terakhir adalah pemanfaatan fungsi dan formula untuk menyusun laporan keuangan. 

Semoga dengan disusunnya modul ini dapat meningkatkan pemahaman dan membantu 
ketrampilan mahasiswa dalam mempelajari dan menguasai ketrampilan penggunaan aplikasi 
komputer dalam dunia bisnis. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa modul ini tentu punya 
banyak kekurangan. Untuk itu penulis dengan berlapang dada menerima masukan dan kritikan 
konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya di masa yang akan datang. Akhirnya 
kepada Allah SWT ualah penulis bermohon semoga semua ini menjadi amal saleh bagi penulis 
dan bermanfaat bagi pembaca. 

Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan khususnya tim 
pengampu mata kuliah Aplikasi Komputer Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Dekan FEB, 
Sekretaris Dekan FEB, Kepala Program Studi Akuntansi dan Manajemen yang telah mendukung 
menyelesaikan modul ini diucapkan banyak terima kasih semoga kebaikannya mendapatkan 
catatan yang terbaik dari Allah SWT. 

 
Semarang, Agustus 2018 
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MENGENAL LINGKUNGAN MS WORD 2010  
 

 
 

RIBBON 

Memahami Ribbon adalah cara yang bagus untuk membantu memahami perubahan antara 
Microsoft 2003 ke Microsoft 2010. Ribbon memegang semua informasi dalam versi sebelumnya 
dari Microsoft Office dengan cara garis streaming lebih visual melalui serangkaian tab yang 
mencakup berbagai fitur program yang sangat besar. 

Untuk pengaksesan ribbon dapat dilakukan dengan mouse (klik pada tab yang diinginkan) 
atau dengan menekan tombol F10 (tampil huruf atau angka pada ribbon) diikuti dengan 
menekan huruf atau angka untuk memilih menu. 
 

 

Tab Home 

Ini  adalah tab yang paling banyak digunakan, itu menggabungkan semua fitur format teks 
seperti font dan perubahan paragraf. 

 



Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Dian Nuswantoro 

 APLIKOM BISNIS – MS WORD  FEB – UDINUS  HaL. 2 

Tab Insert 

Tab ini memungkinkan untuk memasukkan berbagai item ke dalam dokumen dari gambar, clip 
art, tabel dan header dan footer. 
 

 

Tab Page Layout 

Tab ini memiliki perintah-perintah untuk mengatur elemen halaman seperti margin, orientasi,  
menyisipkan kolom, latar belakang halaman dan tema. 

 

Tab Reference 

Tab    ini memiliki    perintah-perintah untuk    digunakan    saat    membuat    Daftar    Isi dan 
halaman kutipan untuk kertas. Ini menyediakan banyak solusi sederhana untuk menghasilkan 
dokumen. 

 

Tab Mailings 

Tab ini memungkinkan dokumen untuk mengirimkan surat seperti mencetak amplop , label dan 
gabungan pengolahan surat. 

 

Tab Review 

Tab ini memungkinkan membuat perubahan ke  dokumen karena masalah ejaan dan tata bahasa. 
Hal ini juga memegang fitur melacak perubahan yang menyediakan orang-orang dengan 
kemampuan untuk membuat catatan dan perubahan dokumen orang lain. 
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Tab View 

Tab   ini memungkinkan Kita untuk mengubah  tampilan dokumen kita ke dokumen dua halaman 
yang berbeda atau memperbesar/memperkecil. 

 

 

 

Memulai Microsoft Word 2010 

Sekarang mari kita lihat langkah yang diperlukan untuk membuat dokumen. 

Klik dua kali ikon Word 2010 di desktop dan Word akan terbuka. Jika tidak ikuti langkah 
berikut: 
 

1. Klik pada tombol Start 

 

2. Sorot All Programs 

 

3. Sorot Microsoft Office 

4. Klik pada Microsoft Word 2010 

       
 

MEMBUAT DOKUMEN BARU 
 

1. Klik tab File kemudian klik New. 

2. Dalam Available Template, klik Blank Document. 

3. Klik Create. 
 

MENGGUNAKAN TEMPLATE 

Word 2010 memungkinkan Anda untuk menerapkan built-in template dari berbagai pilihan 
template Word populer, termasuk resume, agenda, kartu bisnis, dan faks. Untuk menemukan 
dan menerapkan template di Word, lakukan hal berikut: 

1. Pada Tab File, Klik New 
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2. Berdasarkan Template yang tersedia , lakukan salah satu berikut ini: 
a. Untuk menggunakan salah satu dari built-in template, klik Template. Contoh, klik 

template yang Anda inginkan, kemudian klik Create 
b. Untuk menggunakan kembali template yang Anda baru saja digunakan, klik 

Template terakhir, klik template yang Anda inginkan, kemudian klik Create. 
c. Untuk  mencari  template  pada  Office.com,  di  bawah  Template  Office.com,  klik 

kategori template yang Anda inginkan, kliktemplate yang Anda inginkan, dan klik 
Download untuk mendownload template dari Office.com ke komputer Anda. 

3. Setelah Anda memilih template, Anda dapat memodifikasi dengan cara apapun untuk 
membuat dokumen yang Anda inginkan. 

 

CATATAN:  

Anda juga dapat mencari template pada  Office.com dari dalam Word. Dalam Office.com untuk 
kotak pencarian   template, ketik satu atau lebih istilah pencarian, dan kemudian klik tombol 
panah untuk pencarian. 

UNDO 

Quick Access Toolbar memegang berbagai perintah tepat pada ujung jari. Hal ini terletak di 
bagian kiri atas dokumen di atas tab File dan Home. 

 

Quick Access Toolbar  dapat ditambahkan atau  dihapus dengan mengklik pada panah di 
sebelah kanan. 

Jika membuat kesalahan dalam dokumen, klik pada perintah Undo dan akan menghapus hal 
terakhir yang dilakukan 

SHOW/HIDE FORMATTING MARKS 

Perintah Show / Hide memungkinkan untuk melihat setiap kali menekan space bar, tekan 
enter atau tab. Fitur ini bisa sangat berguna ketika membuat dokumen untuk memahami di 
mana semuanya ditempatkan dalam dokumen dan lihat jika ada kesalahan yang telah dibuat. 
Pada tab Home, dibagian Paragraph group, klik Show/Hide 

 

MEMFORMAT TEXT 

Memformat dokumen dapat berkisar dari ukuran teks memodifikasi untuk grafis menambahkan. 
Sangat mudah untuk menambahkan sentuhan kreatif untuk dokumen dengan opsi Microsoft 
Word yang ditawarkan. 

MODIFYING FONTS 

Font Group memungkinkan Anda untuk mengubah teks 
gaya font, ukuran, warna dan elemen lainnya 
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SOROT TEKS YANG INGIN MEMODIFIKASI 

Klik pada panah drop-down gaya font dan ukuran font dan pilih perubahan yang ingin dibuat. 
Saat teks akan disorot, perubahan format dapat dilakukan misalnya mengklik pada warna, tebal, 
miring atau garis bawah perintah untuk memodifikasi teks bahkan lebih. 

CHANGE TEXT CASE 

Pegubahan teks yang dipilih dalam dokumen dengan 
mengklik tombol tunggal yang disebut Change Case. 

1. Sorot teks yang ingin ubah. 

2. Pada tab Home, dibagian Font group, klik Change 
Case. 

3. Pilih opsi dari daftar dropdown, yang mencakup Sentence Case, Lowercase, UPPERCASE, 
Capitalize Each Word, dan tOGGLE Case 

MENAMBAHKAN EFEK TEKS 

1. Pilih teks yang ingin ditambahkan efek. 
2. Pada tab Home, dibagian Font group, klik Text 

Effect. 
3. Klik efek yang diinginkan. 

Untuk  lebih  banyak  pilihan,  arahkan  ke  Outline,  Shadow, Refleksi,  atau  Glow,  dan kemudian 
klik efek yang ingin ditambahkan. 

 

MENGHAPUS EFEK TEKS 

1. Pilih teks yang ingin dihapus efeknya. 
2. Pada tab Home, dibagian Font group, klik Clear 

Formatting. 

 

FORMAT PAINTER 

Fitur Format Painter memungkinkan untuk cepat menyalin format yang sudah ada 

1. Pilih teks atau gambar yang memiliki format yang ingin disalin. 

2. Pada tab Home, dibagian Clipboard group, klik Format Painter. Pointer 
akan berubah menjadi ikon kuas. 

3. Arahkan kursor ke teks atau grafis yang ingin diformat dan klik pada teks. 

4. Untuk menghentikan format, tekan ESC atau klik pada perintah Format 
Painter lagi.  

 

CATATAN:  

Double-klik  tombol  Format  Painter  jika  ingin  mengubah  format  beberapa pilihan dalam 
dokumen. 
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CLEAR FORMATTING 

Untuk  menyingkirkan  semua style, efek  teks,  dan  format  
font  dalam  dokumen, lakukan berikut: 

1.   Pilih teks yang ingin dihapus formatnya. Atau tekan CTRL 
+ A untuk memilih semuanya dalam dokumen. 

2.   Pada tab Home, dibagian Font group, klik Clear Formatting. 
 

CATATAN  

Perintah Format Hapus tidak akan menghapus penyorotan dari teks. Untuk menghapus 
penyorotan, pilih teks yang disorot, dan kemudian klik tanda panah di sebelah Sorot Warna Teks 
dan klik No Color. 

 

Memformat Dokumen 

Mengatur Line Spacing 
 

Jarak default adalah 1,15 spasi baris dan 10 poin setelah setiap paragraf. Jarak default pada 
dokumen Micorosoft Office 2003 adalah 1.0 antara garis dan tidak ada baris kosong antara 
paragraf. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cara termudah untuk mengubah jarak baris untuk seluruh dokumen adalah menyorot seluruh 
paragraf atau dokumen yang ingin diubah spasi barisnya. 

Pada tab Home, dibagian Paragraph group, klik Line Spacing 

1. Lakukan salah satu dari langkah berikut: 
a. Klik nomor ruang baris yang diinginkan. Sebagai contoh, 

klik 1,0 untuk single - ruang dengan jarak yang digunakan 
dalam versi Word sebelumnya. Klik 2,0 untuk double 
paragraf yang dipilih. Klik 1,15 untuk single dengan jarak 
yang digunakan dalam Word 2010 

b. Klik Remove Space Before Paragraph untuk menghapus 
baris tambahan ditambahkan setelah setiap paragraf sebagai standar. 

 

ORIENTASI HALAMAN 



Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Dian Nuswantoro 

 APLIKOM BISNIS – MS WORD  FEB – UDINUS  HaL. 7 

Orientasi halaman dapat memilih salah satu potret 
(portrait/vertikal) atau lanskap (landscape/ horizontal) untuk 
semua atau bagian dari dokumen. 

Ubah Orientasi Halaman 

1. Pada tab Page Layout, dibagian Page Setup Group, klik 
Orientation 

2. Klik Portrait atau Landscape 

 

Berbeda Halaman Orientasi dalam Dokumen yang sama 

1. Sorot halaman atau paragraf yang ingin diubah ke 
portrait atau landscape. 

2. Pada tab Page Layout, dibagian Page Setup Group, klik 
Margins 

• Klik Custom Margins di bagian bawah menu drop 
down 

• Kotak dialog Page Setup akan muncul. 

• Pada tab Margins, klik Portrait atau Landscape. 

• Pada Apply to, klik Selected text atau This point 
forward 

 

CATATAN  

Jika diinginkan beberapa tapi tidak semua teks pada 
halaman untuk mengubah portrait atau  orientasi  
landscape,  Word  menempatkan  teks yang  dipilih  pada  
halaman sendiri, dan teks sekitarnya pada halaman 
terpisah. 
 

Page Margins 

Mengatur Margins Halaman yang ditetapkan sebelumnya 

1. Pada  tab Page  Layout,  dibagian Page  Setup group,  klik Margins. 
Drop  down  menu galeri Margins akan muncul 

2. Klik jenis margin yang ingin diterapkan. 

 
Membuat Custom Margins 
 

1. Pada tab Page Layout, dibagian Page Setup group, klik Margins 
2. Di bagian bawah drop down menu galeri Margins, klik Custom 

Margins 
3. Kotak dialog Page Setup akan muncul. 
4. Masukkan nilai baru untuk margin pada semua atau beberapa, Atas Bawah, Kiri atau Kanan 

Klik OK 
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CATATAN  

Kebanyakan  printer  memerlukan  lebar  minimum  untuk  pengaturan  margin, karena mereka 
tidak dapat mencetak semua cara ke tepi halaman. Jika margin yang diatur terlalu sempit, 
Microsoft Word menampilkan pesan Satu atau lebih margin diatur di luar area cetak halaman 
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PRAKTIK 1  

Ketiklah teks di bawah ini di Microsoft Word!  

Apa Itu Internet? 

Internet berasal dari kata interconnection network. Secara harfiah ialah sistem global 
dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar Internet 
Protocol Suite  (TCP/IP)  untuk  melayani pengguna. Jadi, internet adalah  jaringan  
komputer  yang saling terhubung dan tersebar di seluruh dunia. 

Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Amerika 
Serikat di tahun 1969, melalui proyek ARPA yang disebut ARPANET, dimana 
mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan software dan hardware komputer 
yang berbasis UNIX. Kita bisa melakukan komunikasi dalam jarak yang tidak 
terhingga melalui saluran telepon. 

Beberapa layanan populer  di internet ialah email (surat  elektronik), usenet,  
newsgroup, berbagi file (file sharing), WWW (World Wide Web) dan sebagainya. 
Diantara semua itu, email dan WWW adalah yang paling sering digunakan. 

Langkah Praktik 

Materi Langkah Detail 

a. Membuka 
program 
Microsoft Word 

Membuka program Microsoft Excel bisa dijalankan melalui: 

− Start  Menu: klik  Start >  Program/  All  Programs  > Microsoft Office 
> Microsoft Office Word 2007. 

− Command Prompt: Start > Run > ketik “WINWORD” (tanpa tanda 
petik) > OK. 

− Shortcut: klik 2x shortcut Microsoft Word  di desktop. 

b. Menulis teks Ketiklah teks di atas! 
Ingat fungsi tombol keyboard! 

c. Mengatur 
ukuran kertas 
dan margin 

Aturlah ukuran kertas menjadi folio (F4) dan batas margin (atas = 2,5 cm; 
bawah = 3 cm; kanan = 2 cm dan kiri = 4 cm)! 

1. Pilih tab Page Layout > Page Setup (dengan cara klik tanda panah 
pada group Page Setup) 

 

2. Muncul jendela Page Setup. 

a. Mengubah ukuran kertas 

1) Klik tab Paper. 

2) Ubah  ukuran  Width  dengan  angka  21,5  cm  dan  Height 
dengan   33   cm.   (penulisan   koma   pada   angka   bisa 
menggunakan , (koma) atau . (titik), sesuai komputer) 
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b. Mengatur margin 

1) Klik tab Margins. 
2) Ubah ukuran margins Top = 2,5 cm; Bottom = 3 cm; Left = 4 cm; 

dan Right = 2 cm. (penulisan koma pada angka bisa 
menggunakan , (koma) atau . (titik), sesuai komputer) 

 

3. Klik OK. 

d. Blok teks Blok teks adalah memilih teks. 
Cara memblok teks : 

− Klik 2x pada teks jika memblok satu teks. 
− Letakkan   kursor   di   sebelah   kanan   atau   kiri   teks,   drag  

menggunakan mouse ke arah teks yang akan diblok. Atau; 
− Letakkan kursor di sebelah kanan atau kiri teks, tekan tombol Shift + 

tombol panah ke arah pemilihan teks. 

 

e. Format teks : 
Bold, Italic, Underline 
dan Font Color 

Tebalkan teks judul dan beri warna biru. 

1. Blok teks Apa Itu Internet?  (lihat caranya di atas!). 

2. Pilih tab Home > klik ikon   (Bold) di group Font. (Tanda bahwa Bold 

aktif, ikon Bold akan berlatar belakang warna kuning  ) 
3. Beri teks warna biru dengan cara klik segitiga ▼ pada Font Color 

, lalu pilih warna biru. 
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4. Sedangkan untuk memiringkan teks gunakan ikon   (Italic) dan 

memberi garis bawah teks gunakan ikon   (Undeline). 

5. Lakukan hal yang sama dengan format dan warna yang berbeda pada 
teks berikut : 

 

 
 

 Hasilnya akan terlihat sebagai berikut : 
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f.  Paragraph 
Alignment 

Beri perataan masing-masing paragraf sebagai berikut  

No     Paragraf                                    Perataan 

1     Judul                                   Tengah (Center) 

2     Pertama                              Kanan (Right) 

3     Kedua                                 Kanan kiri (Justify) 

4     Ketiga                                 Tengah (Center) 

 1. Letakkan kursor di judul, atau blok judul. 

2. Pilih tab Home → Center di group Paragraph. 
 

 
 

3. Lakukan  hal  yang  sama  dengan  perataan  yang  berbeda  pada 
paragraf selanjutnya. 

g. Word Count Word  count  digunakan  untuk  menghitung  jumlah  karakter  dalam 
dokumen. 

1. Pilih tab Review > Word Count  di group Poofing. 

 

 
 

2. Jika  yang  akan  dihitung  hanya  beberapa  teks  saja,  blok  teks 
terlebih dahulu. 
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h. Menyimpan 
dokumen 

1. Klik Office Button       > Save. 
 

 
 

2. Muncul jendela Save As. Tentukan tempat penyimpanan di My 
Document.  Klik  My Document. Tulisan nama dokumen/ file  di group 
file name. Tuliskan nama dokumen LATIHAN MICROSOFT WORD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Klik tombol Save 
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Hasilnya akan terlihat sebagai berikut : 
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PRAKTIK 2  
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Bekerja dengan Bullet dan Numbering  

Bullet dan Numbering merupakan salah satu fasilitas didalam Microsoft Word 2010 yang  biasa  
digunakan  untuk  membuat  naskah  yang  menyatakan  sebagai  bagian  dari naskah sebelumnya. 

Bullet 

Bullet merupakan bentuk bagian yang berbentuk 
sama antara bagian pertama, kedua dan seterusnya, 
dapat kita lihat contoh bullet sebagai berikut : 

Cara Menggunakan Bullet : 

-   Atur Posisi Kursor dimana Bullet akan dibuat. 

-  Aktifkan Tab Home → Klik Icon Bullet  pada 
Sub Menu Paragraf 

- Bila ingin mengatur Posisi Bullet cukup kita 

lakukan pada Ruler / Mistar yang ada di atas dari 

lembar kerja, Perhatikan gambar berikut :  

 
 

Numbering 

Numbering merupakan bentuk bagian yang berbentuk berurut 
(1,2,3.. atau bentuk yang lain), Lihat contoh numbering sebagai 
berikut : 

Cara Menggunakan Numbering : 

- Atur Posisi Kursor dimana Numbering akan di buat. 

- Aktifkan Tab Home → Klik Icon Numbering   pada Sub 

Menu Paragraf 

- Bila ingin mengatur Posisi Numbering nya cukup kita lalkukan 

pada Ruler / Mistar yang ada di atas lembar kerja sama seperti 

Bullet di atas. 

-  Bila ingin mengganti bentuk Numbering Klik tanda  disebelah 

kanan dari Icon Numbering dan pilih bentuk Numbering yang 

baru.  
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Praktik 

Ketikkan daftar mata kuliah progdi Akuntansi dan Manajemen, kemudian formatlah teks 
daftar dengan mengunakan bullet dan penomoran dan seperti contoh. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Multilevel List 

Bentuk ini merupakan penggabungan antar Bullet dan Numbering biasa disebut juga List 

Bertingkat, Lihat Contoh berikut → 

Cara Menggunakan Multilevel List : 

- Atur Kursor dimana List akan dibuat 

- Aktivkan Tab Home → Klik Icon Multilevel List 

 Kemudian Pilih salah satu bentuk yang 

ada. 

- Langkah berikutnya mengatur masing-masing 

Level pada List nya, dimana level yang berada 

paling luar adalah level 1 dan dialamnya level 

2 dan seterusnya secara bertingkat. 

-   Metode pengaturan masing-masing level List sebagai 

berikut:  

1. Dimulai pengaturan dari Level 1 dengan mengatur 

bentuk Number yang diinginkan, Kemudian 

menentukan karakter tambahan pada Enter 

Formating for Number, Kemudian mengatur 

Posisi Number pada Aligned at, Kemudian 

menentukan posisi teks pada Text indent at. 

2. Selanjutnya atur Level 2, ulangi kembali tahapan 

pengaturan seperti pada level pertama tadi, hanya 

bedanya posisi Number/Bullet dan Posisi Teks 

akan di tempatkan. 



Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Dian Nuswantoro 

 APLIKOM BISNIS – MS WORD  FEB – UDINUS  HaL. 18 

3. Lakukan hal yang sama untuk level-level berkutnya, Cukup Level-level yang kita 

perlukan saja yang kita atur. 

 
 

Menyisipkan Simbol  

Penulisan simbol dibutuhkan ketika kita membuat artikel ilmiah yang berhubungan dengan ilmu 
Alam misal Matematika, Biologi, Fisika, Kimia, astronomi dan lain sebagainya yang biasanya 
merupakan simbol huruf-huruf Yunani kuno. Untuk kali ini saya akan mencoba membahasnya 
dan mudah-mudahan dapat membantu bagi yang membutuhkan. Berikut contoh penggunaan 
simbol  

Y = a + β2X1 + β2X2 

α = 0,05 µ = 3,14 ©Copyright   

Cara Menambahkan Simbol ke dalam dokumen 

1. pertama-tama klik tab Insert pada ribbon. jika beruntung simbol yang anda inginkan sudah 

muncul. 

2. jika tidak ada pilih tombol Symbol yang ada dipojok kanan, lalu pilih more symbols… 

 

http://lh3.ggpht.com/-avhMRebYBE8/Tm76pJ0IpKI/AAAAAAAAAoc/1QhpdGXm6-0/s1600-h/tombol%20simbol%5B8%5D.png
http://lh3.ggpht.com/-pNYyzQwr8JY/Tm76yVAzjMI/AAAAAAAAAok/T7y8aW4Rimc/s1600-h/jendela%20symbol%5B3%5D.png
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3. setelah itu akan muncul jendela Symbol, anda tinggal mencari simbol yang anda perlukan. 

4. jika simbol telah ditemukan klik simbol tersebut kemudian tekan insert, atau 

dengan mengklik dua kali simbol tersebut.  

5. jika anda sering menggunakan simbol yang sama sebaiknya anda menggunakan shortcut 

untuk mempercepat kerja anda dengan cara mengkombinasikan tombol  dengan Character 

code (biasanya kombinasi 4 angka). anda mesti menekan tombol  ketika anda menekan 

tombol-tombol angka character code.  
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Praktik  3  
 

Petunjuk 

− Layout Halaman : Ukuran Kertas A4; Margin Kiri : 3cm dan Margin Kanan, Atas, Bawah : 
2,5cm 

− Format Paragraf : Spasi 1 dan Spasi Before 6pt, Alignment : Justify, kecuali Judul Center 

− Format Font : Arial 10pt 

Ketiklah teks berikut ini : 

 

Kemudian pada paragraf berikutnya, ketik masing-masing teks berikut ini 

  

Formatlah teks paragraf pertama dan daftar Cabang Olah Raga serta Bidang Seni dengan 
menggunakan Multilevel List. Terakhir, serta sisipkan gambar-gambar simbol pada lokasi-lokasi 
seperti pada contoh teks. Hasil format teks dari  Multilevel List dan Insert Symbol adalah sebagai 
berikut: 
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Menyisipkan Objek Clip Art dan Gambar 

Bullet dan Numbering merupakan salah satu fasilitas didalam Microsoft Word 2010 yang  biasa  
digunakan  untuk  membuat  naskah  yang  menyatakan  sebagai  bagian  dari naskah 
sebelumnya/ bagian sebelumnya. 

Menyisipkan Objek Clip Art 

1. Pilih tab ribbon Insert lalu pada grup Illustrations pilih Clip Art untuk membuka jendela 
taks pane Clip Art berikut ini 

 
2. Apabila dalam kotak daftar tidak terdapat pilihan objek gambar yang diingin disisipkan, 

maka klik tombol Go untuk menampilkan objek-objek gambar tersebut. 
3. Pilih salah satu objek gambar dalam kotak daftar objek dan perhatikan bahwa objek yang 

terpilih langsung disisipkan ke dalam dokumen. 

 
4. Apabila objek clipart/gambar dalam kondisi terpilih, maka akan tampil titik handle untuk 

mengatur ukuran objek.  

 

http://3.bp.blogspot.com/-hWXmRVEuqBo/TsHMrWemtPI/AAAAAAAABwY/TIBIp4RdIW0/s1600/clip+art2.jpg
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5. Untuk mengatur posisi objek pada teks dapat dipilih dengan klik kanan lalu pilih Wrap 
Text, Anda dapat melihat sendiri perubahan pada objek pada paragraf dokumen yang ada. 

 

Cara menyisipkan gambar di MS Word  

1. Klik Insert → pada group Illustrations → Picture 

 

2. Akan tampil kotak Insert Picture untuk memilih file gambar yang akan kita sisipkan 

 

3. Cari file yang akan disisipkan ke dokumen, Klik file tersebut 

4. Klik tombol Insert maka gambar sudah akan disisipkan ke dokumen. 

 

Mangatur Layout Objek Clip Art dan Gambar 

Dalam membuat sebuah document, tentunya anda harus mengatur objek - objek, yang ada di 
dalam isi document tersebut, agar tampilan isi document menjadi terlihat menarik, untuk itu ada 
beberapa cara yang dapat anda gunakan untuk mengatur objek - objek tersebut. Objek - objek 
tersebut dapat berupa gambar, diagram, text box, dan lain - lainnya, untuk lebih jelasnya berikut 
adalah cara mengatur posisi objek - objek tersebut. 

Pada group Arrange terdapat 8 tool atau alat yang dapat anda gunakan, untuk mengatur posisi 
objek, berikut adalah penjelasan mengenai cara penggunaan tool dan alat tersebut 

Untuk mengatur layout gambar di dokumen Microsoft Word anda dapat menggunakan cara 
berikut : 

1. Klik gambar yang akan diatur layout nya. 
2. Selanjutnya pada menu Picture Tools pilih ribbon Format 
3. Pada grup Arrange, klik Text Wrapping 
4. Selanjutnya anda akan diberikan beberapa pilihan untuk layout gambar 

− In Line with Text : gambar ditempatkan sebaris dengan text. 
− Square : membuat area kotak tidak terlihat di sekitar gambar yang akan digunakan 

sebagai pembatas jarak antara teks dengan gambar. 

http://www.panduanoffice.net/wp-content/uploads/2015/09/Cara-Menyisipkan-Gambar-pada-Dokumen-MS-Word-2.jpg
http://www.panduanoffice.net/wp-content/uploads/2015/09/Cara-Menyisipkan-Gambar-pada-Dokumen-MS-Word-3.jpg
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− Tight : seperti square, tetapi teks yang ada di atas dan bawah gambar akan sangat 

dekat dengan gambar (tanpa jarak) dan teks akan mengalir mengikuti bentuk gambar. 

 
− Behind Text : Gambar diletakkan di bawah teks, sehingga gambar akan terlihat 

seperti background dari kertas 

 
− In Front of Text : Gambar diletakkan di atas teks, sehingga bila ada teks yang berada 

di bawah area gambar akan tertimpa oleh gambar. 

 
− Top and Bottom : Teks akan berada di atas dan di bawah gambar. Sisi kiri dan kanan 

gambar akan dibiarkan kosong. 
− Through : Seperti layout square, teks akan dibuat berjarak disekitar gambar. Tetapi 

pada layout through teks akan dibiarkan mengikuti alur yang ada pada gambar. 
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5. Pilih salah satu jenis layout tersebut. 

Gambar-gambar di bawah ini merupakan contoh penggunaan Picture Styles. 

                  

             

 

Mengatur Style Objek Gambar/ClipArt 

1. Di Ribbon akan muncul tab Picture Tools. Klik Format untuk memunculkan tampilan 
seperti gambar di bawah ini. 

 
2. Klik bentuk yang diinginkan dari galeri Picture Styles. Untuk melihat Picture Styles yang 

lain, klik tanda panah di sampingnya. 
3. Kita juga dapat mengganti bentuk dan garis bingkai seperti contoh gambar di bawah ini 

ataupun memberi efek pada gambar dengan menggunakan fitur berikut: 
− Picture Shape: klik tanda panah pada Picture Shape untuk melihat macam-macam 

shape dan klik shape yang diinginkan. 
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− Picture Border: klik tanda panah pada Picture Border. Di sini ada banyak pilihan untuk 
warna, Weight untuk mengatur tebal tipis garis bingkai, dan Dashes untuk pilihan 
bentuk garis. 

− Picture Effects: ada banyak pilihan efek yang disediakan, seperti Preset, Shadow, 
Reflection dan lain-lain. 
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Praktik  4  
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BEKERJA DENGAN TABULASI  

Tabulasi digunakan untuk mengatur posisi teks sesuai dengan keinginan, tabulasi biasa juga di 
gunakan untuk pembuatan Daftar Isi, dimana titik-titik pada daftar isi tidaklah diketik secara 
manual melainkan dengan menggunakan tabulasi. Tabulasi ini berada di pertemuan antara Ruler 
Horizontal dengan Ruler Vertikal pada bagian atas dan kiri Lembar kerja. 

Tabulasi yang paling sering di pakai ada 4 bentuk yaitu : 

a.   Left Tab (Tabulasi Rata Kiri) 

b.  Center Tab (Tabulasi Rata Tengah) 

c.   Right Tab (Tabulasi Rata Kanan) 

d.  Decimal Tab (Tabulasi Khusus Bilangan Desimal/Berkoma) 

Untuk memilih bentuk-bentuk tabulasi di atas kita cukup mengklik Icon Tab yang terdapat di 
pojok kiri dari pertemuan Ruler Horizontal dan Ruler Vertikal, Lihat Gambar berikut ini 

 

Cara Menggunakan Tabulasi: 

a.  Tampilkan Icon Tab yang akan di gunakan. 

b. Klik pada Ruler dengan menentukan Posisi dimana tabulasi akan di Tempatkan, Lihat 
Gambar berkut : 

 

c. Untuk Mengarahkan Kursor pada Posisi tabulasi yang telah kita tempatkan cukup tekan 
tombol  † pada Keyboard. 

d. Untuk memindahkan posisi tabulasi kita tinggal mengarahkan mouse ke posisi tabulasi yang 
akan di geser, bila sudah tepat Drag (Klik Tahan) dan Geser ke posisi yang kita Inginkan. 

e. Untuk menghapus tabulasi cukup kita arahkan mouse ke posisi tabulasi yang akan di hapus 
dan Drag (klik tahan) tarik ke bawah dan lepaskan mousenya. Untuk menghapus seluruh 
tabulasi yang ada pada ruler/mistar tekan tombol Ç + Q. 
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Beberapa Contoh Penggunaan Tabulasi : 

a. Pembuatan Kepala Surat model Lama, perhatiakan Gambar Berikut : 

 

b. Membuat Bentuk Data Berkolom, perhatikan Gambar Berikut : 

 

 

c. Membuat daftar isi 
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Praktik 5 
 
SOAL A 
 

LATIHAN 4A 
1. Ukuran kertas A4, Margin Default, Font Times New Roman 12pt, Space Before 6pt, Spasi 

pengetikan 1,5pt. 
2. Masukan data tabulasi dengan Tab Stop sebagai berikut: 

a. 2cm aligment left, leader None 
b. 3cm aligment left, leader none 
c. 15cm, aligment left, leader 2 …… 
d. 16cm, aligment right, leader none 

3. Simpan dengan nama Lat4A-NIM.DOCX 
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SOAL B 
 

1. Ukuran kertas A4, Margin Default, Font Times New Roman 12pt, Spasi pengetikan 1pt. 

2. Masukan data tabulasi dengan Tab Stop sebagai berikut: 
a. aligment left untuk ( : ) ,  leader none dan aligment left untuk ( Judul, ISBN, dan Author 

) 
b. aligment left untuk ( Rp. ), leader 2 ….. 
c. aligment right untuk Harga, leader none 

3. Simpan dengan nama Lat4B-NIM.DOCX 

 
  



Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Dian Nuswantoro 

 APLIKOM BISNIS – MS WORD  FEB – UDINUS  HaL. 32 

SOAL 3 (TUGAS) 
 

1. Gunakan fasilitas tanda Margin dan Tabset untuk membuat tabel faktur 
2. Atur margin kanan, kiri, atas, dan bawah secara default. Ukuran kertas A4 
3. Simpan dengan nama Lat4C-NIM.DOCX 
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Bekerja dengan Tabel 

Membuat tabel di Word merupakan satu materi penting untuk dipelajari. Sebab tabel merupakan 
salah satu format yang sering sekali dibutuhkan dalam penulisan. Penyajian data yang paling 
mudah dipahami yaitu ketika menggunakan tabel.  

Membuat tabel juga masih menggunakan menu yang sama yaitu “Insert”. Dari toolbar menu ini 
kita dapat memasukkan / menyisipkan berbagai macam jenis ornamen dalam tulisan kita. Salah 
satunya yang akan kita pelajari di kesempatan ini yaitu cara menyisipkan tabel di Microsoft Word. 
Secara umum bentuk tabel yaitu terdiri dari kolom dan baris. Kolom adalah ruas yang arahnya 
menyamping, sedangkan baris yaitu ruas yang arahnya ke bawah.  

Pada Microsoft Word, anda dapat memasukkan sebuah tabel dengan tiga cara, yaitu :  

− Memilih dari sebuah gallery dari preformatted table templates. 

− Menggunakan menu  Table untuk menentukan banyaknya kolom dan baris. 

− Menggunakan kotak dialog Insert Table. 

 

Membuat Tabel 

Cara Membuat Tabel di Komputer dengan Microsoft Word: 

1. Open (buka) lembar kerja Microsoft Word anda di komputer, tempatkan Insertion Kursor 
pada lokasi dokumen di mana Tabel akan ditempatkan. 

2. Pada toolbar menu klik Insert → Table 

3. Pilih salah satu dari beberapa opsi untuk membuat tabel 

 

Keterangan : 

1. Pertama membuat tabel tercepat, seperti matrik. Anda tinggal sorot kursor untuk 
memilih berapa jumlah kolom dan baris yang anda butuhkan. Ke arah samping insert 
kolom, ke bawah insert baris 

2. Insert Table, memasukkan jumlah kolom dan jumlah baris 
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3. Draw Table yaitu menggambar sendiri table sesuai yang diinginkan Jika anda pilih menu 
ini, kursor akan berubah menjadi “pen” 

4. Excel Spreadsheet yaitu memasukkan kolom dan baris tabel yang ada pada Ms Excel. 

5. Quick Table yaitu membuat table dengan memilih template (tema) atau format yang 
telah disediakan. 

Setidaknya ada 5 menu yang diberikan oleh software ini agar kita bisa membuat tabel sesuai 
dengan keinginan kita. Kita mulai dari yang pertama. 

1. Menu Table 

Menu pertama di sini saya namakan matrik tabel. Karena kita membuat tabel hanya dengan 
meletakkan kursor pada kotak matrik insert table. Geser ke kanan untuk menambah jumlah 
kolom, geser ke kiri untuk menambah jumlah baris. 

 

Contoh pada gambar di atas adalah membuat tabel dengan matrik “6 x 4 Table” yang ini berarti 
tabel yang kita buat, memiliki 6 kolom dan 4 baris. Klik sekali untuk memasukkan ke dalam lembar 
kerja. 

2. Menu Insert Table 

Langkah membuat tabel di Word bisa juga dengan memilih Insert Table. Ketika kita klik, akan 
muncul jendela insert table dengan beberapa opsi. 
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Keterangan 

1. Mengatur jumlah kolom yang akan dibuat (Number of columns) 

2. Mengatus jumlah baris yang akan dibuat (Number of rows) 

3. Custom lebar kolom tabel yang ingin dibuat, klik anak panah ke atas dan ke bawah untuk 
mengatus berapa lebar kolon yang diinginkan (Autofit. 

4. AutoFit to content maksudnya adalah otomatis menyesuaikan isi tulisan yang ada di 
dalam kolom table 

5. AutoFit to windows artinya tabel yang akan dibuat menyesuaikan dengan lebar jendela 
kerja yang digunakan. 

Kebanyakan orang termasuk juga saya hanya menggunakan opsi pertama dan kedua. Yaitu hanya 
memilih berapa jumlah kolom yang akan dibuat dan berapa jumlah barisnya. Setelah itu klik “Ok” 

 
3. Menu Draw Table 

Mungkin menu ini jarang digunakan karea terhitung cukup sulit. Yaitu dengan menggambar 
sendiri tabel sesuai dengan kemauan kita. Lebar kolom dan juga lebar baris dapat kita atur semau 
kita. Setelah anda klik di “Draw Table”, secara otomatis kursor akan berubah menjadi pensil yang 
siap anda gunakan untuk membuat sebuah tabel.  Kelemahan menggunakan menu ini yaitu anda 
hanya bisa membua table tiap satu kolom dan satu baris. Jadi untuk membuat table dengan 10 
kolom dan 10 baris anda harus menggambar satu persatu kolom dan barisnya. 

 

a. Maka kursor mouse akan beruah menjadi gambar pensil.  

 
  



Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Dian Nuswantoro 

 APLIKOM BISNIS – MS WORD  FEB – UDINUS  HaL. 36 

b. Drag dan tarik untuk membuat sebuah sel  

Maka jadi sebuah kolom  

 

c. Tambahkan kolom berikutnya dengan cara yang sama  

      

 

 

 

4. Excel Spreadsheet 

Tidak hanya grafik dan diagram yang dapat terintegerasi dengan Microsoft Excel. Ternyat di word 
kita bisa memasukkan beberapa kolom di Excel sehingga akan mempermudah kita dalam proses 
perhitugan. Dengan mengeklik menu “Excel Spreadsheet” makan secara otomatis akan muncul 
jendela kolom excel 

 

Kolom ini bekerja layaknya Microsoft Excel yang dibuka secara langsung yaitu anda bisa 
melakukan perhitungan seperti pada lembar kerja microsoft excel. 
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5. Quick Tables 

Fitur yang disediakan Software ini ternyata cukup lengkap. Pada menu yang kelima ini yaitu Quick 
Tables anda sudah dibuatkan berbagai macam template (contoh) yang tersedia pada software 
tersebut. Untuk membuat table dengan menu ini, cukup mudah sekali yaitu dengan cara memilih 
salah satu template tabel yang tersedia di sini. 

 

 

Format atau Edit Tabel 

Setelah kita membuat tabel, biasanya perlu dilakukan beberapa editing agar tabel sesuai dengan 
yang kita inginkan. Ada banyak pengaturan yang bisa kita lakukan di sini. Berikut beberapa opsi 
pengaturan yang biasa dilakukan pada tabel ms Word. 

MENGATUR LEBAR/KECIL KOLOM ATAU BARIS  

Insert tabel di ms Word, akan dihasilkan lebar kolom dan baris secara default. Untuk 
memperlebar ukuran kolom dan baris bisa dilakukan dari menu “Layout Tabel” pada toolbar 
menu. Adapun untuk mengatur lebar kolom adalah sbb: 

Cara I 

1. Arahkan Mouse ke Garis Vertikal antar Kolom (untuk membesar/kecilkan Kolom) atau 
Garis Horizontal antar Baris (untuk membesar/kecilkan Baris) sampai ada tanda panah 
Kiri-Kanan atau Atas-Bawah.  

2. Kemudian Drag (Klik tahan Tarik) ke kiri atau kekanan untuk mengecilkan atau 
membesarkan kolom dan ke atas atau kebawah untuk mengecilkan atu membesarkan 
baris.  
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Cara II 

Blok semua area tabel (klik pojok kiri atas) tabel, kemudian klik Tab Layout. Atur lebar baris 
dengan mengeklik anak panah pada icon Height, dan atur lebar kolom dengan mengeklik anak 
panah pada icon Width. 

 

Untuk mengatus lebar baris tertentu, letakkan kursor pada baris yang ingin diatur. Kemudian, klik 
tab Layout dan atur pada bagian Height. 

Demikian juag dengan lebar kolom, letakkan kursor pada kolom yang ingin diatur. Kemudian pada 
layout atur ukuran Widht. 

Cara III 

Cara lain untuk mengubah ukuran kolom tabel adalah dari Rule (penggaris). Tapi sebelum 
dilanjut apakah Rule Office Word Anda sudah tampil atau belum? Jika belum untuk 
menampilkannya adalah dari menu View Anda centang/checklist Rule. 

Jika Rule (penggaris) Office Word sudah tampil, untuk mengubah kolom tabel silakan Anda 
tempatkan kursor mouse pada salah satu kolom tabel yang akan diubah ukurannya. 
Kemudian Drag atau Tarik (klik & tahan) pada Horizontal Ruler diatas ke kanan untuk 
memperbesar ukuran kolom dan ke kiri untuk memperkecil ukuran kolom. 

 

 

MENAMBAH ATAU MENGHAPUS KOLOM DAN BARIS  

Kita juga bisa menambahkan baris pada tabel dan juga kolom apabila kurang dan bisa kita juga 
bisa menghapus salah satu kolom atau baris apabila tidak diperlukan. Berikut langkah – 
langkahnya. 
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1. Menambah baris dan kolom baru 

Seperti pada langkah diatas, letakkan kursor di kolom atau baris yang akan ditambahkan. 
Kemudian klik kanan lalu pilih opsi yang anda inginkan. 

 

Keterangan : 

1. Menambahkan kolom ke sebelah kiri 
2. Menambahkan kolom ke sebelah kanan 
3. Menambahkan baris diatasnya 
4. Menambahkan baris dibawahnya 

 

Masih berada di menu Layout dan silakan perhatian Anda tertuju pada sub menu Rows & 

Columns. 

1. Insert Above = Untuk menambah jumlah Baris Tabel ke atas; 
2. Insert Below = Untuk menambah jumlah Baris Tabel ke bawah; 
3. Insert Left = Untuk menambah jumlah Kolom Tabel ke kiri; 
4. Insert Right = Untuk menambah jumlah Kolom Tabel ke kanan; 

 
2. Menghapus baris atau kolom 

Bagaimana kalau jumlah kolom atau baris tabel yang kita buat terlalu banyak lalu kita meski 
menghapusnya? Cara menghapus kolom & baris tabel di Office Word cukup mudah juga. Blok 
kolom atau baris yang akan Anda hapus kemudian klik pilih menu tab Layout →  Delete → Delete 

Rows untuk menghapus baris tabel dan Delete Columns untuk menghapus kolom tabel. 
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− Untuk menghapus kolom, terlebih dahulu blok semua kolom yang akan dihapus. 
Kemudian klik kanan dan pilih delete columns. 

− Sedangkan untuk menghapus baris, blok beberapa baris yang akan dihapus, lalu klik 
kanan pilih “delete cells”, setelah itu pilih opsi “delete entire row” dilanjutkan dengan 
klik “Ok” 

 
 

Menggabung Kolom/Baris (Merge) 

Adakalanya kita harus menyatukan atau menggabungkan beberapa kolom dan baris tabel. Sebagai 
contoh pada tabel yang saya buat di awal artikel, disitu jelas terlihat kalau kolom ke 3 hingga kolom 
ke 5 pada baris ke 1 digabungkan. 

 

Untuk menyatukan beberapa kolom dan baris tabel di Office Word caranya sangat mudah, yaitu 
silakan Anda blok kolom atau baris yang akan satukan. Kemudian klik pilih menu Layout dan sub 
menu Merge kemudian Merge Cells.  

Cara cepatnya , yaitu dengan melakukan klik kanan pada kolom atau baris tabel yang diblok dan klik 
pilih Merge Cells. 
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Mengatur Perataan Teks dalam Cell 

Hal ini diperlukan ketika kolom pada tabel yang kita buat sudah berisi dengan teks. Agar format 
teks lebih rapih biasanya perlu diatur Aligmnment 

 

1. Blok semua kolom berisi teks yang akan diatur posisi (Alignment) 
2. Kemudian klik kanan dan pilih opsi “Cell Alignment” dan pilih format yang sesuai dengan 

keinginan anda. 

 

Cara II 
1. Blok Teks yang akan di atur 
2. Klik Tab Menu Layout → Pada submenu Aligment, pilih tempatkan. 

 

 

Menggunakan Formula pada Tabel 

Dalam mengolah data pada pembahasan tabel ini ada beberapa hal perlu di ketahui yaitu:  

− Kolom pada tabel di wakili dengan huruf abjad A, B, C dan seterusnya. 



Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Dian Nuswantoro 

 APLIKOM BISNIS – MS WORD  FEB – UDINUS  HaL. 42 

− Baris pada tabel di wakili dengan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. 

− Sedangkan pertemuan antara Kolom dengan Baris dinamakan Cells  

Untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan gambar berikut : 

  

− Setiap kotak pada tabel akan menjadi sel seperti pada lembar kerja Excel, yang 
merupakan gabungan dari baris (1,2, 3, dst) dan kolom (A, B, C, dst). 

− Untuk kolom pertama (A) dan baris 1 disebut sel A1, kolom kedua (B) dan baris 2 
disebut sel B2, dan seterusnya (lihat gambar). 

Untuk memberikan contoh tentang pengolahan data, mari kita lihat ilustrasi contoh berikut : 

 

1. Letakkan kursor pada sel dimana sel tersebut tempat total jumlah. 

2. Lalu pilih pada Table Tool klik Layout dan pilih Formula 

 

3. Setelah itu pada Formula isikan rumus =A2*B2 dan pada Number format: pilih 
opsi  #.##0 dan klik OK

 

http://2.bp.blogspot.com/-hCcUjsjRo9U/TvGbH7dbbBI/AAAAAAAACEU/IFbMlEgOhrE/s1600/Image+001.jpg
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PENJUMLAHAN PADA TABEL 

 
1. Klik sel pada tabel yang ingin ditempatkan hasil penjumlahan. Contoh di sini pada sel C2 

atau di A4 (lihat gambar). 

2. Bila menggunakan: 

3. Pada tab Layout , Data group, klik Formula. 

4. Microsoft Word akan memberikan formula: 

a. =SUM(ABOVE) bila sel yang dipilih berada di bawah kolom angka. 

b. =SUM(LEFT) bila sel yang dipilih berada di sebelah kanan baris angka. 

  
5. Untuk mengatur format angka, pada Number Format, bila bentuk format yang diinginkan. 

6. Tekan OK, bila sudah selesai. 

 

CARA MELIHAT TAMPILAN FORMULA 

1. Klik pada sel yang berisi formula sehingga berwarna abu-abu (lihat gambar) dan tekan 
ß+ª. 

2. Tekan kembali ß+ª untuk berpindah ke tampilan angka. 

 

Tip: Kita juga bisa menggunakan cara klik kanan pada sel dan pilih Toggle Field Codes. 
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CARA MENGGUNAKAN CELL REFERENCE 

− Tulisan LEFT atau ABOVE pada formula dapat diganti dengan cell reference (contoh: A1, 
A2, B1, dan sebagainya). 

− Misalnya kita ingin menjumlahkan sel A2 dengan sel B2. Formulanya adalah 
seperti berikut: =SUM(a2,b2). 

− Cara ini sangat bermanfaat untuk penjumlahan pada sel yang tidak berurutan ataupun 
terdapat teks di dekat sel sehingga dapat mengacaukan hasil formula apabila 
menggunakan LEFT atau ABOVE. 

 

CARA UPDATE FORMULA 

Bila ada perubahan nilai pada tabel, klik kanan pada sel yang berisi formula yang akan di-update 
dan pilih Update Field. 

Cara Mengganti Function pada Formula 

1. Untuk mengganti function, misalnya dari SUM menjadi MAX, klik kanan pada sel yang 
akan diganti function-nya. 

2. Pilih Edit Field. 
3. Pada kotak dialog Field, klik Formula. 
4. Pada kotak Formula, hapus function tersebut (tanda sama dengan (=) jangan dihapus). 
5. Kemudian pada kotak Paste function pilih function yang diinginkan. 

 
 

6. Klik OK, bila sudah selesai. 
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Praktik 6 
SOAL A 
 

1. Buatlah tabel seperti pada contoh soal di bawah 
2. Buatlah formula pada “Total Price” adalah = Quality *Unit price  
3. Untuk formula pada kolom “Total price in rupiah” adalah = Total Price *9200 (nilai 

rupiah terhadap dollar saat ini) 
4. Untuk formula pada kolom “Harga jumlah” adalah = Unit *Harga Unit 
5. Simpan dengan nama “Lat6A-NIM”  
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SOAL B 

 

Simpan latihan di atas dengan nama Lat5B-NIM.DOCX 
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MAILING/ MAIL MERGE (SURAT MASAL) 

Surat Masal  (Mail Marge) merupakan fasilitas yang terdapat di dalam Microsoft Word 2010 
yang biasa digunakan untuk Membuat Dokumen Masal (Banyak). Salah satu contoh yang paling 
sering kita jumpai adalah Surat Undangan, dimana di dalam Surat Undangan terdapat Isi yang 
sama, namun pada bagian tertentu seperti nama orang yang di tuju, alamat dan sebagainya 
yang tidak sama. Apabila kita menemukan dokumen atau naskah seperti ilustrasi diatas, maka 
akan lebih mudah bila kita gunakan Fasilitas Mailings atau Mail Marge yang ada pada Microsoft 
Word 2010 ini. 

Terdapat dua File berbeda dalam menggunakan Mail Marge yang pertama adalah File Master 
(bisa dicontohkan Surat nya) dan yang kedua adalah Data Source (bisa dicontohkan sebagai data 
orang yang akan menerima surat), File data ini bisa di buat secara langsung dalam Microsoft 
Word atau bisa juga di ambil dari File lain (File External) contoh data pada Microsoft Excel, 
Access, Word. 

 

Dari gambar diatas tampak bahwa penggabungan (merge) Dokumen Master dengan Data Source 
akan menyesuaikan dengan jumlah data penerima undangan. 

Dalam proses pembuatannya dapat dilakukan dari mana saja, baik dari Dokumen Master terlebih 
dahulu atau Sebaliknya. 

MEMBUAT FILE DATA/DATA SOURCE 

1. Buka File Surat (Bila Surat telah di ketik sebelumnya) atau Buat Lembar Baru 

2. Lembar Baru ini Merupakan Bakal Lembar Surat yang akan kita buat 

3. Klik Tab Menu Malilings  Pada submenu Start Mail Marge Klik Icon Select Recipients. 

4. Kemudian Pilih : 

− Type New List… : Untuk Membuat Data Baru (Bila data belum terbuat) 

− Use Exiting List..: Untuk Mengambil Data dari Luar (File Excel, Access atau Word) 
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− Dalam Hal ini Kita Pilih Poin 1 : Type New List…, 

− Kemudian  Klik  tombol  Customize  Columns,  untuk  mengedit  Field  Data yang 
diperlukan. 

 

− Hapus Seluruh Field yang ada dengan cara Meng Klik Tombol Delete dan Klik Yes.  

 

Catatan :  Untuk Menghapus Field berikutnya cukup tekan tombol D dan Y ((artinya 
Delete dan Yes), sampai Seluruh Field terhapus semua. 

− Jika telah selesai menghapus seluruh Field, langkah selanjutnya membuat Field-Field 
yang kita perlukan dalam hal ini kita contohkan ( Nama, Alamat dan Kota) 

− Klik Tombol Add → Ketik nama Field yang di perlukan Satu persatu 
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− Jika selesai mengetikkan seluruh Field yang di perlukan klik tombol OK 

− Langkah Selanjutnya Isikan data-data Orang yang akan menerima surat, untuk 
menambah data baru klik tombol New Enteri, lihat gambar : 

 

 
− Jika  telah selesai mengetikan seluruh data yang diperlukan, langkah selanjutnya klik OK 

− Simpan data ketempat yang di inginkan. 

Sampai di sini pembuatan Source Data selesai, selanjutnya membuat Dokumen Master 
(Surat) nya. 

 

MEMBUAT FILE MASTER DAN MENYISIPKAN DATA 

Untuk Membuat File Master (Surat) diketik seperti biasa, pada bagian terntentu seperti Nama, 
Alamat dan Kota kosongkan terlebih dahulu. 

Jika Surat telah di buat maka kita gabungkan antara Surat dengan Data Suratnya. Ikuti langkah-
langkah berikut: 
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1. Atur Posisi Kursor dimana data akan di Sisipkan. 

2. Klik tab menu Mailings → pada submenu Write & Insert Fields, klik icon Insert Marge Field 
→ pilih Field yang akan di sisipkan. 

   
3. Lakukan hal yang sama pada bagian-bagian lain yang akan di sisipkan data mail marge 

nya. Lihat gambar dibawah contoh data yang telah di sisipkan : 

  
4. Untuk melihat data yang sebenarnya klik icon Preview Results. 

  
5. Untuk Melihat data berikutnya, Sebelumnya, data pertama dan terakhir, Lihat gambar 

berikut: 

  
6. Untuk  mencetak mail marge klik icon Finish  &  Marge  → klik  Print Documents 

      
− All = Untuk Mecetak Seluruh Data Mail, 

− Current Record = Untuk Mencetak data yang sedang di tampilkan,  

− From = Mencetak berdasarkan urutan dari Data ke berapa samapi ke berapa. 

7. Klik tombol OK untuk proses mail merge cetak printer 
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Praktik 7  
 

1. Buatlah dokumen surat seperti pada contoh 
2. Ukuran kertas A4, Margin Default, Times New Roman 12pt, Space 1,5 
3. Simpan dengan nama “Dokumen-NIM”  

 

 
 

DATA TUJUAN (Simpan dengan nama DATA-NIM) 

Nama Ruang Alamat Kota 
Dedet Rahman R22 Jl. Madang Dalam  Palembang 

Indah Mega Mulia R23 Jl. Salim Batubara Palembang 
Rudi Hartanto R24 Jl. Melati Pekanbaru 
Jeni Rehastika R22 Jl. Damai Pekanbaru 
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MENGELOLA DOKUMEN PANJANG 

Pernahkah Anda melihat sebuah dokumen Word yang memiliki format orientasi dokumen yang 
berbeda misal halaman pertama vertikal dan halaman kedua horizontal?, atau pernahkan Anda 
menjumpai format page number yang berbeda terutama pada karya tulis yaitu halaman kata 
pengantar, daftar isi, daftar gambar menggunakan format huruf romawi kecil, sedangkan 
halaman isi menggunakan format angka? 

Itulah implementasi dari section, sebuah istilah yang cuk up penting berkaitan dengan 
pengaturan layout dokumen. Section membagi sebuah dokumen menjadi beberapa bagian yang 
mana masing- masing  bagian  bisa  kita  atur  layoutnya  secara  berbeda.  Sebuah  dokumen  Ms  
Word  minimal memiliki satu section. 
 

Section dalam Microsoft Word bisa menjadi sangat membantu apabila anda melakukan salah 
satu dari hal-hal berikut: 

− Menggunakan format penomoran halaman yang berbeda dan/atau dimulai pada nomor 
1 untuk setiap bagian dokumen (misalnya, bab yang berbeda dalam dokumen yang sama). 

 

 

− Menampilkan sebagian teks dalam dua kolom dan kemudian satu kolom setelahnya. 

− Menampilkan header dan footer yang berbeda pada tiap bagian dokumen. 

− Section membagi dokumen menjadi beberapa bagian yang berbeda, sehingga 
memungkinkan Anda untuk menerapkan format atau tata letak yang berbeda untuk 
setiap bagian tersebut. 

 

Untuk melihat Section Breaks di dalam dokumen Anda, pada tab Home, di grup Paragraph, klik 
tombol Show/Hide ¶. Sebuah Section Breaks ditampilkan berupa garis-putus-putus-ganda dan 
menampilkan kata Section Breaks dan tipenya. 
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Anda bisa menggunakan kotak pencarian yang ada di Navigation Pane untuk mencari Section 
Breaks. Pertama klik Show/Hide ¶ untuk menampilkan Section Breaks. Masukkan kode ^b pada 
kotak pencarian, dan klik tombol tanda-panah-keatas atau kebawah di panel untuk mencari 
Section Breaks. 

Jika Anda memasukkan Section Breaks tipe Continuous, lalu Anda mengubah orientasi atau 
ukuran halaman pada SectIon baru, maka Word akan otomatis mengubah tipe Section Start 
menjadi Next Page. 

 

Membuat Section Baru 

Untuk membuat section baru gunakan menu ribbon tab Page Layout → Breaks (pada group Page 
Setup) → pilih salah satu dari Section Breaks, misal pilih Next Page artinya section baru akan 
diimplementasikan pada halaman berikutnya. 
 

 

Untuk melihat apakah kita berhasil membuat section caranya adalah double klik header 
dokumen halaman kedua. 

 

 

Show/Hide ¶ 
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Mengatur Orientasi Kertas yang Berbeda Antar Halaman 

Orientasi kertas pada dokumen biasanya berbentuk Portrait (memanjang ke bawah). Dan 
apabila dokumen memiliki tabel atau gambar yang lebar, maka orientasi kertas perlu dibuat ke 
bentuk Landscape (melebar ke samping). 

 

Untuk kasus seperti ini, mungkin ada yang membuat dokumen Microsoft Word tersendiri yang 
khusus berisi halaman Landscape. Hal ini tidak perlu dilakukan, karena dengan 
menggunakan section break, kita bisa membuat halaman Portrait dan Landscape dalam 
dokumen yang sama. 

1. Pisahkan halaman dengan section break, yaitu pada Page Layout tab, Page Setup grup, 
klik Breaks, dan pilih Section Breaks – Next Page. 

 

2. Selanjutnya kita akan membuat orientasi Landscape untuk tabel. Klik pada halaman 
section tersebut, kemudian pada Page Layout tab, Page Setup grup, klik Orientation dan 
pilih Landscape. 

   

Sekarang dokumen akan memiliki halaman Portrait dan Landscape. 

3. Untuk membuat halaman berikutnya kembali menjadi Portrait, pisahkan lagi halaman 
dengan section break. Caranya seperti pada Langkah 1 di atas. 

4. Kemudian pada Page Layout tab, Page Setup grup, klik Orientation dan pilih Portrait. 
 

https://www.computer1001.com/2011/04/cara-sisipkan-gambar-dan-nomor-halaman.html
https://www.computer1001.com/2008/11/gunakan-section-break-untuk-mengatur.html
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Hasilnya: 

 
 

Mengatur Penomoran Halaman 

Bagian ini membahas cara membuat nomor halaman di Microsoft Word dengan berbagai 
format serta cara mengatur posisi nomor halaman yang berbeda dalam satu dokumen (file) 
Word yang sama. 

 

Format dan posisi nomor halaman yang berbeda biasanya digunakan pada laporan seperti skripsi 
atau dokumen yang berisi halaman sampul, daftar isi, isi yang terdiri dari beberapa bab, 
serta daftar pustaka dan lain-lain.  

MEMBUAT NOMOR HALAMAN PADA DOKUMEN 

1. Pada tab Insert  → group Header & Footer, klik Page Number. 

 

2. Pilih letak nomor halaman: 

− Top of Page, untuk menempatkan nomor halaman di bagian atas (header). 

− Bottom of Page, untuk menempatkan nomor halaman di bagian bawah (footer). 

− Page Margins, untuk menempatkan nomor halaman di dekat marjin halaman. 

− Current Position, untuk menempatkan nomor halaman di posisi kursor. 

3. Klik bentuk nomor halaman yang diinginkan dari galeri. 

4. Tutup header/footer dengan mengklik ganda pada area dokumen atau klik tombol Close 
Header and Footer. 

 

Orientasi Portrait 

Orientasi Landscape 

https://www.computer1001.com/2011/04/download-10-set-template-word-2007.html
https://www.computer1001.com/2009/01/membuat-daftar-isi-table-of-contents-di.html
https://www.computer1001.com/2009/05/cara-membuat-kutipan-dan-daftar-pustaka.html
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MERUBAH FORMAT NOMOR HALAMAN 

Misalnya, merubah format nomor halaman dari 1,2,3 ke format i,ii,iii. 

1. Klik ganda pada header/footer tempat nomor halaman berada untuk 
memunculkan Header & Footer Tools. 

2. Pada tab Design → group  Header & Footer → klik tombol Page Number, dan kemudian 
klik Format Page Numbers. 

 
3. Di kotak dialog PageNumber Format, bagian Number format, klik tanda panah dan pilih 

tipe penomoran yang diinginkan. 
4. Klik OK. 

MERUBAH PENOMORAN HALAMAN 

1. Klik ganda pada header/footer untuk memunculkan Header & Footer Tools. 

2. Pada Design tab, Header & Footer, klik Page Number, dan kemudian klik Format Page 
Numbers. 

3. Di kotak dialog PageNumber Format, bagian Page numbering, pillih: 

1. Continue from previous section, untuk melanjutkan nomor halaman dari section 
sebelumnya. 

2. Start at dan isi nomor pada kotak di sampingnya, untuk memulai penomoran dari 
nomor tertentu. 

4. Klik OK. 

  

MEMBUAT LETAK NOMOR HALAMAN YANG BERBEDA DI HALAMAN GANJIL DAN GENAP 

 

Seperti contoh di atas, kita akan membuat halaman ganjil memiliki nomor halaman di sebelah 
kanan. Pada halaman genap, nomor halaman di sebelah kiri. 

1. Klik ganda pada header/footer tempat nomor halaman berada untuk 
memunculkan Header & Footer Tools. 

2. Pada Design tab, grup Options, centang kotak Different Odd & Even Pages 
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3. Pada halaman ganjil, buat nomor halaman di sebelah kanan. 

4. Kemudian pindah ke halaman genap, dan buat nomor halaman dengan posisi di sebelah 
kiri. 

5. Selanjutnya setiap kita menambah halaman baru, maka posisi nomor halaman akan 
mengikuti format yang telah dibuat. 

 

MEMBUAT LETAK NOMOR HALAMAN PERTAMA YANG BERBEDA PADA SETIAP BAB 

 

Seperti contoh pada gambar, halaman pertama pada setiap bab akan berbeda posisinya dengan 
halaman-halaman yang lain. Biasanya untuk pengaturan seperti ini, ada yang memisahkan setiap 
bab dalam dokumen yang berbeda. 

Tetapi dengan penggunaan section break maka kita dapat menggabungkan beberapa bab dalam 
satu dokumen yang sama. Lebih jelasnya tentang penggunaan section break dapat dibaca di 
halaman sebelumnya:  

1. Klik ganda pada header/footer untuk memunculkan Header & Footer Tools. 

 

2. Pada tab Design , grup Options, centang kotak Different First Page. 

3. Pada halaman pertama, buat nomor halaman seperti contoh pada gambar. 

(A) Area Footer 
(B) Area Header 
(A) Tab Design  
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4. Kemudian pindah ke halaman kedua, dan beri nomor halaman di kanan atas. 

5. Selanjutnya kita akan membuat section baru untuk memisahkan antar bab. Tempatkan 
kursor di bagian yang ingin dibuat section baru (contoh pada gambar: di tulisan Chapter 
2). 

 

6. Pada tab Page Layout , Page Setup, klik Breaks. 

7. Dalam grup Section Breaks, pilih jenis break Next Page. Sekarang lihat format nomor 
halaman pada section 2 akan sama dengan section 1. 

 

8. Selanjutnya bila kita ingin menambahkan bab baru, ikuti langkah 5-7. 

  

MEMBUAT FORMAT NOMOR HALAMAN YANG BERBEDA DALAM DOKUMEN YANG SAMA 

 

Seperti contoh pada gambar, halaman Daftar Isi menggunakan format angka romawi (i, ii, iii, dan 
seterusnya) sedangkan isi menggunakan angka arab (1, 2, 3, dan seterusnya). Pada bagian ini juga 
akan digunakan Section Break. 

1. Pisahkan antar bagian (Daftar Isi dan The Article) dengan section break. Pilih tipe 
break Next Page. 

Tip: Kita bisa membuat section break dahulu, baru kemudian mengetikkan isi dokumen. 
Tandai dengan judul masing-masing section. 

https://www.computer1001.com/2008/11/19/gunakan-section-break-untuk-mengatur/
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2. Pada tab Insert → Header & Footer → klik Page Number dan pilih Format Page 
Numbers. 

   

3. Pada bagian Number format, pilih format angka romawi. Klik OK. 

4. Pada Insert tab, Header & Footer, klik Page Number dan sekarang pilih Bottom of 
Page untuk menyisipkan nomor halaman. 

5. Klik ganda pada footer di Section 2 (bagian The Article). Lihat contoh pada gambar. 

 

6. Selanjutnya pada grup Header & Footer, klik Page Number dan pilih Format Page 
Numbers. 

7. Pada Page numbering klik Start At dan ketikkan angka 1. Klik OK. 

  
 

MENGELOLA FORMAT DOKUMEN DENGAN STYLE 

Style merupakan nama untuk sekumpulan pengaturan format paragraf, karakter, link, tabel dan 
list. Jenis-jenis style secara default telah tersedia, namun kita juga bisa memodifikasinya menjadi 
style yang baru. Salah satu keuntungan penggunaan style adalah mengurangi waktu editing. 
Ketika anda menggunakan style misalnya untuk penulisan sub judul. Bila ada sebuah format 
tulisan yang harus diganti maka anda tinggal mengganti format pada style tersebut. Ketika format 
style berubah maka semua tulisan sub judul yang menggunakan format style tersebut juga akan 
ikut berubah. Sehingga kita tidak perlu mengubah satu persatu tulisan yang ada dalam dokumen. 

Dengan kata lain manfaat styling pada aplikasi word processor adalah untuk memudahkan kita 
menyeragamkan bentuk dan jenis tulisan pada dokumen yang kita buat. Karena styling sifatnya 
mengatur format tulisan secara keseluruhan sehingga apabila ada perubahan aturan dalam 
format penulisan artikel, kita tidak perlu mengubah tulisan itu satu persatu, cukup ubah stylenya, 
maka semuanya akan ikut berubah. 

Jika kita ingin menulis karya ilmiah, tentu isi artikel kita akan terurut dan terstruktur yang ditandai 
dengan adanya judul bab, sub bab, dan bagian-bagian lainnya. Dalam menulis sebuah artikel kita 
selalu diminta untuk menulis dengan aturan-aturan tertentu. Misalkan huruf yang digunakan 
Times New Roman ukuran 12, spasi 1,5. Untuk judul harus ditebalkan dengan ukuran 14. Nah, 
hal-hal semacam inilah yang bisa diselesaikan dengan styling. Sehingga jika suatu saat ada 
perubahan format tulisan, kita tinggal mengubah stylenya saja, maka semua teks kita akan 
otomatis berubah. 
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MENGGUNAKAN STYLES 

1. Pilih teks yang ingin diberi style. 

2. Pada Home tab, Styles group, klik style yang diinginkan (misalnya, Heading 1). Klik 

tombol More  untuk melihat pilihan style yang lain dalam galeri Quick Styles. 

 

 

 

MEMODIFIKASI STYLE DOKUMEN 

Adakalanya komponen style yang disediakan kurang sesuai dengan yang kita inginkan, maka 
kita bisa memodifikasinya.  

1. Klik kanan komponen style yang ingin diubah 

 

2. Pada menu dropdown, pilih Modify… 

 

3. Pada jendela Modify Style, lakukan modifikasi: 
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4. Untuk pengaturan lebih lanjut, kita bisa klik tombol format, lalu pilih salah satu menu yang 
muncul. 
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MENAMBAHKAN STYLE DOKUMEN 

Kita bisa membuat komponen style dokumen sendiri, caranya: 

1. Tulis  suatu  teks,  lalu  lakukan  pengaturan  format  teks  (misalnya:  ukuran  huruf,  warna, 
ketebalan, jenis huruf, spasi, dsb) 

2. Seleksi teks yang telah diformat 

 
3. Pada tab Home, group Styles, klik tombol panah ke bawah di kanan bawah 

 
4. Pada menu yang muncul, klik Save Selection as a New Quick Style… 

 

5. Pada kolom Name, tuliskan nama stylenya. 

 

6. Klik OK, klik tombol Modify untuk melakukan pengaturan lebih lanjut. 
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Praktik 8 : Menyusun Format Laporan Karya Ilmiah 

 

1. Silahkan unduh materi file laporan di Server sebagai bahan latihan 
2. Ukuran kertas A4.  Margin Atas + Kiri 4cm dan Margin Bawah + Kanan 3cm 
3. Modifikasi format Style berikut ini: 

a. Normal : Font Times New Roman 12pt, Space Before 6pt, dan Space 1.5, Justify 
b. Heading 1 :  Times New Roman 14pt Bold, Space Before + After 6pt, Center 
c. Heading 2 :  Times New Roman 13pt Bold, Space Before 6pt, Left 
d. Heading 3 :  Times New Roman 12pt Bold, Space Before 6pt, Left 

4. Tambahkan Section Break pada setiap awal bab dan halaman awal laporan 
5. Simpan dengan nama Lat8-NIM.DOCX 
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Membuat Daftar Isi 

Daftar isi merupakan index atau peta dari dokumen panjang, yang akan memudahkan pembaca 
dalam menjelajahi  dokumen tersebut. Dalam bahasa inggris  daftar isi  disebut dengan Table 
of Content (TOC). 

Microsoft Word memiliki fitur untuk membuat daftar isi secara otomatis melalui style heading 
yang di dokumen tersebut. Word akan mengindek semua heading (defaultnya dari heading 1 
sampai heading 3) kemudian membuat link-link menuju ke heading-heading tersebut. Heading 
merupakan style teks untuk judul, sub judul, dst. 

Oleh karena itu dokumen yang baik hendaknya menggunakan style heading untuk mengatur 
judul atau subjudul sehingga daftar isi bias dibuat secara otomatis. Ada dua cara membuat daftar 
isi yaitu dengan menggunakan template daftar isi build-in atau bawaan dan membuat secara 
kustom. 

MENGGUNAKAN DAFTAR ISI BUILD-IN 

1. Siapkan sebuah dokumen panjang yang terdapat style heading di dalamnya. 

2. Arahkan kursor pada halaman kosong sebagai tempat untuk meletakkan daftar isi. 

3. Pada menu ribbon tab References, pilih Tabel of Content 

 

4. Pilih salah satu dari template daftar isi yang tersedia, misalkan Automatic Table 2. 
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MEMBUAT DAFTAR ISI  SECARA KUSTOM 

1. Siapkan sebuah dokumen panjang yang terdapat style heading di dalamnya. 

2. Arahkan kursor pada halaman kosong sebagai tempat untuk meletakkan daftar isi. 

3. Pada menu ribbon tab References, pilih Tabel of Content, lalu pilih Insert Tabel of Content. 

 

4. Pada kotak dialog Table  of  Content,  kita  bisa  mengatur  apakah  nomor halaman  
dicantumkan  dalam  daftar  isi,  apa  karakter  yang  digunakan  untuk menghubungkan 
nomor halaman dan heading, format tampilannya (gunakan Formal), serta berapa level 
heading yang akan ditampilkan dalam daftar isi (default: 3). 

 

5. Untuk pengaturan lebih lanjut, kita bisa klik tombol Options. Disini kita bisa menentukan 
sendiri TOC Level untuk style, secara default Heading 1 adalah TOC Level 1, Heading 2 
adalah TOC Level 2, dan Heading 3 adalah TOC Level 3, dst. 

Sehingga kita bisa membuat style sendiri kemudian memunculkannya ke dalam daftar isi 
dengan cara mengatur TOC Level pada style tersebut. 
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6. Klik OK. 

 

MENGUPDATE DAFTAR ISI 

Daftar  isi  yang  telah  dibuat  tidak  otomatis  update  menyesuaikan  dengan  perubahan  
konten dokumen, melainkan harus kita update secara manual. 

1. Klik kanan pada daftar isi, kemudian klik Update Field. 

 

2. Pada  jendela  dialog  Update  Table  of  Contents,  klik  Update  page  numbers  only  
(update nomor halaman saja) atau Update entire table (update konten dan nomor 
halaman). 

 
  



Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Dian Nuswantoro 

 APLIKOM BISNIS – MS WORD    HaL. 67 

 

Membuat Kutipan dan Daftar Pustaka 

Anda mungkin sering bingung cara menulis kutipan, daftar pustaka atau bibliografi yang tepat 
walaupun sudah ada petunjuknya. Microsoft Word memiliki fasilitas untuk menulis kutipan, 
daftar pustaka atau bibliografi, yaitu dengan menyediakan fitur Citations & Bibliography. 

Manfaat fasilitas ini antara lain: 

− Word mendukung 10 gaya penulisan, seperti APA, MLA, dan sebagainya. Word dapat 
mengubah dari satu gaya ke gaya penulisan yang lain hanya dengan beberapa klik saja. 

− Kita hanya perlu membuat data untuk sumber pada kotak isian yang sudah tersedia. Kotak 
isian yang muncul berbeda-beda berdasarkan tipe sumber yang dipilih, misalnya buku, 
jurnal, website, laporan, film dan sebagainya. 

− Data sumber kutipan akan disimpan di komputer untuk dapat digunakan kembali bila 
diperlukan dan dapat digunakan di dokumen yang lain juga. 

− Fitur ini akan membantu mencegah kesalahan penulisan kutipan dan daftar pustaka 
(bibliografi). Karena cara penulisan akan diatur oleh Word sesuai dengan gaya yang dipilih. 
Misalnya untuk membuat nama penulis yang lebih dari satu, tiga sampai lima penulis, dan 
sebagainya, cukup dengan mengisi nama penulis saja (First Name, Middle Name, dan Last 
Name). 

− Word akan membuat daftar pustaka (bibliografi) dengan cepat dan mudah berdasarkan 
sumber yang ada. Bila ada perubahan atau kesalahan, kita bisa mengeditnya dengan mudah. 

 

MEMBUAT KUTIPAN DAN SUMBERNYA 

Catatan:  Membuat kutipan akan sekaligus menambah data untuk sumber yang akan muncul di 
daftar pustaka (bibliografi). 

1. Pada References tab, Citations & Bibliography group, klik tanda panah pada Style. 

 

2. Pilih gaya penulisan, misalnya APA atau MLA. 

3. Klik pada bagian di halaman dokumen yang akan disisipkan kutipan. 

4. Pada References tab, Citations & Bibliography group, klik Insert Citation. 
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5. Klik Add New Source untuk membuka kotak dialog Create Source. 

 

 

6. Pada Type of source, pilih tipe sumber. Misalnya Book, Journal Article, Web site dan 
sebagainya. Perhatikan kotak isian akan berubah sesuai tipe sumber yang dipilih. 

7. Ketik informasi yang diperlukan pada kotak isian. Perhatikan contoh yang muncul di bagian 
bawah kotak dialog. 

8. Pada beberapa bagian seperti Author akan muncul tombol Edit. Klik tombol ini untuk 
mempermudah menulis nama dan mengatur urutannya. 

9. Centang kotak Show All Bibliography Fields untuk menambah data lain. 

10. Klik OK bila sudah selesai. 

11. Pada dokumen sekarang sudah muncul kutipan yang dibuat. Bila Anda hanya ingin 
membuat daftar sumber untuk digunakan belakangan, hapus kutipan tersebut pada 
dokumen. 

 

MENCARI SUMBER KUTIPAN YANG TERSEDIA 

Gunakan fitur ini untuk mencari kutipan pada daftar yang panjang atau untuk menemukan 
kutipan yang digunakan pada dokumen MS Word yang lain. 

1. Pada References tab, Citations & Bibliography group, klik Manage Sources. 

 

2. Perlu diperhatikan: 

− Bila membuka dokumen baru, semua sumber yang pernah digunakan pada dokumen 
sebelumnya akan muncul di bagian Master List. 

Sitasi Sumber Buku 

Sitasi Sumber Jurnal 
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− Jika membuka dokumen yang memiliki kutipan, sumber untuk kutipan tersebut akan 
muncul di bagian Current List. 

3. Untuk mencari sumber tertentu, lakukan hal berikut: 

− Pada kotak sortiran, pilih apakah sumber akan diurutkan berdasarkan tahun (Sort by 
Year), penulis (Sort by Author), judul (Sort by Title), atau berdasarkan tag (Sort by Tag). 

− Pada kotak Search, ketik judul atau nama penulis yang ingin dicari. 

4. Klik Close bila sudah selesai. 

  

MENGEDIT SUMBER KUTIPAN 

1. Cari sumber yang ingin diedit dengan cara di atas (menggunakan Manage Sources). 

2. Klik sumber tersebut di bagian Master List (bila ingin merubah data di Master List). Atau klik 
sumber di Current List bila ingin mengubah data di sini. 

3. Klik tombol Edit dan lakukan perubahan yang diinginkan. 

4. Klik OK bila sudah selesai. Microsoft Word akan meminta konfirmasi apakah Anda ingin 
melakukan perubahan di Master List dan Current List. 

5. Klik Yes, bila ingin perubahan disimpan pada kedua daftar tersebut. 

6. Klik No, bila perubahan hanya untuk daftar yang dipilih. 

7. Klik Close untuk menutup kotak dialog. 

Tip: Cara cepat untuk mengedit sumber: klik kutipan pada dokumen dan kemudian klik tanda 
panah dan pilih Edit Source. 

  

MEMBUAT DAN EDIT PLACEHOLDER KUTIPAN 

Kadang-kadang kita mungkin ingin membuat sebuah placeholder kutipan untuk menandai posisi 
kutipan tersebut pada dokumen dan mengisi datanya kemudian. 

 

1. Membuat Placeholder Kutipan 

a. Pada References tab, Citations & Bibliography group, klik tanda panah pada Style. 

b. Pilih gaya penulisan, misalnya APA atau MLA. 

c. Klik pada bagian di halaman dokumen yang akan disisipkan placeholder. 

d. Pada References tab, Citations & Bibliography group, klik Insert Citation. 

e. Klik Add New Placeholder . 

f. Ketik nama untuk placeholder dan klik OK bila sudah selesai. 

2. Mengedit Placeholder Kutipan 

a. Pada References tab, Citations & Bibliography group, klik Manage Sources. 
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b. Pada Current List, klik placeholder yang ingin diedit (placeholder ditandai dengan 
tanda tanya dan diurutkan berdasarkan abjad). 

c. Klik tombol Edit dan isi informasi yang diperlukan. 

d. Klik OK bila sudah selesai. 

Tip : Cara cepat untuk mengedit placeholder adalah dengan mengkliknya pada dokumen. 
Kemudian klik tanda panah dan pilih Edit Source. 

 

 

MEMBUAT DAFTAR PUSTAKA (BIBLIOGRAFI) 

Sebelum membuat daftar pustaka (bibliografi), kita harus memiliki sumber (kutipan) terlebih 
dahulu (minimal 1). 

1. Klik pada bagian halaman dokumen untuk membuat daftar pustaka (bibliografi). Bila perlu 
gunakan Section Break untuk membuatnya di section yang baru. 

2. Pada References tab, in the Citations & Bibliography group, klik Bibliography. 

 

3. Klik pada Bibliography yang tersedia untuk menyisipkannya pada dokumen. 

4. Klik pada daftar pustaka (bibliografi) untuk memberi format yang diinginkan (mengubah 
tipe dan ukuran font, warna dan sebagainya). 

5. Bila ada perubahan data, klik pada daftar pustaka (bibliografi) sehingga muncul tampilan 
seperti pada gambar berikut. 

 

6. Klik Update Citations and Bibliography. 

  

https://www.computer1001.com/2008/11/19/gunakan-section-break-untuk-mengatur/
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Membuat Daftar Gambar & Tabel  

Hampir sama dengan proses pembuatan daftar isi, untuk membuat daftar gambar/table maka 
yang perlu kita lakukan adalah memberi caption atau judul pada setiap gambar/table. Baru 
kemudian daftar gambar/table bisa kita generate. 

MEMBERI JUDUL GAMBAR/TABEL 

1. Klik kanan gambar atau tabel 

2. Pada popup menu yang muncul pilih Insert Caption… 

 

3. Pada jendela Caption, pilih label yang sesuai (Gambar/Tabel) lalu tuliskan judul gambar 
tersebut pada kolom caption. Lalu klik OK. (tombol New Label untuk membuat label baru) 

 

4. Hasilnya 

 
Figure 1 UKM Sepak Bola UDINUS 

Untuk memformat teks judul tersebut sebaiknya jangan diformat langsung melainkan melaui 
style caption sehingga semua judul dalam dokumen tersebut juga akan berubah. 
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MENAMPILKAN DAFTAR GAMBAR/TABEL 

Caranya: pada menu References, pilih Insert Table of Figures 

 

 

 

 

Praktik 9 : Menyusun Format Laporan Karya Ilmiah 

 

1. Lengkapi laporan karya ilmiah dengan Daftar Isi, Daftar Pustaka, dan Daftar 
Tabel/Gambar 

2. Simpan dengan nama Lat9-NIM.DOCX 
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FUNGSI DAN KEGUNAAN MICROSOFT EXCEL 

Jika pekerjaan atau aktifitas sehari-hari anda berkaitan dengan keuangan, maka excel akan 
banyak membantu mempermudah kehidupan anda. 

Fungsi atau kegunaan microsoft excel dalam pekerjaan sehari-hari antara lain: 

1. Membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisa, meringkas data. 

2. Melakukan perhitungan aritmatika dan statistika. 

3. Membantu menyelesaikan soal-soal logika dan matematika 

4. Membuat berbagai macam grafik dan diagram. 

5. Membuat catatan keuangan, anggaran serta menyusun laporan keuangan. 

6. Menghitung dan mengelola investasi, pinjaman, penjualan, inventaris, dan lain-lain. 

7. Melakukan analisa serta riset harga. 

8. Membuat daftar hadir serta daftar nilai sekolah maupun universitas. 

9. Melakukan konversi mata uang. 

10. Melakukan perhitungan dari hasil sebuah penelitian. 

11. Dan lain sebagainya. 

 

MANFAAT MICROSOFT EXCEL 

Apa saja manfaat menggunakan Microsoft Excel? 

Microsoft Excel memiliki banyak sekali manfaat untuk mempermudah pekerjaan anda. Manfaat 
menggunakan microsoft excel antara lain: 

BIDANG AKUNTANSI 

Contoh dari penggunaan program microsoft excel dalam bidang akuntansi adalah menghitung 
jumlah laba/rugi suatu perusahaan, mencari besarnya keuntungan selama satu periode, 
menghitung gaji karyawan, dan lain sebagainya. 

KALKULASI MATEMATIS 

Kalkulasi matematis digunakan untuk mencari data dari hasil penjumlahan, pengurangan, 
perkalian dan pembagian, serta berbagai macam variasinya. 

PENGELOLAAN DATA 

Pemanfaatan Excel untuk pengelolaan data yaitu untuk pengelolaan data base statistik, mencari 
nilai tengah, rata-rata, dan pencarian nilai maksimum serta nilai minimum sebuah data dan lain 
sebagainya. 
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PEMBUATAN GRAFIK 

Excel dapat digunakan untuk membuat grafik, misalnya grafik perkembangan jumlah penduduk 
selama satu tahun, grafik perkembangan jumlah siswa pada lembaga pendidikan, grafik 
kunjungan siswa ke perpustakaan, grafik kelulusan siswa, dan lain sebagainya. 

OPERASI TABEL 

Dengan jumlah baris pada microsoft excel yang mencapai 1.084.576 dan jumlah kolom 16.384, 
maka anda tidak akan merasa kesulitan apabila melakukan input data yang membutuhkan jumlah 
kolom dan baris yang sangat banyak. 

FORMULA EXCEL 

Excel dapat menghitung angka-angka hampir seketika. Melakukan perhitungan dengan microsoft 
excel jauh lebih mudah daripada menggunakan kalkulator. 

Namun demikian hal ini tergantung pada pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan 
Excel, seperti bagaimana menerapkan rumus-rumus excel yang digunakan untuk menghitung 
cepat suatu persamaan sederhana maupun rumit dengan menggunakan data dalam jumlah yang 
besar. 

 

Mengenal Lingkungan MS Excel 2010 

Sekarang kita akan berkenalan dengan user interface atau tampilan antar muka microsoft Excel. 
Mengetahui fungsi bagian-bagian microsoft excel ini penting agar produktifitas kita dalam 
menggunakan excel menjadi lebih optimal. 

Semenjak dikenalkannya microsoft office Excel versi 2007, ada banyak perubahan dalam hal 
tampilan pada excel. Sedangkan pada versi-versi selanjutnya (excel 2010, excel 2013 dan yang 
terakhir excel 2016) hanya terdapat sedikit perubahan. 

Semenjak versi excel 2013, microsoft mulai memperkenalkan Startscreen atau tampilan awal 
seperti dibawah ini saat anda pertama kali membuka aplikasi microsoft office excel. 

 

Tampilan start screen ini di bagi dalam 2 panel. 
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1. Panel Sebelah kiri akan anda temukan daftar dari file-file excel yang baru kita buka 
sebelumnya. Pada bagian kiri start screen excel ini juga akan kita temukan sebuah tombol 
atau menu Open Other workbooks ada ada dibagian bawah panel kiri ini. Menu ini bisa kita 
fungsikan untuk memilih file simpanan yang akan kita buka jika kita hendak membuka file 
yang tidak terdapat pada daftar file diatasnya. 

2. Panel sebelah kanan terdapat defaut template yang tersedia pada microsoft excel. Jika 
tempalte yang kita butuhkan tidak ada, kita bisa menggunakan kotak pencarian pada bagian 
atas untuk melakukan pencarian template excel dari database yang dimiliki oleh microosft 
excel secara online. 

Untuk membuka file baru klik/pilih pada daftar pertama yang bernama Blank Workbook. Selain 

memilih template blank workbook kita bisa juga menggunakan shortcut  +  untuk membuka 
file kosong baru. 

Pada microsoft office 2013 start screen ini akan terbuka secara default saat kita membuka 
microsoft excel. Jika anda menghendaki langsung membuka Blank workbook, start screen ini bisa 
kita non aktifkan dengan cara membuka File → Options →  General dan pada kelompok Start up 
Option hilangkan centang pada bagian Show the start screen when the application 
starts seperti yang bisa Anda lihat pada gambar berikut. 

 

 

APPLICATION WINDOW PADA EXCEL 

Setelah berhasil membuka Blank Workbook maka anda akan mendapatkan tampilan aplikasi 
yang kurang lebih semacam dibawah ini. 
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Beberapa bagian dari tampilan jendela aplikasi excel adalah sebagai berikut: 

1. Quick Acces Toolbar: Bagian ini memuat Buttons atau tombol-tombol menu umum yang 
sering kita gunakan. Tombol-tombol ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. 

2. Ribbon: Bagian ini merupakan kumpulan tombol perintah pada microsoft excel yang 
dikelompokkan dalam bentuk Tab berdasarkan fungsi-fungsinya mulai Home, Insert, Page 
Layout, Formula, Data, Review, View dan Tab Developper yang secara default 
disembunyikan. 
Pada masing-masing Tab dikelompokkan berdasarkan seri fungsinya. Misal pada Tab 
Home: Clipboard, Font, Alignment, dan seterusnya. 

3. Formula Bar: Bagian ini menunjukkan alamat cell yang aktif beserta isinya. Formula bar juga 
merupakan tempat dimana nanti kita akan menuliskan rumus atau formula excel. 

4. Worksheet Area: Sering disbut juga sebagai Workspace. Berisi kumpulan cell yang 
diidentifikasi berdasarkan kolom (Column) dengan simbol huruf A, B, C dst. dan baris (Row) 
dengan simbol angka 1, 2, 3 dst. Didalam cell inilah kita menyusun data-data sesuai 
kebutuhan. 

5. Status Bar: Bagian ini menunjukkan informasi status program Excel yang sedang berjalan. 

 

 

RIBBON EXCEL 

 

1. Tabs Menu: Berisi kumpulan tombol yang dikelompokkan sesuai fungsinya. Secara default 
terdapat Tab Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review dan View. Sedangkan 

Tab Developper disembunyikan. untuk menampilaknnya kita perlu melakukan pengaturan 
terlebih dahulu. 

2. Group Menu: Didalam masing-masing Tab tombol dikelompokkan lagi dalam beberapa 
group. Maisng-masing group dipisahkan dengan Garis vertikal. Pada Tab Page Layout diatas 

terdapat Group Themes, Pade setup, Scale to fit, Sheet Options dan Arrange. 
3. Command Buttons: Didalam group terdapat beberapa Command Button atau tombol 

perintah sesuai dengan fungsi masing-masing. 
4. Dialog Box Launcher: Pada beberapa sudut Menu Group terdapat Dialog Box Launcher untuk 

menampilkan pengaturan lebih lanjut pada masing-masing group yang secra default 
pengaturan ini tidak ditampilkan. 

 

Bentuk  Pointer 

Di dalam Microsoft Excel terdapat beberapa bentuk modus pointer diantarannya : 

 

 

 

 
Fill Handle 

Dragg & drop : menyeleksi / blok 

Dragg & Drop : menyalin / mengkopi 

Fill Handle 

https://www.kelasexcel.web.id/2014/07/mengaktifkan-tab-developer-excel.html
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Mengatur Data 

Operator Hitung 

OPERATOR  C O N T O H  A  R  T  I 

+ (plus sign)  Addition (3+3)  Penambahan 

– (minus sign)  
Subtraction (3–1)  

Negation (–1) 
 Pengurangan 

* (asterisk)  Multiplication (3*3)  Perkalian 

/ (forward slash)  Division (3/3)  Pembagian 

^ (caret)  Exponentiation (3^2)  Perpangkatan 

= (equals)  Formula  Awal rumus 

 

Jenis Data 

Data teks (text) akan dituliskan di dalam sel dengan rata sebelah kiri sedangkan data angka 
(numeric) akan dituliskan didalam sel dengan rata sebelah kanan. Adapun untuk penulisan rumus 
selalu diawali dengan menuliskan tanda = dilanjutkan dengan menuliskan rumusnya pada 
formula bar. 

Contoh : 

Kolom total diisi dengan rumus perkalian antara 
Harga dikalikan Satuan.  Ketik =,  pindahkan 
kursor ke sel C2,  ketikkan operator *,  geser 
kursor ke D2,  ENTER. 

 

 

A u t o s u m 

Fungsi SUM adalah fungsi yang digunakan untuk menjumlahkan isi dari beberapa sel 
yang letaknya berdekatan, baik secara vertikal maupun horizontal. 

 

 

 

 

 

Misal : 

Jumlah = Toko A + Toko B 

 klik sel D2,  klik icon Autosum,  

blok sel B2 s/d sel C2,  ENTER. 

Total = Buku+Ballpoint+Tas Tangan 

 klik sel B6,  klik icon Autosum,  

blok sel B3 s/d sel B5,  ENTER. 

 

Dragg & Drop : memindah  
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Mengatur Ukuran Kolom atau Baris. 

Untuk melebarkan kolom,  arahkan pointer mouse ke batas kanan 
luar dari nama kolom hingga pointer berubah bentuk menjadi pointer 
resize,  drag kekiri untuk mempersempit dan drag kekanan untuk 
memperlebar kolom. 

Untuk melebarkan baris,  arahkan pointer 
mouse ke batas bawah luar dari nama baris 

hingga pointer berubah bentuk menjadi pointer resize,  drag ke bawah 
untuk memperlebar dan drag keatas untuk mempersempit baris. 

 

Pengaturan Lembar kerja 

Nama lembar kerja didalam Excel diletakkan dibagian bawah dan 
dituliskan dalam bentuk tab, seperti tampak pada gambar disamping 

kiri ini. Nama lembar kerja yang sedang aktif ditandai dengan warna latar belakang tabnya 
berwarna putih. Untuk berpindah dari nama lembar kerja yang satu ke lembar kerja lainnya, anda 
cukup mengklik nama lembar kerjanya. 

1. Mengganti Nama 

 Arahkan pointer ke nama lembar kerja,  klik kanan,  klik Rename,  ketik nama 

baru,  ENTER. 

2. Menyisipkan Lembar Kerja 

 Arahkan pointer ke nama lembar kerja,  klik kanan,  klik Insert,  klik Worksheet, 

 klik OK. 

3. Menghapus Lembar Kerja 

 Arahkan pointer ke nama lembar kerja,  klik kanan,  klik Delete. 
4. Meng-Copy Lembar Kerja 

 Arahkan pointer ke nama lembar kerja,  klik kanan,   klik Move or Copy,   klik 

kotak opsi Create a copy,  klik OK. 

5. Memindah Lembar Kerja 

 Arahkan pointer ke nama lembar kerja,  drag sesuai lokasi yang dikehendaki. 

 

Memformat Lembar Kerja 

1. Memformat Huruf (Font) 

Di dalam Format -> Font terdapat Jenis Huruf, Ukuran, 

Efek Cetak Tebal, Miring dan Garis bawah, 

Border/Bingkai, Warna Cell, dan Warna Huruf seperti 

yang terdapat pada gambar disamping. 
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2. Perataan Teks pada Lembar Kerja 

Di dalam Perataan Teks (Algment) terdapat Icon-Icon 

seperti pada gambar disamping yaitu : Perataan Teks 

(Horisontal dan Vertikal), Teks Indent, Perataan Teks 

Multi Coloumn,  

 

3. Memformat Angka 

Pilih (Klik) Menu Bar Home, Tampak pada gambar Menu Bar format Angka (seperti 
gambar disamping) 
i. Pilih General untuk memformat angka seperti aslinya 

(angka multaknya). Misal : 10% menjadi 0,1 

ii. Pilih $ untuk Tanda Mata Uang 1000000 menjadi Rp. 

1.000.000,00 

iii. Untuk format yang lebih lengkap pilih Icon Number. 

 

Pengaturan File  

1. Menyimpan FILE 

Untuk menyimpan file untuk yang pertama kali,  klik menu File ,  klik Save,  klik 

folder simpan pada kotak combo Save in,  ketik nama pada kotak isian File name,  

klik tombol Save. 

Sedangkan untuk menyimpan file selanjutnya anda cukup meng-klik icon Save yang 

terdapat pada standard toolbars.  

2. Membuka FILE 

Untuk membuka  file yang  telah  tersimpan,   klik File,   klik Open,    

klik folder simpan pada kotak combo Look in,  klik nama file,  klik 

tombol Open atau anda dapat meng-clik icon Open pada standar toolbar dan ikuti 

langkah nomor 3 s/d 5. 

 

3. Menentukan Area Pencetakkan 

 klik Menubar Page Layout,, klik  (Print Titles)  klik Sheet, arahkan Print 

Area, dan lakukan blocking pada area yang akan dicetak.  klik Print Preview  

untuk melihat hasil cetakkan di layar. 

 

4. Menentukan Ukuran Kertas. 

 klik Menubar Page Layout, Klik menu Margin,  klik Custom Margin,  klik tab 

Page,  klik salah satu pilihan pada area Orientation,  atur Scalling,  klik salah satu 

Paper Size,  klik OK. 
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5. Mencetak File. 

Untuk mencetak lembar kerja,  klik menu File,  klik Print, Print  klik salah satu 

pilihan pada Printer Name,  klik salah satu pilihan pada Print Range (All, Pages),  klik 

salah satu pilihan pada area Print What (Selection, Active Sheet, Entire Workbook),  

klik OK. 
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FORMULA DAN RANGE 

 

Menggunakan Formula (Rumus) 

Formula merupakan ekspresi matematika untuk melakukan operasi pada data lembar kerja. 
Anda dapat menggunakan Excel 2016 formula untuk melakukan operasi matematika, seperti 
penjumlahan dan perkalian, atau kita dapat membandingkan nilai pada lembar kerja, 
menggabugnkan teks, mencari nilai statistic, dll. 

Formula dapat mengacu pada cell-cell lain pada lembar kerja yang sama, cell-cell pada lembar 
lain dalam buku kerja yang sama, atau cell pada lembar dalam buku kerja lainnya. Selain itu jika 
anda mengubah data dalam spreadsheet anda, excel akan secara otomatis menghitung ulang 
jawaban tanpa anda harus memasukkan kembali formula. 

Sebuah format formula dasar harus dimulai dengan tanda sama dengan (=) diikuti oleh satu atau 
lebih Operan, dipisahkan oleh satu atau lebih Operator. Operan bisa angka, teks, cell cell, range, 
atau nama fungsi. Operator adalah symbol yang digunakan untuk mewakili operasi aritmatika 
dan perbandingan yang anda terapkan pada Operan. 

Fomula/Rumus yang digunakan pada Microsoft Excel 2010 merupakan instruksi matematika, 
rumus tersebut dapat Anda masukkan ke dalam suatu sel pada buku kerja. Operator hitung yang 
dapat digunakan pada Microsoft Excel 2010 untuk memasukkan instruksi matematika adalah 
sebagai berikut : 

+ Penjumlahan 

- Pengurangan 

* Perkalian 
/ Pembagian 

^ pemangkatan 

Proses penghitungan akan dilakukan sesuai dengan derajat urutan atau hirarki operator hitung 
sebagai berikut : 

Pertama ^ 

Kedua * atau / 

Ketiga + atau - 

Jika akan menggunakan instruksi rumus yang cukup rumit, Anda dapat menggunakan tanda 
kurung “( )”, instruksi yang diapit oleh tanda kurung tersebut akan diproses terlebih dahulu 
karena memiliki urutan atau hirarki operator yang lebih tinggi. 

 

Menulis Formula pada Excel 2016 

Sebagai contoh sederhana, kita akan mencari hasil perkalian antara cell A1 dan B1, hasilnya 
ditampilkan pada cell C1. 
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1. Isi cell A1 dan B1 dengan sembarang angka, kemudian klik pada cell C1. 

2. Tuliskan =A1*B1 pada cell C1. Untuk menuliskan alamat cell seperti A1 atau B1 pada formula, 
anda bisa mengetikkan manual atau dengan mengklik cell A1 atau B2 itu sendiri. 

3. Tekan enter bila anda sudah selesai menulis formula. Maka pada cell C1 akan muncul hasil 
perkalian antara cell A1 dan B1. 

Selain perkalian kita bisa menggunakan operator matematika lain seperti keterangan table 
diatas. 

Bagaimana jika kita salah memasukkan formula? 

Bila kita melakukan kesalahan dalam memasukkan formula, pada cell di mana kita menuliskan 
formula akan muncul pesan kesalahan seperti : 

####### 
lebar cell tidak sesuai dengan lebar data pada cell (kita hanya perlu 
melebarkan kolom). 

#DIV/0! mencoba operasi pembagian dengan nol yang tidak didefinisikan. 

#NAME? menggunakan nama cell yang tidak didefinisikan atau salah penulisan. 

#VALUE! 
mencoba memanipulasi sesuatu secara aritmatika yang bukan sebuah 
angka. 

#NUM! 
melakukan beberapa operasi matematika yang tidak mungkin, seperti 
menghitung akar bilangan negative. 

#N/A perbandingan data tidak sama jenisnya 

 

Range 

Yang dimaksud dengan Range pada excel yaitu kumpulan dari beberapa cell. Untuk lebih jelasnya 
perhatikan gambar berikut : 
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Perhatikan bahwa Cell C3 sampai dengan Cell C13 telah diarsir secara bersamaan. Kumpulan Cell 
tersebut disebut Range dan penulisan range pada gambar di atas untuk aplikasi rumus dalam 
lembar kerja ditulis dengan C3:C13 (C3 tanda titik dua C13). Apabila sudah mengetahui apa yang 
dimaksud dengan cell dan range, maka untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai cara 
memasukkan data secara otomatis pada Excel. 

 

Memasukkan data secara otomatis pada Excel (Fill In) 

 

Dengan Microsoft excel, kita dapat memasukkan data secara otomatis pada lembar kerja. Data-
data yang dimaksud yaitu No. Urut, Hari, Bulan serta Tahun. 

Contoh : 

No urut : 1,2,3, … 

Hari  : Sunday / Minggu, Monday / Senin, … 

Bulan  : January, February, … 

Tahun  : 2005,2006, … 

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 

1. Ketiklah dua unit data secara berurutan secara vertical, misalnya : 1, 2. 

2. Arsir / Blok data yang telah diketik. 

3. Setelah data berhasil di blok, maka lepaskan mouse dan klik dan seret 
tanda hitam kecil, ke bawah (tanda hitam yang dimaksud telah diberikan 
tanda lingkaran) 
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Praktik 1 

 

 

 

Menggunakan Referensi Absolut, Relatif dan Campuran 

Excel menyediakan tiga jenis referensi sel dalam membuat rumus di dalam batang rumus. Ketiga 
referensi atau acuan tersebut adalah acuan sel mutlak (Absolut References), acuan sel relative 
(Relative References), dan acuan sel campuran (Mixed References). Acuan sel mutlak dibentuk 
dengan symbol $ di depan huruf Kolom dan Baris. Penulisan alamat absolute selalu ditambahkan 
tanda “ $ “ pada nama kolom dan atau nomor barisnya atau dengan menekan tombol F4 pada 
keyboard. Contoh penulisan $B$1, artinya Excel akan menetapkan nilai yang ada pada sel B1 
secara tetap. 

ALAMAT RELATIF 

Secara default, sebuah alamat sel atau range pada microsoft excel adalah relatif. Alamat sel 
relatif pada sebuah rumus excel akan berubah menyesuaikan diri saat kita menduplikasikannya 
(Copy – Paste) dari satu sel ke sel lain. Dengan kata lain alamat sel relatif adalah alamat sel yang 
berubah-ubah sesuai dengan letaknya, sehingga alamat sel akan berubah jika di copykan ke sel 
lainnya.  Berikut contoh: Sel C2 = A2+B2 
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Terlihat hasil yang ditampilkan merupakan formulasi dari sel-sel yang bersesuaian (relatif), dapat 
dilihat formula tiap sel dengan menggunakan perintah tombol Show Formulas pada Tab Formula 
– group Formula Auditing. 

 

Contoh : Pada Cell E2 berisi rumus =C2+D2 , Jika rumus tersebut dicopy ke sel E3, maka akan 
otomatis berubah menjadi  =C3*D3 

ALAMAT ABSOLUT 

Alamat Sel Absolut adalah alamat sel yang bersifat absolut pada kolom dan barisnya sehingga 
alamat sel tidak pernah berubah jika dicopy ditempat lain. Untuk membuat sel menjadi absolut, 
tambahkan karakter $ sebelum kolom dan baris alamat sel. 

Jika kita ingin mengunci rumus excel atau mempertahankan alamat sel asli agar tidak berubah 
saat kita salin (Copy-Paste) ke cell lain, maka kita perlu membuat referensi sel tersebut absolut 
dengan mengawali alamat kolom (C) dan baris (1) dengan tanda dolar ($) sehingga rumus 
tersebut menjadi : $C$1 

Contoh: D2=$A$2+B2, baris dan kolom di alamat sel $A$2 bersifat absolut 

 

Ketika sel dicopy, hasil formulasi sel bersifat absolut di $A$2 sebagai berikut 
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Gunakan tombol Show Formulas pada Tab Formula – group Formula Auditing untuk 
menampilkan formula 

 

Terdapat 2 jenis alamat absolute : 
a. Semi Absolut 

Pada alamat semi absolute, penguncian haya dilakukan pada salah satu diantara 
kolom dan baris. 
Contoh : 
$C9 : Penguncian kolom C, dengan cara ini ketika cell dicopy ke kanan, alamat cell 
akan tetap dibaca sebagai $C9 bukan D9, namun ketika dicopy kebawah, alamat cell 
akan berubah menjadi $C10. 
C$9 : Penguncian baris 9, dengan cara ini ketika cell dicopy ke bawah, alamat cell akan 
tetap dibaca sebagai C$9 bukan C10, namun ketika dicopy ke kanan, alamat cell akan 
berubah menjadi D$9. 
 

b. Absolut Mutlak 
Pada alamat absolute mutlak, penguncian akan dilakukan pada kolom dan baris 
sekaligus. 
Contoh : 
Padas el E3 kita isikan rumus “ =E2 * $E$2 “. Jika rumus itu kita kopikan ke sel F4, maka 
rumusnya akan menjadi “ =F2 * $E$2 “. Terlihat bahwa alamat E2 akan tetap. E2 
disebut alamat absolute mutlak. 
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MENGGUNAKAN TOMBOL ¢ UNTUK ALAMAT ABSOLUT 
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Praktik 2 

SOAL A 

 

 

SOAL B 

      

 
  

LATIHAN 2C 
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Pada saat menulis atau menerapkan rumus-rumus excel ada kalanya kita mendapati pesan error 
seperti #NULL!, #DIV/0!, #VALUE!, #REF!, #NAME?, #NUM!, #NA. Apa sih maksud dari error hasil 
rumus ini? 

Jika kita baru belajar microsoft excel tentu akan kebingungan dengan pesan-pesan error yang 
muncul saat menerapkan rumus-rumus excel. 

Dengan mengetahui serta memahami arti dari masing-masing pesan error yang muncul pada 
rumus excel ini tentunya akan memberikan ide kepada anda tentang bagaimana cara 
menghilangkan atau cara mengatasi error pada excel tersebut. 

7 TIPE PESAN ERROR PADA RUMUS EXCEL 
Sebelum menjelaskan beberapa tipe pesan error pada excel ini ada baiknya kita membuat 
beberapa data percobaan berikut pada sebuah sheet Microsoft Excel serta tuliskan beberapa 
rumus excel seperti gambar berikut: 

 

1. #NULL! 

Pesan error #NULL! akan muncul jika rentang sel (Cell Range) yang kita masukkan ke dalam 
rumus excel tidak beririsan atau tidak mengacu pada range sel yang benar. Hal ini biasanya 
disebabkan karena ada tambahan spasi atau karena tidak adanya pemisah argument yang benar. 

Pada contoh Rumus excel =SUM(C2:C6 D2:D6) akan menghasilkan pesan error #NULL! karena 
seharusnya ada pemisah argumnet ";" atau "," jika anda menggunakan regional setting Bahasa 
Inggris. 

Pesan #NULL! juga akan muncul misal kita mengetikkan rumus excel =SUM(C2 C6). Adanya spasi 
diantara C2 dan C6 menyebabkan excel tidak mengenali rentang sel ini karena kita salah 
menuliskan rentang sel yang seharusnya kita tulis C2:C6. 
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2. #DIV/0! 

Pesan Error #DIV/0! artinya di dalam rumus ada angka yang dibagi dengan 0. Pesan error ini 
muncul sebab kita membagi sebuah nilai angka dengan 0 (nol). Waktu sekolah dulu tentunya kita 
diajari jika sebuah angka kita bagi dengan 0 (nol) maka hasilnya adalah tak terhingga atau 
unlimitied. Karena tak terhingga inilah excel memunculkan nilai error #DIV/0!. 

Pada contoh diatas kita membagi jumlah sel C2 dan D2 atau 60+90 dengan 0 sehingga 
memunculkan tipe error #DIV/0!. 

3. #VALUE! 

Tipe error #VALUE! artinya tipe data yang kita masukkan ke dalam rumus tidak sesuai dengan 
tipe data yang diminta atau diharapkan oleh fungsi atau rumus excel. Bisa juga karena adanya 
campuran tipe data yang kita masukkan ke dalam rumus excel. 

Sebagai contoh jika kita ingin menjumlahkan angka maka seharusnya tipe data yang kita 
masukkan ke dalam rumus adalah sebuah angka. Jika tipe data teks yang kita masukkan seperti 
contoh diatas (=B2+C2) dimana B2 dan C2 berisi teks maka hasilnya adalah error #VALUE! 

4. #REF! 

Pesan error #REF! artinya rumus excel yang kita masukkan mengacu pada referensi cell yang 
salah atau tidak valid. Hal ini bisa terjadi jika sel mengacu pada sebuah referensi yang terhapus, 
kita pindah ataupun karena sel yang kita referensikan ada pada workbook lain yang belum 
terbuka atau tidak tersedia. 

Dalam contoh diatas kita bermaksud menjumlah nilai C6 dengan nilai sel A1 pada Sheet 1 yang 
ada pada Workbook dengan nama file Book5.xlsx. Karena File Book5.xlsx ini belum kita buka atau 
tidak ada maka excel menampilkan pesan error #REF!. 

5. #NAME? 

Pesan error #NAME? artinya rumus excel tidak mengenali defined name, nama tabel atau nama 
fungsi. Hal tersebut bisa terjadi karena salah tulis atau nama-nama tersebut memang benar-
benar tidak ada pada file excel. 

Pada contoh, defined name DATA belum kita buat sehingga excel tidak mengenali nama ini. Hal 
ini menyebabkan excel menampilkan pesan error #NAME!. 

Contoh lain adakalanya kita memasukkan fungsi yang salah pada rumus excel. Misalnya kita 
ingin mengetahui umur dengan menggunakan rumus DATEDIF namun kita salah menuliskan 
rumus menjadi DATEIF hal ini juga akan memunculkan pesan error #NAME? karena excel tidak 
mengenali fungsi DATEIF. 

6. #NUM! 

Pesan error #NUM! artinya rumus excel menghasilkan nilai numeric yang tidak valid. Nilai 
numeric tidak valid ini biasanya karena nilai tersebut terlalu besar atau terlalu kecil 
melebihi kemampuan spesifikasi excel. 

Pada contoh nilai 10^1000 (10 pangkat 1000) sangat besar melebihi kemampuan yang bisa di 
handle excel sehingga excel mengembalikan nilai menjadi pesan error #NUM!. 

7. #N/A 

Pesan error #N/A artinya rumus excel menghasilkan nilai yang tidak ada atau rumus excel tidak 
dapat menemukan nilai yang direferensikan. 

https://www.kelasexcel.web.id/2014/06/spesifikasi-dan-batasan-excel.html
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Kesalahan atau pesan error ini biasanya muncul saat kita menggunakan fungsi-fungsi Lookup 
seperti LOOKUP, VLOOKUP, HLOOKUP dsb. 

Pada contoh diatas kita bermaksud mencari nilai 1 untuk "Nama 6" dengan menggunakan fungsi 
VLOOKUP. Karena nilai yang kita cari menggunakan FALSE yang artinya nilai harus sama persis 
maka rumus excel menghasilkan nilai pesan error #N/A. 

 

PESAN ERROR LAIN YANG DIMUNCULKAN MICROSOFT EXCEL 
Selain 7 (Tujuh) jenis pesan error yang sudah saya jelaskan diatas, masih ada 2 Pesan error lain 
yang sering ditampilkan excel. Pesan error tersebut adalah ######## dan #GETTING_DATA. 

Sebenarnya 2 pesan ini bukanlah pesan kesalahan atau error karena memang pesan ini muncul 
bukan karena ada yang salah atau tidak benar dengan nilai yang kita masukkan ke dalam sebuah 
rumus excel. 

1. ######## 

Pesan ######## akan terlihat saat sel atau kolom yang memunculkan pesan tersebut terlalu 
sempit sehingga tidak mampu menampung digit angka yang ada pada sel tersebut.  

Selain karena kolom yang lebih sempit dari digit angka, pesan tersebut juga muncul saat kolom 
atau sel tersebut menampilkan format tanggal dan waktu yang bernilai negatif. 

2. #GETTING_DATA 

Jika sobat menemui pesan #GETTING_DATA jangan tergesa-gesa untuk menjadi bingung. Pesan 
ini muncul jika excel sedang melakukan perhitungan atau mengkalkulasi sebuah rumus excel 
kompleks dan cukup besar. 

Hal ini bisa terjadi jika rumus excel pada sel tersebut memiliki referensi yang bercabang-cabang 
dan cukup rumit. Sehingga excel memebutuhkan tambahan waktu untuk melakukan kalkulasi 
perhitungan. 

 

Dengan mengetahui jenis-jenis atau tipe pesan tersebut tentunya kita akan lebih mudah untuk 
memperbaiki kesalahan yang kita temukan saat menuliksn sebuah rumus excel. 

Ada kalanya pesan error pada rumus excel di atas merupakan hasil dari sebuah 
rumus yang disengaja. Jika demikian bagaimana cara menghilangkannya? 

Untuk problem semacam ini bisa Anda atasi dengan menggunakan fungsi 
IFERROR. Selain itu, Anda bisa juga memanfaatkan fungsi ISERROR dan kawan-
kawannya yang sudah kami jelaskan pada bagian lain. 

Sebagai gambaran umum bahwa fungsi IFERROR digunakan untuk menggantikan pesan error 
excel yang sudah disebutkan di atas dengan teks lain misal teks kosong saja. Sedangkan fungsi 
ISERROR digunakan untuk mengetahui apakah sebuah rumus exel menghasilkan nilai ERROR 
atau tidak, sehingga fungsi ISERROR dan kawan-kawannya ini menghasilkan nilai BOOLEAN 
(True/False). 

https://www.kelasexcel.web.id/2014/07/fungsi-lookup-untuk-pencarian-data-excel.html
https://www.kelasexcel.web.id/2014/07/fungsi-vlookup-excel-untuk-pencarian-data.html
https://www.kelasexcel.web.id/2014/07/fungsi-hlookup-excel-untuk-pencarian-data.html
https://www.kelasexcel.web.id/2016/05/cara-menggunakan-iferror-di-excel.html
https://www.kelasexcel.web.id/2016/05/cara-menggunakan-iferror-di-excel.html
https://www.kelasexcel.web.id/2016/05/12-fungsi-is-microsoft-excel.html
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FUNGSI STATISTIK 
 

AVERAGE 

Rumus rata-rata excel sendiri merupakan sebuah rumus yang digunakan untuk menghitung 
jumlah nilai sekelompok data di bagi dengan banyaknya data. Pada umumnya nilai rata-rata 
digunakan untuk mendapatkan gambaran umum dari sebuah data. 

Fungsi AVERAGE digunakan untuk mencari nilai rata-rata untuk beberapa data. Secara 
matematika AVERAGE dirumuskan dengan jumlah dari seluruh data dibagi dengan banyaknya 
data. 

=AVERAGE(number1,number2,…)  atau  =AVERAGE(Range) 

 

 

COUNT 

Fungsi COUNT pada excel adalah fungsi yang disediakan oleh microsoft excel untuk menghitung 
jumlah data atau cell yang berisi angka dari daftar argumen. Jadi, fungsi COUNT digunakan untuk 
mendapatkan jumlah entri atau banyak kemunculan data angka (number) dari sebuah range atau 
array.  Perbedaan fungsi SUM dan Fungsi Count adalah pada nilai yang dihitung. Fungsi SUM 
menghitung jumlah total nilai data sedangkan fungsi COUNT digunakan untuk menghitung 
banyaknya pemilik atau kemunculan data. 

Fungsi COUNT adalah untuk menghitung banyaknya cell yang mengandung angka. 

=COUNT(value1,value2,…)  atau  =COUNT(Range) 

Perhatikan contoh penggunaan fungsi COUNT berikut ini 

FUNCTION STATISTIC FUNCTION STATISTIC 
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Pada contoh diatas rumus Count digunakan untuk menghitung jumlah cell yang berisi angka 
pada range A2:A9. Hasilnya adalah 6. Pada range tersebut tersebut, sel yang berisi teks tidak ikut 
dihitung sebab fungsi Count pada excel hanya menghitung data numeric saja. 

Jika menggunakan fungsi Count untuk menghitung banyak cell yang berisi angka, Sel 
yang bernilai numerik baik dalam format desimal, akunting, tanggal atau waktu dan lain-lain 
akan terhitung. 

 

MAX dan MIN 

Pada microsoft excel cara untuk mencari nilai tertinggi dan terendah adalah dengan 
menggunakan fungsi MAX dan fungsi MIN. 

Fungsi MAX adalah fungsi excel yang digunakan untuk menentukan nilai tertinggi (angka 
maksimum) dari sekumpulan nilai atau untuk mendapatkan nilai terbesar dari sejumlah data. 

Sedangkan Fungsi MIN adalah fungsi excel yang digunakan untuk menentukan nilai terendah 
(angka minimum) atau untuk mengetahui nilai terkecil dari sejumlah data dalam bentuk angka. 

Fungsi MAX adalah untuk menghitung nilai terbesar dari data. 

=MAX(number1,[number2],…) 

Fungsi MIN adalah untuk menghitung nilai terkecil dari data. 

=MIN(number1,[number2],…) 
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Keterangan sintaks: 

Number1 

Merupakan sekumpulan angka, nama range, array, atau referensi sel yang berisi angka-angka 
yang kita ingin cari nilai tertinggi atau maksimumnya. 

[Number2], ... 

(Opsional) Angka, nama range, array atau referensi sel lain yang akan kita ikutkan untuk dicari 
nilai paling terbesarnya. Maksimal kita bisa menambahkan sampai 255 argumen pada fungsi 
MAX dan MIN ini. 

Contoh penggunaan fungsi MAX 

 
 
Contoh penggunaan fungsi MIN 

 

Pada saat menggunakan fungsi MIN dan MAX pada rumus-rumus excel, Jika argumen pada fungsi 
MIN atau MAX tidak berisi angka, maka fungsi MAX atau MIN pada excel akan menghasillkan nilai 
0 (nol). Perhatikan contoh gambar berikut: 
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Jika argumen berupa array atau referensi sel, maka hanya angka dalam array atau referensi sel 
tersebut yang digunakan. Sel kosong (Blank Cells), nilai logika (TRUE/FALSE), atau teksdi dalam 
array atau referensi sel akan diabaikan. 

 

 

SUMIF 

 

Fungsi SUMIF digunakan untuk melakukan penjumlahan bersyarat pada microsoft excel. Fungsi 
excel ini termasuk dalam kelompok fungsi Math & Trig (Mathematics and Trigonometri). Fungsi 
atau rumus SUMIF digunakan sebagai rumus penjumlahan dengan sebuah kriteria atau untuk 
menjumlahkan nilai sebuah range yang memenuhi syarat tertentu. 

Hampir sama dengan fungsi SUM yang menjumlahkan data pada range tertentu, fungsi 
SUMIF ini juga menjumlahkan data namun data yang akan dijumlahkan harus mengacu pada 
kondisi atau syarat tertentu. 

Cara menggunakan rumus Sumif adalah sebagai berikut: 

SUMIF(Range; Kriteria; [Sum_range]) 

Range 

Merupakan Range data dimana pada range ini kriteria akan diterapkan. Sel di setiap rentang ini 
harus berbentuk angka atau nama range, array, atau referensi yang berisi angka. Sel kosong 
(blank cell) atau nilai teks akan diabaikan. 

Kriteria 

Merupakan kriteria yang akan diterapkan pada argumen Range. Kriteria ini akan menentukan sel 
mana saja yang akan dijumlahkan. Kriteria dapat berupa angka, ekspresi logika, referensi sel, 
teks, atau fungsi yang menentukan sel mana pada argument Range yang akan ditambahkan. 

Sum_range 

Argumen ini bersifat opsional. Jika range data yang akan dijumlahkan berbeda dengan range data 
dimana kriteria diterapkan maka range data yang akan dijumhlakan tersebut ditulis pada bagian 
ini. Jika arugumen ini diisi maka range data inilah yang akan dijumlahkan. Jika argumen 

https://www.kelasexcel.web.id/2014/09/pengertian-row-column-cell-dan-range-excel.html
https://www.kelasexcel.web.id/2017/02/cara-memberi-nama-range-pada-excel.html
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sum_range ini dihilangkan atau tidak diisi, Excel akan menjumlahkan sel yang ditentukan di 
argumen range (sel yang sama di mana kriteria diterapkan). 

Contoh penggunaan SUMIF 1 

 

▪ Pada rumus pertama fungsi sumif digunakan untuk menjumlahkan setiap sel yang bernilai 
100 pada range A2:A8.  

▪ Pada rumus kedua fungsi sumif digunakan untuk melakukan penjumlahan dengan kriteria 
sel pada range A2:A8 bernilai lebih dari 100. Angka yang lebih dari 100 pada range A2:A8 
adalah: 200+300+200 = 700. 

▪ Pada rumus ketiga, hampir sama dengan rumus pertama tapi Kriteria mengacu pada sel 
lain dengan menggunakan referensi sel (C5). 

▪ Pada rumus keempat, hampir sama dengan rumus kedua tapi Kriteria mengacu pada sel 
lain dengan menggunakan referensi sel dan operator &. 

Contoh penggunaan SUMIF 2 

Pada contoh kedua ini kriteria dan range data yang akan dijumlahkan berbeda kolom. 

 

Rumus Sumif pada contoh tersebut menjumlahkan data pada range D2:D9 (Kolom Jumlah) 
dengan kriteria bahwa pada baris yang bersesuaian pada kolom B2:B9 (Kolom Suplier) bernilai 
teks "Suplier 2". 

Hasilnya adalah: 50+50+200+100 = 400. 
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Contoh kriteria merujuk pada sel lain, yakni sel F3. 

 

Pada rumus excel diatas fungsi SUMIF menjumlahkan data pada kolom D2:D9 (Kolom Jumlah) 
yang bersesuaian dengan kolom C2:C9 (Kolom Barang) apabila sel-sel pada kolom barang berisi 
teks "Barang 3". 

Hasilnya adalah: 75+200 = 275. 
 
Contoh penggunaan SUMIF 3 

Pada fungsi atau rumus SUMIF ini kita bisa juga mengunakan karakter wilcard tanda tanya (?) 
dan tanda bintang (*) sebagai argumen kriteria. Tanda tanya (?) mewakili karakter tunggal apa 
pun. Sedangkan tanda bintang(*) mewakili banyak karakter. 

 

▪ Untuk menghitung jumlah harga dari barang yang diawali dengan teks "Buku". 

▪ Sedangkan untuk menghitung jumlah harga dari nama barang yang ditengah-tengah 
nama barangnya terdapat teks "Folio". 

▪ Pada contoh rumus excel ke-3 pada gambar diatas Sumif excel digunakan untuk 
menjumlahkan harga dengan Kriteria nama barang diakhiri dengan angka atau teks 60. 

▪ Untuk yang terakhir rumus Sumif digunakan untuk menjumlahkan harga barang yang 
diawali dengan teks "Kertas Folio" dan diakhiri dengan 3 karakter teks apapun. Pada 
contoh diatsa perlu diperhatikan bahwa spasi dihitung sebagai 1 karakter juga. 

 

COUNTIF 

Fungsi COUNTIF adalah Fungsi Excel yang digunakan untuk mencacah / menghitung jumlah sel 
berdasarkan pada syarat / kriteria tunggal tertentu. Fungsi ini dapat digunakan sebagai rumus 
excel untuk menghitung jumlah data yang sama, menghitung jumlah cell yang terisi, menghitung 
sel yang berisi teks tertentu, menghitung jumlah angka namun dengan kriteria tertentu, dll. 
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Misal menghitung sel yang berisi kata "apel", menghitung sel yang berisi angka diatas 50, dll. 

Fungsi atau rumus countif ini pada dasarnya memiliki kegunaan yang sama dengan fungsi 
COUNT yaitu untuk menghitung banyaknya data. Namun pada fungsi COUNTIF, banyaknya data 
ini hanya akan dihitung jika sesuai dengan kriteria, syarat atau kondisi tertentu. 

Fungsi ini sama-sama dalam kelompok atau kategori fungsi Statistical dalam program Excel. 
Fungsi yang terdapat dalam kategori ini digunakan untuk menghitung atau menganalisa data 
yang didasarkan pada perbandingan suatu kondisi atau kriteria tertentu sehingga fungsi-fungsi 
yang termasuk dalam kategori ini lazim disebut juga dengan Conditional Functions. 

COUNTIF(Range; Kriteria) 

Dari sintaks tersebut bisa kita fahami bahwa fungsi ini memiliki dua argument: 

Range 

Satu atau beberapa sel yang akan dihitung, berisi angka atau nama range, array, atau referensi 
yang berisi angka. 

Kriteria 

Dapat berupa Angka, ekspresi logika, referensi sel, atau string teks sebagai syarat atau kondisi 
sel yang akan dihitung. 

Contoh penggunaan fungsi COUNTIF 

 

▪ Contoh pertama pada cell E4 di atas menggunakan rumus countif: =COUNTIF(C2:C8;80) 

▪ Rumus diatas menghitung jumlah sel (cell) pada range C2:C8 yang isinya bernilai 80. 
Jumlahnya ada 2. 

▪ Pada contoh kedua (E7), rumus countif yang digunakan: =COUNTIF(C2:C8;">80") 

▪ Rumus excel countif diatas digunakan untuk menghitung jumlah sel pada range C2:C8 
yang isinya bernilai lebih dari 80. Jumlahnya ada 3. 

Saat menggunakan rumus Countif  Excel, kriteria teks atau kriteria apa pun yang mencakup 
simbol ekpresi logika atau matematika harus disertakan dalam tanda kutip ganda("..."). Jika 
kriteria adalah numerik, tanda kutip ganda tidak diperlukan. 

Untuk gabungan simbol ekpresi logika perbandingan dan referensi sel, cara penulisannya 
digabung dengan karakter & seperti contoh berikut: 
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AVERAGEIF 

Bagaimanakah cara menghitung rata-rata nilai dengan sebuah kriteria tertentu? 

Untuk menghitung nilai rata-rata di excel Anda bisa menggunakan fungsi AVERAGE Pada 
microsoft Excel. Namun, dengan fungsi AVERAGE rata-rata yang dihitung adalah dari seluruh nilai 
yang diberikan. Pada kasus-kasus tertentu kita butuh menghitung nilai rata-rata dengan syarat 
atau kriteria tertentu. 

Misalnya Anda ingin menghitung nilai rata-rata nilai dari kelompok laki-laki saja atau perempuan 
saja. Contoh lain Anda inginmenghitung nilai rata-rata pada sebuah range data tanpa melibatkan 
sel kosong atau sel yang bernilai nol (0). 

Untuk kebutuhan semacam ini microsoft excel menyediakan fungsi AVERAGEIF. 

Fungsi AVERAGEIF adalah salah satu fungsi statistik pada excel yang digunakan untuk 
menghitung nilai rata-rata dengan sebuah kriteria atau syarat tertentu. 

Cara menggunakan rumus Averageif excel adalah sebagai berikut: 

AVERAGEIF(Range; Criteria; [Average_range]) 

Keterangan: 

Range 

Merupakan range data yang akan kita cocokkan dengan kriteria. Dapat berupa sel, range, 
sekumpulan angka, named range, array maupun referensi sel. 

Criteria 

Merupakan kondisi/syarat/kriteria yang akan menentukan sel/ nilai mana saja yang akan kita 
jadikan dasar menghitung rata-rata. Bisa berupa angka, ekspresi logika, teks maupun 
referensi sel. 

Average_range 

Argumen ini bersifat opsional (bisa diisi atau tidak), yakni Range data yang akan dihitung 
rata-ratanya. Jika dikosongkan atau tidak diisi maka yang akan digunakan adalah argumen 
Range. 
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Contoh penggunaan AVERAGEIF 

 

Keterangan 

- Rumus 1 menghitung rata-rata penjualan Toko 1 

- Rumus 2 menghitung rata-rata penjualan Barang 2 dengan referensi cell B13. 

- Rumus 2 menghitung rata-rata penjualan Jumlah penjualannya di atas 10. 
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PRAKTIK 3 

 

Keterangan 
1. Kolom KOMISI  = porsentase komisi x GAPOK 
2. Kolom PAJAK = porsentase Pajak x GAPOK 
3. Kolom NET GAJI = (GAPOK + KOMISI) – PAJAK 
4. Isikan data statistik Net Gaji dan Jumlah Karyawan 

Tugas buatlah data statistik  

Baris ke 20, buat tabel data statistik seperti tabel berikut ini dan isilah dengan fungsi-fungsi 
statistik. 
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Fungsi Teks 

Untuk mengambil sebagian kata atau sejumlah karakter tertentu dari sebuah teks di excel, 
sudahtersedia beberapa fungsi excel khusus. Fungsi tersebut adalah fungsi LEFT, fungsi RIGHT 
dan Fungsi MID. Secara sederhana kegunaan dari ketiga fungsi text excel ini adalah sebagai 
berikut: 

LEFT 
Rumus Excel untuk mengambil karakter/kata dari arah kiri 

LEFT(Teks; [JumlahKarakter]) 

Misal : 

=LEFT(“bondowoso”,5) → bondo 

=LEFT(“suroboyo”,4) → suro 

RIGHT 
Rumus Excel untuk mengambil karakter/kata dari arah kanan 

RIGHT(Teks; [JumlahKarakter]) 

 Misal : 

 =RIGHT(“bondowoso”,4) → woso  

 =RIGHT(“suroboyo”,4) → ? 

FUNGSI MID 
Rumus Excel untuk mengambil karakter/kata dari sebelah kiri pada posisi tertentu atau di 
tengah-tengah sebuah teks 

MID(Teks; AwalKarakter; JumlahKarakter) 

Misal : 

=MID(“bondowoso”,5,4) → owos 

  
=MID(“bondowoso”,4,4) → ? 
=MID(“bondowoso”,2,4) → ? 

LEN 

FUNCTION TEKS FUNCTION TEKS 
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Rumus Excel untuk menghitung jumlah karakter pada suatu teks 

LEN(Teks) 

CONCATENATE 
Rumus Excel untuk menggabungkan beberapa teks menjadi satu 

CONCATENATE(teks1,[teks2],...) 

 

LOWER 
Rumus Excel untuk mengubah semua huruf pada sebuah teks menjadi huruf NON KAPITAL 
semua. 

LOWER(Teks) 

UPPER 
Rumus Excel untuk mengubah semua huruf pada sebuah teks menjadi huruf KAPITAL semua. 

UPPER(Teks) 

FUNGSI PROPER 
Rumus Excel untuk merubah huruf AWAL setiap kata pada teks menjadi huruf besar. 

PROPER(Teks) 
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PRAKTIK 4 

SOAL A 

 

Keterangan 
1. Kolom TUJUAN  = 3 karakter kanan dari Kode Tiket 
2. Kolom KELAS  = 2 karakter kiri dari Kode Tiket 
3. Kolom TARIF = 3 karakter bagian tengah Kode Tiket, kemudian digabung dgn teks “Rp.” 

dan “.000” sehingga menjadi “Rp.XXX.000”  
4. Isikan data statistik Jumlah Penumpang dan Total Tiket Per kota Tujuan 

 

SOAL B 
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Fungsi Logika  

Fungsi logika adalah suatu fungsi untuk di gunakan mencari suatu nilai di dalam kondisi yang ada 
hanyalah benar (true) atau salah (false) adapun  kode-kodfungsi logika tersebut adalah sebagai 
berikut 

▪ IF  : Mengandung pengertian “JIKA” artinya jika pernyataan benar maka perintah 
pertama yang di laksanakan, jika salah maka perintah kedua yang akan di 
laksanakan. 

▪ AND  : bernilai benar jika semua pernyataan benar 

▪ OR  : bernilai benar jika salah satu atau semua pernyataan adalah benar 

▪ NOT  : merupakan kebalikan dari nilai pernyataan yang ada, jika pernyataan bernilai benar 
maka fungsi NOT akan membuatnya menjadi salah sebaliknya jika pernyataan 
bernilai salah maka fungsi not akan membuatnya menjadi benar. 

Adapun bentuk umum penggunaan atau penulisan fungsi logika tersebut adalah sebagai berikut: 

=AND(TesLogika1; TesLogika2;….) 

=OR(TesLogika1; TesLogika2;….) 

=NOT(TesLogika) 

=IF(TesLogika; [KondisiTerpenuhi]; [KondisiTidakTerpenuhi]) 

 

Operator Pernyataan Ekspresi atau Tes Logika 

Apabila ingin menggunakan operasi logika, biasanya diperlukan pernyataan ekspresi atau tes 
logika. Untuk menggunakan ekspresi atau tes logika memerlukan salah satu operator sebagai 
berikut : 

= Sama dengan 

< Kurang dari 

> Lebih dari 

<= Kurang dari sama dengan 
>= Lebih dari sama dengan 

<> Tidak sama dengan 

Sebagai contoh, isi sel B2 dengan angka 75 dan sel C2 dengan angka 100. Selanjutnya isi sel D2 
dengan ekspresi atau pernyataan logika berikut ini : =C2 > B2 

FUNCTION LOGIKA FUNCTION LOGIKA 
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Dengan eskpresi logika ini, Excel akan menampilkan tulisan TRUE bila pernyataan itu benar dan 
akan menuliskan FALSE bila pernyataan itu salah. 
  

Operasi Logika Fungsi AND 

Fungsi AND untuk membandingkan dua atau lebih pernyataan, nilai TRUE akan diberikan jika 
kondisi semua pernyataan bernilai TRUE. 

Fungsi AND Menghasilkan nilai logika TRUE jika seluruh kondisi argumen yang di uji terpenuhi 
atau mengevaluasi ke TRUE dan menghasilkan nilai FALSE jika salah satu argumennya tidak 
terpenuhi atau mengevaluasi ke FALSE. 

 

=AND(TesLogika1;TesLogika2;…;TesLogikaN) 

Contoh : 

▪ =AND(TRUE;TRUE) semua pernyataan benar maka nilainya TRUE 

▪ =AND(TRUE;FALSE) satu pernyataan salah maka nilainya FALSE 

▪ =AND(2+2=4;2+3=5) semua pernyataan benar maka nilainya TRUE 
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Operasi Logika Fungsi OR 

Fungsi OR akan membandingkan dua atau lebih pernyataan, nilai TRUE akan diberikan jika salah 
satu pernyataan bernilai benar. Fungsi OR adalah Fungsi excel yang digunakan untuk 
menghasilkan nilai TRUE jika salah satu argumennya bernilai TRUE dan menghasilkan nilai FALSE 
jika semua argumen FALSE. Jadi dalam hal menghasilkan nilai logika True atau False, Fungsi OR 
merupakan kebalikan dari fungsi AND. Saat menggunakan rumus OR, nilai logika TRUE akan 
dihasilkan jika salah satu atau semua kondisi terpenuhi. Sedangkan nilai logika FALSE akan 
dihasilkan jika semua kondisi tidak terpenuhi. 

 

=OR(TesLogika1;TesLogika2;…;TesLogikanKe-N) 

Contoh 

▪ =OR(TRUE) semua pernyataan benar maka nilainya TRUE 

▪ =OR(TRUE,FALSE) satu pernyataan salah maka nilainya TRUE 

▪ =OR(2+2=2,2+3=3) semua pernyataan benar maka nilainya FALSE 

 

Operasi Logika Fungsi NOT 

Fungsi NOT untuk memberikan nilai TRUE jika pernyataan yang ditulis bernilai FALSE atau 
sebaliknya. 

 =NOT(TesLogika) 

Contoh: 

▪ =NOT(FALSE) karena pernyataan bernilai salah maka nilainya mejadi TRUE 

▪ =NOT(1+1=2) karena pernyataan bernilai benar maka nilainya menjadi FALSE 
 

Fungsi Logika IF Tunggal 

Fungsi IF untuk melakukan suatu perintah untuk setiap kondisi pernyataan bernilai TRUE dan 
kondisi pernyataan bernilai FALSE. 
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Bentuk IF tunggal 

=IF(TesLogika; [KondisiBenar]; [KondisiSalah]) 

Keterangan 

▪ TesLogika : Argumen ini berisi ekspresi logika yang bisa dievaluasi ke dalam nilai TRUE atau 
FALSE. Argumen ini merupakan kriteria acuan untuk menentukan nilai yang akan dihasilkan 
oleh rumus excel IF. 

Misalnya A1=100 adalah ekspresi tes logika. Jika A1 bernilai 100 maka ekspresi itu bernilai 
TRUE, dan jika A1 bukan 100 maka ekspresi itu bernilai FALSE. 

▪ KondisiBenar : (Opsional) Nilai yang ingin kita hasilkan jika argumen TesLogika mengevaluasi 
ke TRUE. Argumen ini merupakan nilai yang akan dihasilkan jika kondisi terpenuhi. 

Misalnya “Seratus”, maka bila A1 = 100 maka akan muncul “Seratus”. 

▪ KondisiSalah : (Opsional) Nilai yang ingin kita hasilkan jika argumen TesLogika mengevaluasi 
ke FALSE. Argumen ini merupakan nilai jika hasil tes logika tidak terpenuhi. 

Misalnya “Bukan Seratus”, maka bila A1 <> 100 maka akan muncul “Bukan Seratus” 

Contoh rumus IF lulus tidak lulus sebagai contoh penggunaan rumus IF tunggal pada excel: 

 

Pada gambar contoh di atas, rumus excel yang digunakan pada sel F2 adalah: 

=IF(E2>140;"LULUS";"GAGAL")  

Formula excel di atas melakukan uji logika pada sel E2 apakah nilainya lebih dari 140 atau tidak. 
Jika bernilai lebih dari 140 maka rumus IF akan menghasilkan teks LULUS. Sebaliknya jika nilai E2 
tidak lebih dari 140 maka rumus IF akan menghasilkan nilai teks GAGAL. 

Hasil dari rumus if excel tersebut adalah "LULUS", sebab nilai E2 adalah 150 yang berarti bahwa 
nilai angka pada sel E2 lebih dari 140. 

Perhatikan contoh rumus IF pada nomor 4. Pada contoh nomor 4, rumus excel IF yang digunakan 
pada sel F3 adalah: 

=IF(E5>140;"LULUS";"GAGAL") 

Rumus excel if di atas menghasilkan nilai teks "GAGAL", sebab uji logika pada sel E5 (135) tidak 
lebih dari 140. 
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Fungsi Logika IF Ganda/Bertingkat 

Fungsi atau rumus excel IF bisa juga dimasukkan ke dalam fungsi IF yang lain. Kasus ini sering juga 
disebut rumus if ganda, rumus if bertingkat, rumus if bersarang atau rumus if bercabang. Atau 
dalam istilah lain disebut Nested IF Function. 

Pada pembahasan sebelumnya kita sudah belajar penggunaan fungsi logika IF tunggal, dimana 
kita hanya menggunakan 2 kondisi saja. bagaimana ketika kita menemukan perhitungan logika 
yang lebih dari 2 kondisi atau If bertingkat? Sebagai contoh misal kondisinya seperti dibawah ini: 

▪ Jika nilai lebih besar sama dengan 90 maka Hasilnya A 

▪ Jika nilai lebih besar sama dengan 70 maka Hasilnya B 

▪ Jika nilai lebih besar dari 60 maka Hasilnya C 

▪ Jika nilai kurang dari 60 maka Hasilnya D 

Pada kasus diatas kita akan gunakan 4 kondisi dengan hasil A,B,C, dan D, dalam hal ini kita akan 
menuliskan IF bertingkat, bagaimana cara penulisannya If lebih dari 2? 

=IF(TestLogika1,Value_IF_true, 

IF(TestLogika2,Value_IF_true, 

IF (LogikaTes3,Value_IF_true,......Value_IF_False))) 

Untuk penulisan IF dengan kondisi lebih dari 2, pertama kita harus deklarasikan tiap-tiap kondisi 
kedalam rumus beserta nilai benarnya (value_if_true), kondisi terakhir nantinya kita dapat 
deklarasikan dirumus sebagai nilai salah (value_if_false). 

Contoh Rumus IF bertingkat di bawah ini: 

 

Pada contoh di atas rumus if ganda yang digunakan pada sel F2 adalah: 

=IF(C2>60;IF(D2>60;"LULUS";"GAGAL");"GAGAL") 

Rumus IF diatas melakukan uji logika ganda pada dua sel sekaligus secara bertahap: 

1. Jika C2 lebih dari 60 maka lakukan uji logika dengan rumus IF ke-2. Jika C2 tidak lebih dari 
60 maka "GAGAL" 

2. Pada rumus IF tingkat ke-2 jika D2 lebih dari 60 maka "LULUS", jika tidak maka "GAGAL". 

Hasil akhir dari rumus IF diatas adalah LULUS. C2 dan D2 sama-sama lebih dari 60. 
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PRAKTIK 5 

SOAL A 

 

SOAL B 
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− Total Bayar = Harga Dasar + Harga Tiket + Boarding Pass 
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FUNGSI WAKTU 

ecara default, microsoft excel menyediakan beberapa fungsi khusus dalam kaitannya 
dengan data tanggal untuk input, pengolahan maupun menampilkan informasi dalam 
format tanggal. Fungsi-fungsi dapat digunakan untuk melakukan analisa atau olah data 
yang berkaitan dengan tanggal, bulan, dan tahun. Misalnya menghitung tanggal jatuh 

tempo, selisih jam dengan tanggal berbeda di excel, membuat tanggal otomatis di excel dan lain 
sebagainya. 

Fungsi excel yang biasa digunakan sebagai rumus waktu di excel antara lain: 

NOW 

Rumus Excel untuk mendapatkan nomor seri TANGGAL dan WAKTU saat ini. 

=NOW() atau =NOW()+2,5 

 

TIME 

Rumus Excel untuk mendapatkan format WAKTU berdasarkan input jam, menit dan detik 
tertentu.  TIME(Jam;Menit;Detik) 

 

Nilai detik (71) dibagi dengan 60 menyisakan angka 11. Sedangkan hasil pembagian (1) 
ditambahkan ke nilai menit. 

Untuk nilai menit 59 dijumlah dengan hasil pembagian nilai detik (1) menghasilkan angka 60. 
Angka ini kemudian dikonversi ke nilai Jam. Sehingga rumus excel diatas menghasilkan nilai 
waktu 14:00:11. 

  

S 

FUNGSI WAKTU FUNGSI WAKTU 
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TODAY 

Rumus Excel untuk mendapatkan nomor seri TANGGAL saat ini. 

 

Pada sel yang menggunakan fungsi atau rumus today jika anda rubah formatnya untuk 
menunjukkan tanggal dan waktu, maka akan menampilkan waktu 00:00. Sehingga saat 
dijumlah dengan angka 3,5 (3,5 hari atau 3 hari dan 12 Jam) maka akan menghasilkan jumlah 
tanggal sekarang dan 3 hari 12 jam. seperti pada contoh nomor 3. 

 

CARA MENGHITUNG UMUR 

Dalam 1 tahun masehi ada 365 hari. Untuk menghitung umur dalam satuan tahun anda bisa 
membagi selisih tanggal sekarang dan tanggal lahir dengan angka 365.  

 

DATE 

Rumus Excel untuk mendapatkan format (nomor seri) TANGGAL berdasarkan input tanggal, 
bulan dan tahun yang kita tentukan.  DATE(Tahun;Bulan;Tanggal) 

 

DATEDIF 

Fungsi DATEDIF pada Excel merupakan fungsi yang digunakan untuk menghitung jumlah hari, 
bulan, atau tahun di antara dua tanggal.   

DATEDIF(awal_tgl;akhir_tgl;unit) 

− Untuk menghitung masa kerja tgl_awal pada sintaks tersebut diisi dengan tanggal 
awal seorang pegawai atau karyawan dihitung masa kerjanya. Sedangkan tgl_akhir 
kita isi dengan tanggal saat perhitungan masa kerja dilakukan. 

− Tgl_akhir pada perhitungan masa kerja ini bisa kita isi dengan tanggal tertentu yang 
kita kehendaki. Jika menghendaki tanggal saat ini maka bisa kita isi dengan fungsi 
TODAY yang digunakan untuk mendapatkan tanggal hari ini atau dengan fungsi NOW 
yang digunakan untuk mendapatkan tanggal dan waktu hari ini. 
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MENGHITUNG MASA KERJA DENGAN FUNGSI DATEDIF() 

DATEDIF(Awal_Kerja;Tgl_Hitung;"Y") untuk mendapatkan angka tahun 

DATEDIF(Awal_Kerja;Tgl_Hitung;"YM") untuk mendapatkan angka sisa bulan. 

 

 

DAY 

Rumus Excel untuk mendapatkan nilai TANGGAL (1-31) sebagai angka dari format tanggal 
(DATE). 

 

MONTH 

Rumus Excel untuk mendapatkan nilai BULAN (1-12) dari sebuah format tanggal (DATE). 
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YEAR 

Rumus Excel untuk mendapatkan nilai TAHUN dari sebuah format tanggal (DATE). 

 
 
 

MENGHITUNG TANGGAL JATUH TEMPO 

Perhitungan waktu jatuh tempo harus memiliki dasar tanggal mulai sewa artinya tanggal mulai 
sewa ini akan menjadi acuan untuk menghitung kapan berakhir masa sewa (jatuh tempo) jika 
lama sewa diketahui. Perhatikan tabel berikut ini: 

 

Dari tabel diatas kita bisa menentukan kapan tanggal jatuh tempo jika tempo pembayarqan telah 
ditentukan seperti gambar diatas. Pada tabel di atas sengaja dituliskan untuk perhitungan lama 
tempo dalam tahun, bulan dan dalam hitungan hari. 

▪ Untuk menghitung tanggal jatuh tempo dengan Tempo 2 Tahun, maka pada Cell G5 diisi 
formula sbb: =DATE(YEAR(C5)+E5;MONTH(C5);DAY(C5)) 

▪ Untuk menghitung tanggal jatuh tempo dengan Tempo 3 Bulan, maka pada Cell G8 diisi 
formula sbb: =DATE(YEAR(C8);MONTH(C8)+E8;DAY(C8)) 

▪ Untuk menghitung tanggal jatuh tempo dengan Tempo 15 Hari, maka pada Cell G12 diisi 
formula sbb: =DATE(YEAR(C12);MONTH(C12);DAY(C12)+E12) 
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LATIHAN ANALISA UMUR PIUTANG 

Analisa Umur Piutang merupakan salah satu yang harus diperharikan oleh seorang manager 
keuangan yaitu seberapa besar piutang yang dimiliki oleh perusahaan. Oleh karena itu seorang 
manager keuangan harus selalu memperhatikan seberapa besar piutang yang dimiliki, kapan 
jatuh temponya untuk meminimalisir resiko piutang tak tertagih. Perhatikan tabel berikut ini: 

 

Rumus yang akan digunakan hanya IF dan IF(AND. Fungsi rumus ini yaitu manipulasi data dengan 
beberapa kondisi sekaligus. Umur piutang dibagi menjadi : 

− < 30 : Untuk Piutang yang kurang dari 30 hari 

− 30 – 60 : Untuk Piutang di atas 30 hari dan kurang dari 60 hari 

− 60 – 90 : Untuk Piutang diatas 60 hari dan kurang dari 90 hari 

− 90 : Untuk Piutang diatas 90 hari 

Isilah kolom-kolom kosong di atas dengan formula logika dan operasi matekmatika. 

EDATE() DAN EOMONTH() 

Rumus excel apa yang anda gunakan untuk mengetahui tanggal jatuh tempo atau tanggal 
berapakah setelah 21 bulan dari tanggal sekarang? atau 19 bulan yang lalu dari tanggal sekarang? 

Fungsi EDATE dan EOMONTH sama-sama digunakan untuk menghasilkan tanggal setelah atau 
sebelum beberapa bulan. Bedanya EDATE akan menghasilkan tanggal yang sama jika valid dan 
EOMONTH akan selalu menghasilkan tanggal akhir dari nilai bulan yang dihasilkan. 

EDATE(TanggalAwal; Bulan) 

▪ TanggalAwal merupakan tanggal yang menjadi dasar perhitungan. Argument Tanggal 
Awal ini harus berupa nilai numeric format tanggal valid excel yang bisa dihasilkan oleh 
fungsi DATE atau merujuk pada sel lain yg berisi format tanggal excel. 

▪ Bulan diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah bulan sebelum atau setelah 
TanggalAwal. Jika bernilai positif Edate akan menghasilkan tanggal yang akan datang dan 
jika bernilai negatif Edate akan menghasilkan tanggal yang telah berlalu. 
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Pada contoh pertama rumus Edate menghitung 5 Bulan setelah tanggal 14 Februari 2019 hasilnya 
adalah angka 43660 atau jika kita rubah formatnya menjadi date akan menunjukkan tanggal 14 
Juli 2019. Sedangkan rumus kedua menghitung 3 bulan sebelum tanggal 14 Februari 2019 
hasilnya adalah 14 November 2018. 

Untuk contoh ke-3 rumus Edate menghitung tanggal 4 bulan setelah 31 Mei 2019, Rumus Edate 
di atas seharusnya menghasilkan nilai tanggal 31 September 2019. Namun seperti yang sudah 
kita ketahui bersama, untuk bulan September tidak ada tanggal 31, sebab tanggal maksimal 
untuk bulan September adalah 30 sehingga Edate menghasilkan tanggal 30 September 2019. 

Hal diatas juga berlaku untuk rumus ke-4, dimana 3 bulan sebelum tanggal 31 Mei 2019 
semestinya adalah 31 Februari 2019, namun untuk bulan Februari tahun 2019 tanggal maksimal 
adalah 28, sehingga Rumus Edate ini juga menghasilkan nilai tanggal 28 Februari 2019 dan bukan 
31 Februari 2019. 

EOMONTH(TanggalAwal; Bulan) 

Fungsi EOMONTH digunakan untuk mendapatkan tanggal akhir bulan dengan cara menghitung 
jumlah bulan sebelum atau sesudah tanggal yang kita tentukan atau dengan kata lain untuk 
mengetahui tanggal terakhir bulan setelah beberapa bulan mendatang atau sebelum beberapa 
bulan yang lalu. 

Penggunaan fungsi EOMONTH misalnya untuk menghitung tanggal jatuh tempo yang selalu jatuh 
di akhir bulan. 

 

Rumus pertama contoh di atas menghitung 5 bulan setelah tanggal 14 Februari 2019 dan 
kemudian menghasilkan tanggal akhir untuk bulan tersebut. 5 bulan setelah 14 Februari 2019 
adalah 14 Juli 2019, tanggal terakhir bulan Juli 2019 adalah 31 Juli 2019. 

Untuk rumus kedua menghitung kebelakang yakni mencari tanggal akhir bulan 3 bulan yang lalu 
dari tanggal 14 Februari 2019 dan ketemulah tanggal 30 November 2018. Untuk contoh nomor 3 
dan 4 kurang lebih sama dengan 2 contoh sebelumnya. 

 

PENAMAAN RANGE SEL 

Tujuan memberi nama range (sel tunggal maupun sekelompok sel) adalah untuk 
memepermudah dalam penulisan rumus excel. Selain itu kita juga akan mendapat banyak 
keuntungan/kemudahan lain jika sebuah range data kita beri nama. 
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ATURAN PEMBERIAN NAMA SEL/RANGE 

Sebelum menamai range perlu anda tahu bahwa nama range harus mengikuti kriteria tertentu. 
Kriteria tersebut adalah: 

▪ Nama range harus diawali dengan valid karakter, yakni abjad a-z, underscore (_), atau 
backslash (\). Jadi nama range tidak boleh diawali oleh angka (0-9). 

▪ Nama range tidak boleh mengandung spasi. 

▪ Maksimal karakter nama range adalah 255. 

▪ Nama range tidak boleh mennggunakan atau persis dengan referensi sel misal: A1, $A$1, 
R1C1, dll. 

MEMBERI NAMA RANGE DENGAN NAME BOX 

Menggunakan "Name Box" merupakan Cara pertama dalam memebuat nama range. Cara 
pertama ini merupakan cara pemberian nama range yang palng lazim digunakan oleh pengguna 
excel. 

Langkah-langkah untuk memberi nama range dengan "Name Box" adalah sebagai berikut: 

 

1. Seleksi sebuah sel atau range data pada sheet excel. 

2. Klik atau pilih "Name Box" yang ada di sebelah kiri Formula Bar". 

3. Tuliskan nama range yang dikehendaki asal memenuhi syarat-syarat penamaan range. 

4. Tekan ENTER. 

 

MEMBUAT NAMA RANGE DENGAN "NEW NAME DIALOG BOX" 

Cara kedua untuk memberi nama range adalah dengan menggunakan fitur "New Name Dialog 
Box". Langkah-langkah untuk membuat nama range dengan cara ini adalah: 

1. Seleksi range data yang akan kita namai 

2. Pada Tab "Formulas" → Group "Defined Names" → Pilih Define Name. 

 

3. Selain langkah nomor 2, untuk membuka "New Name Dialog Box" juga bisa melalui: Tab 
"Formulas" → Group "Defined Names" → "Name Manager" → lalu pilih New. 

TabelProduk 

1 

2 
3 
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4. Pada bagian "Name", tuliskan nama range yang akan kita berikan. 

5. Pada bagian "Scope" pastikan memilih Workbook agar nama range bisa digunakan untuk 
semua sheet pada workbook. 

6. Pada bagian "Comment", tuliskan deskripsi/ komentar dari range dimaksud. Bagian ini 
bisa dikosongkan atau tidak diisi. 

7. Pada bagian "Refers To" pastikan merujuk pada range atau referensi sel yang benar yang 
diawali dengan sama dengan "=". Jika sebelumnya anda sudah melakukan seleksi range. 
Maka bagian ini seharusnya sudah merujuk pada range yang benar. 

8. Klik OK untuk menyelesaikan penamaan range. 

Pada bagian "Refers To" bisa juga di isi dengan rumus excel yang merujuk pada referensi sel 
tertentu atau rumus excel tertentu. Misalnya menggunakan fungsi OFFSET yang biasanya 
digunakan untuk membuat nama range yang dinamis. 

 

 
  

4 
TabelProduk 

5 

6 

7 
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FUNGSI PENCARIAN DAN REFERENSI 
 

FUNGSI VLOOKUP() 

Fungsi atau Rumus Excel VLOOKUP adalah salah satu fungsi Excel yang digunakan untuk mencari 
data pada kolom pertama sebuah tabel data, kemudian mengambil nilai dari sel mana pun di 
baris yang sama pada tabel data tersebut. 

Penggunaan Rumus VLOOKUP dapat dijadikan solusi ketika kita kesulitan dalam penggunaan 
fungsi IF dengan banyak kondisi, dari banyak kondisi tersebut kita dapat buatkan satu tabel 
sebagai referensi yang kemudian kita bisa ambil nilainya menggunakan fungsi VLOOKUP.  

VLOOKUP(NilaiYangDiCari; TabelReferensi; NomorKolom; [RangeLookup]) 

▪ NilaiYangDiCari : Merupakan nilai yang akan kita cari pada kolom pertama sebuah tabel 
atau kolom paling kanan dari TabelReferensi. Argument ini dapat berupa angka, teks, 
tanggal maupun nilai tertentu baik ditulis langsung maupun sebuah referensi sel. Bisa juga 
berupa nilai yang dihasilkan oleh rumus excel lainnya. 

▪ TabelReferensi : Sebuah tabel referensi data yang terdiri dari 2 kolom atau lebih, dimana 
NilaiYangDicari berada pada kolom pertama tabel data ini. 

▪ NomorKolom : Merupakan Nomor kolom dari argumen TabelReferensi yang mengandung 
nilai data dan akan kita ambil nilai yang sebaris dengan posisi NilaiYangDicari pada kolom 
pertama. 

▪ RangeLookup : Diisi dengan nilai Boolean TRUE atau FALSE. Nilai logika True/false ini 
menujukkan tipe pencarian. Nilai logika pada rumus Vlookup digunakan sebagai acuan 
untuk menetapkan apakah kita ingin VLOOKUP menemukan hasil yang sama persis atau 
cukup menemukan nilai mendekati. 
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FUNGSI HLOOKUP() 

Sebenarnya fungsi HLOOKUP sama dengan fungsi VLOOKUP yang membedakan adalah bentuk 
tabel dan letak value yang akan dicari.  

 

Jika value yang kita cari dengan Fungsi VLOOKUP ada pada kolom pertama sebuah tabel atau 
range dan nilai yang dihasilkan ada pada baris yang sama, maka pencarian dengan HLOOKUP ada 
pada baris pertama sebuah tabel atau range dan hasil yang dikembalikan ada pada kolom yang 
sama. 

HLOOKUP(NilaiYangDiCari; TabelReferensi; NomorBaris; [RangeLookup]) 
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PRAKTIK  6 

SOAL A 

 

Isilah kolom-kolom kosong pada Tabel Kode Tiket dengan fungsi teks dan Vlookup. Adapun 
ketentuannya adalah: 
▪ 2 Digit pertama menunjukkan jenis Maskapai penerbangan 
▪ 1 Digit angka berikutnya menunjukkan Kelas Penerbangan, dan 
▪ 3 Digit terakhir dari kode tersebut menunjukkan Lokasi Tujuan 

SOAL B 

 

Data Masukan : 

Nama Pasien, Kode Kamar, Tgl Masuk, Tgl Sekarang, dan Biaya Obat-obatan 

Keterangan Kode Pasien  
▪ Digit pertama adalah Kode Kamar 
▪ Digit ke 3 adalah Kode Jenis Penyakit  
▪ Digit terakhir (ke 4) adalah Kode Status Ringan atau Beratnya Penyakit 

− Tanggal Keluar : Tanggal hari ini 

− Lama Inap : Tanggal Keluar - Tanggal Masuk 

− Biaya Inap : Tarif Kamar /hari x Lama Inap. Tarif Kamar/hari diperoleh dari Tabel Kamar 
berdasarkan Jenis Kamarnya. 

− Tarif Dokter  : diperoleh dari Tabel Kamar, berdasarkan Jenis Kamar dan ringan atau beratnya 
penyakit.   
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− Biaya Total  : Biaya Inap + Tarif Dokter + Biaya Obat-obatan.   

− Pajak 10 %  : 10 % x Biaya Total.   

− Tagihan  : Biaya Total + Pajak 10 %   

− Jumlah Tagihan  : Penjumlahan semua nilai Tagihan    

− Pajak 10 %  : 10 % x Jumlah Tagihan.   

− Penghasilan Bersih ( Penghasilan bersih setelah dipotong pajak 10% )  : Jumlah Tagihan - 
Pajak 10 %.  

− Total Tagihan per Jenis Penyakit (gunakan fungsi SUMIF) 
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FUNGSI INDEX DAN MATCH 

INDEX 

Fungsi ini untuk mendapatkan nilai dari suatu sel berdasarkan pencarian pada table/range data 
pada worksheet. Pencarian dengan fungsi INDEX pada rumus excel ini berdasarkan informasi 
posisi kolom dan baris, dengan acuan berupa kolom dan baris pertama table/range data tertentu. 

Fungsi Indeks 1 

INDEX(array; Nomor_Baris; [Nomor_Kolom]) 

▪ Array: Diperlukan. Sebuah range data atau konstanta array. 

1. Jika array hanya berisi satu baris atau kolom, maka argumen Nomor_Baris atau 
Nomor_Kolom terkait opsional. 

2. Jika array memiliki lebih dari satu baris dan lebih dari satu kolom, dan hanya Nomor_Baris 
atau Nomor_Kolom saja yang digunakan, maka INDEX mengembalikan barisan seluruh 
baris atau kolom dalam array. 

▪ Nomor_Baris: Diperlukan. Memilih baris di dalam array yang mengembalikan nilai. Jika 
Nomor_Baris dikosongkan, maka Nomor_Kolom diperlukan. 

▪ Nomor_Kolom: Opsional. Memilih kolom di dalam array yang mengembalikan nilai. Jika 
Nomor_Kolom dikosongkan, maka Nomor_Baris diperlukan. 

Fungsi Indeks 2 

INDEX(reference; Nomor_Baris; [Nomor_Kolom]; [Nomor_Area]) 

▪ Reference: Referensi ke satu atau lebih range sel. 

1. Jika Anda memasukkan rentang yang tidak berdekatan untuk referensi, maka sertakan 
referensi di dalam kurung. 

2. Jika setiap area di dalam referensi hanya berisi satu baris atau kolom, maka argumen 
Nomor_Baris atau Nomor_Kolom, secara berurutan, opsional. Misalnya, untuk referensi 
baris tunggal, gunakan INDEX(reference,,Nomor_Kolom). 

▪ Nomor_Baris: Diperlukan. Nomor baris di dalam referensi yang mengembalikan nilai. 

▪ Nomor_Kolom: Opsional. Nomor kolom di dalam referensi yang mengembalikan nilai. 

▪ Nomor_Area: Opsional. Memilih rentang di dalam referensi yang mengembalikan irisan 
Nomor_Baris dan Nomor_Kolom. Area pertama yang dipilih atau dimasukkan diberi nomor 
1, yang kedua 2, dan seterusnya. Jika Nomor_Area dikosongkan, maka INDEX menggunakan 
area 1. 

Contoh 1 
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Pada contoh diatas kita akan menentukan nilai index dari baris dan kolom tertentu. 
1. Menentukan Index(3,2) baris ke 3 dan kolom 2 → langkahnya pada cell C7 ketikan rumus 

=INDEX(A1:C4;3;2) hasilnya 8  
Ket : 

A1:C4 range data 
;3;2 baris dan kolom 

2. Menentukan Index (4,3) baris ke 4 dan kolom 3 → langkahnya pada cell C8 ketikan rumus 
=INDEX(A1:C4;4;3) hasilnya 12 

Contoh 2 

 

Pada sel F5 index menghasilkan data baris ke-3 dari range A2:A6. Sedangkan pada sel F6, Formula 
Index menghasilkan data baris ke-4 dan kolom ke-2 dari range A2:C6. 

 

MATCH 

Fungsi MATCH merupakan kebalikan dari Fungsi INDEX. Jika Fungsi INDEX yang kita bahas 
sebelumnya mencari nilai berdasarkan informasi posisi kolom dan baris tertentu maka fungsi 
MATCH menghasilkan nilai posisi relatif dari suatu nilai yang kita cari. 

 

MATCH(lookup_value; lookup_array; [match_type]) 

▪ lookup_value : Wajib diisi. Nilai yang ingin Anda cocokkan dalam lookup_array. Argumen 
lookup_value bisa berupa nilai (angka, teks, atau nilai logika) atau referensi sel ke angka, 
teks atau nilai logis. 

▪ lookup_array : Wajib diisi. Rentang sel atau range data yang dicari. 

▪ match_type : Opsional. Bilangan -1, 0, atau 1. Argumen match_type menentukan 
bagaimana Excel mencocokkan lookup_value dengan nilai dalam lookup_array. Nilai 
default untuk argumen ini adalah 1. 

1. 1 atau dikosongkan (jika range data diurutkan dari kecil ke besar): MATCH menemukan 
nilai terdekat yang lebih kecil dari atau sama dengan lookup_value. Nilai dalam 
argumen lookup_array harus disusun dalam urutan ascending (urutan naik/ kecil ke 
besar), contoh: ...-2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, FALSE, TRUE. 

2. 0 (tidak berpengaruh urutan): MATCH menemukan nilai pertama yang sama persis 
dengan lookup_value. Nilai dalam argumen lookup_array dapat disusun dalam urutan 
apa saja. 

3. -1 (jika range data diurutkan dari besar ke kecil): MATCH menemukan terdekat yang 
lebih besar dari atau sama dengan lookup_value. Nilai dalam argumen lookup_array 
harus disusun dalam urutan descending (urutan turun/ besar ke kecil), misalnya TRUE, 
FALSE, Z-A, ...2, 1, 0, -1, -2, ..., dan seterusnya. 
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Contoh 1 

 

Pada contoh diatas kita akan mencari posisi pada huruf tertentu  

− Pada cell B11 ketikan rumus =MATCH(A10;A2:A8;0) hasilnya posisi dibaris 3 

− Pada cell B12 ketikan rumus =MATCH(A11;A2:A8;0) hasilnya posisi dibaris 6 

Ket:  A11 → lookup_value = nilai yang akan dicari posisinya dan  

 C3:C9 →lookup_array = range data 

Contoh 2 

 

Pada gambar tersebut fungsi MATCH mencari posisi relatif dari "Produk C" pada range A2:A6 
hasilnya adalah 3. 

 

Rumus Gabungan INDEX – MATCH Sebagai Alternatif VLOOKUP 

Contoh 1 : INDEX – MATCH 
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Untuk mencari Bagian berdasarkan informasi Nama Karyawan kita bisa menggunakan rumus 
VLOOKUP:  =VLOOKUP(B8;B2:D8;3;0) 

Rumus VLOOKUP diatas bisa juga diganti dengan rumus INDEX – MATCH berikut: 
   =INDEX(C2:C6;MATCH(B8;A2:A6;0)) 

Rumus diatas mencari posisi karyawan 3 pada range A2:A6 dengan fungsi MATCH. Hasilnya 
adalah 3. Posisi relatif 3 ini oleh fungsi Index dipakai sebagai informasi untuk menunjukkan 
nomor baris dari index data pada range C2:C6. 

Contoh 2: INDEX – MATCH 

 

Pada contoh diatas, bermaksud mencari Nama, Bagian, dan Gaji Pokok berdasarkan informasi 
NIP. Hal ini tidak bisa kita selesaikan dengan VLOOKUP biasa. Salah satu kelemahan fungsi 
VLOOKUP adalah tidak bisa mengambil data di kiri kolom pencarian. Hal ini bisa diatasi dengan 
menggunakan rumus INDEX – MATCH ini. 

PENCARIAN BERDASARKAN KOLOM DAN BARIS DENGAN INDEX-MATCH 

 

Pada contoh di atas dimaksudkan untuk mencari nilai angka penjualan pada range C3:E8 
berdasarkan informasi ID dan Bulan. Rumus excel pada sel B12 yang digunakan pada contoh 
diatas adalah: =INDEX(C3:E8;MATCH(B10;A3:A8;0);MATCH(B11;C2:E2;0))  

Pada rumus diatas, nomor baris dicari dengan menggunakan rumus excel: MATCH(B10;A3:A8;0) 

Sedangkan nomor kolomnya menggunakan rumus excel: MATCH(B11;C2:E2;0) 
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PRAKTIK 7 

SOAL 1 

Tugas Anda adalah isikan data pada kolom 
Harga dengan rumus Excel Index – Match. 
Total Harga dihitung berdasarkan Harga x Qty 

 

SOAL 2 

 

Tugas Anda adalah isikan data pada kolom Jenis Produk dan Merk dengan rumus HLOOKUP – 
VLOOKUP, serta kolom Harga dengan rumus Excel INDEX – MATCH. Total Harga dihitung 
berdasarkan Harga x Qty 
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FUNGSI OFFSET 

Fungsi OFFSET adalah salah satu fungsi referensi excel yang digunakan untuk menggeser sebuah 
referensi dari sebuah titik acuan. Pergerseran ini bisa ke kanan atau ke kiri dan juga bisa ke atas 
atau ke bawah sesuai informasi pergeseran baris dan kolom yang ditetapkan. Selain itu fungsi 
offset bisa juga menetapkan tinggi dan lebar referensi yang dihasilkan tadi. 

Fungsi excel ini bisa dimanfaatkan misalnya untuk membuat sebuah range dinamis, dimana 
referensi ini akan menyesuaikan banyak data yang ada sehingga kita tidak perlu merubah sebuah 
rumus berulang-ulang untuk melakukan penyesuaian. 

Cara menggunakan OFFSET adalah sebagai berikut: 

OFFSET(reference; rows; cols; [height]; [width]) 

Sintaksis fungsi OFFSET di atas memiliki lima (5) argument , yaitu: 

▪ Reference: Referensi yang ingin kita jadikan sebagai dasar atau titik awal. Referensi harus 
merujuk ke sebuah sel atau range sel yang berdekatan; jika tidak, akan menampilkan pesan 
kesalahan #VALUE!. 

▪ Rows: Jumlah baris, ke arah atas atau ke bawah, yang kita inginkan untuk dirujuk 
berdasarkan titik awal (Reference). Baris/row bisa berupa positif (yang berarti di bawah 
referensi awal) atau negatif (yang berarti di atas referensi awal). 

▪ Cols: Jumlah kolom, ke arah kiri atau ke kanan, yang kita inginkan untuk dirujuk berdasarkan 
titik awal (Reference). Cols/kolom bisa berupa positif (yang berarti ke kanan referensi awal) 
atau negatif (yang berarti ke kiri referensi awal). 

▪ Height [opsional]: Tinggi, dalam jumlah baris, yang merupakan hasil yang kita inginkan. 
argumen ini harus berupa bilangan positif. 

▪ Width [opsional]:  Lebar, dalam jumlah kolom, yang merupakan hasil yang Anda inginkan. 
Argumen ini harus berupa bilangan positif. 

CONTOH  1 

Seringkali kita menemukan masalah dalam mengambil beberapa data dimana sumber datanya 
berupa data baris kebawah, sedangkan hasil yang akan ditampilkan berupa kolom data ke kanan. 

Contoh : 

 

Data ruang di atas berupa baris data ke bawah, jika kita hendak membuat tampilan seperti ini 
bagaimana caranya? 

 

Data ruang akan dibuat ke kanan dalam kolom. Kita harus mengabaikan fungsi Transpose, karena 
dalam hal tertentu dimana data kolomnya banyak dan kompleks tentu akan kesulitan. 
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Jika kita menggunaka perintah =A2 untuk mengambil data pada cell B8 kemudian copy fungsi 
tersebut kekanan. maka hasilnya akan salah. 

Mengapa salah ? Karena pada saat copy rumus kekanan, fungsi akan mengikuti pegerakan 
kolomnya bukan barisnya. 

B8 : =A2 

C8 : =B2 

D8 : =C2 

Coba sekarang kita menggunakan fungsi OFFSET berikut ini: 

B8 : =OFFSET($A2,COLUMN()-2,0,1,1) 

C8 : =OFFSET($A2,COLUMN()-2,0,1,1) 

D8 : =OFFSET($A2,COLUMN()-2,0,1,1) 

Penjelasan: 

 =OFFSET($A2,COLUMN()-2,0,1,1) 

− $A2 : Awal pengambilan data, beri tanda $ agar kolomnya tidak berubah saat copy ke kanan 
(kolom) 

− COLUMN()-2 : mengambil posisi kolom target, karena target di B8, maka jelas kolom ke 2, 
kemudian dikurangi 2 yang hasilnya memberi nilai 0 sebagai data posisi awal 

− 0: merupakan kolom yang tidak berubah. 

sehingga apabila diuraikan rumusnya sebagai berikut: 

B9: =OFFSET($A2,0,0,1,1) 

C9: =OFFSET($A2,1,0,1,1) 

D9: =OFFSET($A2,2,0,1,1) 

Perhatikan COLUMN()-2 menjadi nilai yang berubah-rubah. 
 

CONTOH  2 
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Keterangan 

1. Rumus pertama fungsi Offset menggeser posisi A1 sebanyak 6 baris ke bawah dan 2 kolom 
ke kanan. Hasil dari rumus di atas adalah sebuah referensi sel (C7) yang nilainya adalah 160. 

 

2. Rumus kedua mirip dengan rumus pertama. Offset menggeser posisi A1 sebanyak 8 baris ke 
bawah dan 1 kolom ke kanan hasilnya adalah sebuah referensi sel B9. 

 

3. Fungsi offset menggeser posisi referensi sel A1 sebanyak 1 baris ke bawah dan 2 kolom ke 
kiri hasilnya adalah referensi C2. Kemudian offset menetukan tinggi dan lebar referensi ini 
sebanyak 10 baris dan 2 kolom yang hasilnya adalah sebuah referensi C2:D11. 
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PRAKTIK 8 

 

Pada tabel pertama di atas terdapat data tabel A4 sampai D13, kemudian pada tabel kedua 
terdapat isian Nomor, Nama, Departemen, dan Gaji Pokok di sel H3, H5 sampai H7. Tugas Anda 
adalah mengisi rumus pada isian Nama (H5) sesuai dengan Nomor urut pada H3. Demikian juga 
dengan isikan rumus pada isian Departemen (H6) dan Gaji Pokok (H7) dengan fungsi OFFSET. 
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FUNGSI FINANSIAL 
 

FUNGSI TIME VALUE OF MONEY 

Time Value of Money (TVM) sederhananya adalah bahwa uang mempunyai nilai yang berbeda 
berdasarkan waktunya. Jika kita memiliki uang Rp 1.000.000, maka nilai saat ini akan berbeda 
dibandingkan kita lihat tahun lalu, atau tahun depan. Hal tersebut terjadi karena ada beberapa 
faktor yang bisa mengubah nilai uang, seperti bunga dan inflasi,  atau yang lebih sederhana 
vendor yang akan memberikan discount jika kita bayar dimuka dibanding dengan termin normal. 

Fungsi FV (Future Value) 

Fungsi Excel FV (Future Falue) yaitu bisa digunakan untuk menghitung nilai uang investasi atau 
tabungan dimasa yang akan datang, berdasarkan suku bunga dan jangka waktu tertentu dengan 
setoran tetap. 

Sintaks yang dipergunakan untuk fungsi ini adalah: 

=FV(rate,nper,[pmt],[pv],[type]) 

Argumen-argumen untuk sintaks dari fungsi ini adalah sebagai berikut: 

▪ rate, merupakan argumen yang wajib ada, yang mengacu pada nilai suku bunga untuk setiap 
periodenya. 

▪ nper, merupakan argumen yang wajib ada, yang mengacu pada jumlah periode pembayaran 
selama masa pembayaran. 

▪ pmt, merupakan argumen opsional yang tidak wajib dimasukkan, yang mengacu pada 
jumlah pembayaran setiap periodenya. Bila nilai pmt tidak dimasukkan, maka nilai dari 
argumen pv harus ada. Karena pembayaran adalah arus kas negatif, maka harus dimasukkan 
negatif. 

▪ pv, merupakan argumen opsional yang tidak wajib dimasukkan, yang mengacu pada nilai 
dari annuitas pada masa sekarang.  

▪ type, merupakan argumen opsional yang tidak wajib dimasukkan, yang mengacu pada waktu 
pembayaran apakah dilakukan di awal periode (di tandai dengan nilai 1) atau di akhir periode 
(ditandai dengan nilai 0). Bila nilai Type tida dimasukkan, maka dianggap sebagai 0. 
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CONTOH 1 

Jika Anda memiliki uang 1.000.000 kemudian berencana untuk menginvestasikannya dengan 
bunga pertahun 10% selama 10 tahun , berapakah uang yang akan terkumpul nanti?  

  

CONTOH 2 

jika seseorang saat ini mendepositokan uang sebesar 20 juta dengan tingkat suku bunga sebesar 
8% per tahun. Selanjutnya setiap awal tahun ia menambahkan depositonya sebesar 1 juta maka 
berapa jumlah uang akan diterima pada akhir tahun ke 5 saat ia mencairkan deposito tersebut? 
Rp 35.772.491 

 

CONTOH 3 

Yami mendepositkan uangnya di bank setiap awal tahun sebesar Rp 2.000.000 dengan bunga 
sebesar 10% pertahun. Berapa total uang Yami setelah 5 tahun? Untuk lebih jelas, kita 
simulasikan dalam tabel dibawah ini: 

 

Penjelasan Simulasi: 

− Saldo Awal = jumlah tabungan di awal periode. 

− Bunga = Saldo awal (F3) * Bunga ($C$2). 

− Anuitas/Setoran = Rp 2.000.000 (C4) 

− Saldo Akhir = Saldo Awal (F3) + Bunga (G3)  + Anuitas (H3) 

− Saldo Awal periode ke 2 sama dengan Saldo Akhir periode 1 (I3) 
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FUNGSI PV (Present Value) 

Fungsi PV (Present Value) yaitu merupakan fungsi finansial yang digunakan untuk mengem-
balikan nilai uang investasi saat ini dibandingkan dengan masa akan datang, berdasarkan tingkat 
suku bunga, periode dengan investasi tetap. 

Sintaks 

 =PV(rate, nper, pmt, [fv], [type]) 

Keterangan: 

− rate. Argumen harus diisi, suku bunga tiap periode.  

− nper. Argumen harus diisi, total jumlah periode pembayaran dalam satu anuitas. 

− pmt. Argumen harus diisi, pembayaran yang dilakukan setiap periode dan tidak bisa berubah 
sepanjang hidup anuitas. Umumnya, pmt mencakup pokok pinjaman dan bunga tanpa biaya 
lain dan pajak.  

− fv. Argumen bersifat opsional, nilai masa mendatang, atau keseimbangan kas yang ingin 
Anda capai setelah pembayaran terakhir dilakukan. Jika fv dikosongkan, maka diasumsikan 
sebagai 0 (misalnya, nilai masa depan sebuah pinjaman adalah 0).  

− type. Argumen bersifat opsional, di mana angka 0 atau 1 menunjukkan bahwa pembayaran 
telah jatuh tempo. 

CONTOH 1 

Edi menabung uang secara rutin setiap bulan 2 jt rupiah selama 5 tahun dengan suku bunga 5 %, 
jika di hitung total tabungnnya normalnya yaitu 2 jt x 5 tahun x 12 bulan = 120 jt. Berapa nilai 
uang tersebut sekarang ini Present Value (PV) ? 

 
CONTOH 3 

Yami mendepositkan uangnya di bank setiap awal tahun sebesar Rp 2.000.000, dengan bunga 
sebesar 10% pertahun. Setelah 5 tahun, ia berharap uangnya menjadi Rp 15.000.000. Berapa 
saldo awal yang harus ada di rekeningnya? Dan buatlah simulasi dalam tabel 

Soal di atas, nilai pmt positif dan nilai fv (Future Value) dibuat negatif agar hasilnya positif. 
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Penjelasan: 

− Saldo Awal          = Rp 2.000.000 diambil dari nilai PV (C7) 

− Bunga                   = Saldo awal (F3) * Bunga ($C$2) 

− Annuitas/Setoran  = Rp 2.000.000 (C4) 

− Saldo Akhir          = Saldo Awal (F3) + Bunga (G3) + Anuitas (H3) 

− Saldo Awal periode ke 2 sama dengan saldo akhir periode 1 (I3) 
 

PRAKTIK 9 

SOAL 1 

Misalkan untuk suatu hadiah sayembara sebesar Rp 25.000.000 diberikan pilihan menerima  Rp 
25.000.000 tunai sekarang atau menerima Rp 7.000.000 setiap tahun selama 5 tahun.  Mana yang 
lebih menguntungkan, bila tingkat bunga 15 % per tahun. Buatlah lembar kerjanya seperti 
gambar berikut ini, kemudian simpanlah dengan nama Latihan 8a. 

 

Sepintas, bila kita menerima Rp 7.000.000 setiap tahun selama 5 tahun, maka jumlah total yang 
diterima adalah Rp 35.000.000,- namun tidak dapat segera dapat dinikmati, karena nilai tunainya 
tidak sebesar itu.  

SOAL 2 

Sebuah perusahaan sedang menilai proposal sebuah proyek dengan nilai investasi sebesar Rp 
40.000.000 yang akan menghasilkan aliran kas masuk secara konstan sebesar Rp 10.000.000 
selama 8 tahun. Analisis kelayakan investasi dicoba dengan dua pertimbangan yaitu pertama, 
dengan suku bunga 15% per tahun ; kedua, perusahaan akan menerima Rp 80.000.000 pada akhir 
tahun ke-8. Apakah proposal tersebut diterima atau ditolak ?.  

Buatlah lembar kerja seperti gambar berikut ini, kemudian simpanlah dengan nama Latih8b. 

 
Penyelesaian 
E7 =PV(E3;E4;E5) 
E8 =IF(E7<E6;"Investasi diterima";"Investasi ditolak") 
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K7 =PV(K3;K4;;K5) 
K8 =IF(K7<K6,"Investasi diterima","investasi ditolak") 

 

PMT (Payment) 

Fungsi PMT digunakan untuk menghitung nilai setiap kali pembayaran angsuran dengan bunga 
efektif selama periode waktu tertentu. Dengan kata lain, fungsi finansial PMT (Payment) 
digunakan untuk mencari besarnya angsuran pokok tetap dari peminjaman sejumlah uang atau 
angsuran lainnya dengan suku bunga dan jangka waktu (periode) yang telah ditentukan. 

 =PMT(rate, nper, pv, fv, type) 

Keterangan : 

− Rate adalah tingkat suku bunga yang berlaku. 

− nper adalah jumlah periode pembayaran angsuran pinjaman (sebagai contoh 10 tahun 
pinjaman maka jumlah periode menjadi 120 bulan [10 x 12bln] ) 

− pv adalah present value (nilai pinjaman saat ini) suatu pinjaman 

− fv adalah future value (nilai dimasa depan) dari pinjaman 

− type adalah 0 jika pembayaran pada akhir periode atau 1 jika diawal periode. 

CONTOH 1 

Edi meminjam uang di bank sebesar 20 jt rupiah, dengan suku bunga tetap 5 % pertahun yang 
akan diangsur selama 3 tahun (36 bulan) berapa besar cicilan/angsuran yang harus dibayarkan 
tiap bulannya ? 

Penyelesaian 

karena PMT untuk hitungan perbulan maka, rate dibagi 12 bulan dan jangka waktu(nper) dikali 
12 bulan 

 
CONTOH 2 

Yami membeli sebuah HP Samsung seharga Rp 5.000.000 secara kredit dengan bunga 10% 
pertahun. Dicicil selama 3 tahun. Yami membayar angsuran secara tetap, berapa besar 
angsuranya?  

 

Gambar diatas adalah cara pengisian rumus pada kolom.  Penjelasan tabel simulasi: 
a. Saldo Awal         =  Rp 5.000.000 (C2) 
b. Anuitas                = Rp 2.010.574 (C5) 
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c. Bunga                  = Saldo Awal (F4) * Bunga per periode (C3) 
d. Angsuran Pokok = Anuitas (H2) – Bunga (G4) 
e. Saldo Akhir         = Saldo Awal (F4) – Angsuran Pokok (H4) 
f. Saldo Awal periode ke 2 sama dengan Saldo Akhir periode 1 (I4) 

 

PPMT DAN IPMT 

Formula PMT adalah untuk mencari nilai angsuran tetap (anuitas). Dalam pengembanganya 
angsuran tetap (Anuitas) terbagi menjadi dua yaitu PPMT dan IPMT. Kedua fungsi tersebut 
memiliki keterkaitan dengan rumus excel PMT.  

− PPMT adalah rumus excel finansial yang digunakan untuk mencari besarnya pokok 
pinjaman pada periode pembayaran tertentu. Nilai PPMT cenderung semakin bertambah. 

Angsuran Pokok/Principal Payment (PPMT) 

=PPMT(Rate; Per; NPer; -PV; [FV]; [Type]) 

PPMT : Angsuran Periode ke-n 

− IPMT rumus excel finansial digunakan untuk mencari besarnya bunga pada periode 
pembayaran tertentu. Nilai IPMT cenderung semakin menurun. 

Bunga Angsuran/Interest Payment (IPMT) 

=IPMT(Rate; Per; NPer; -PV; [FV]; [Type]) 

IPMT : Bunga pada Periode ke-n 

Argumen-argumen yang dipergunakan untuk sintaks tersebut adalah sebagai berikut: 

− Rate adalah suku bunga per periode. Argumen ini wajib ada dalam penggunaan fungsi ini. 

− Per adalah periode dimana jumlah bunga pembayaran yang akan dibayar ingin diketahui. 
Argumen ini wajib ada dalam penggunaan fungsi ini 

− Nper adalah jumlah periode pembayaran untuk pinjaman atau investasi tersebut. Argumen 
ini wajib ada dalam penggunaan fungsi ini. 

− Pv adalah nilai dari pinjaman atau investasi saat ini. Argumen ini wajib ada dalam 
penggunaan fungsi ini 

− Fv adalah argumen opsional yang boleh tidak dipergunakan dalam fungsi ini. Fv itu sendiri 
adalah nilai dari pinjaman atau investasi dimasa yang akan datang, yaitu pada masa akhir 
pembayaran 

− Type juga merupakan argumen opsional yang boleh tidak dipergunakan. Type mengacu pada 
waktu pembayaran apakah dilakukan pada akhir periode (dilambangkan dengan nilai 0) 
ataukah dilakukan di awal periode (dilambangkan dengan nilai 1). Bila nilai dari Type tidak 
dimasukkan, maka secara otomatis nilainya dianggap 0 

CONTOH 1 

Edi meminjam uang di bank sebesar 20 jt rupiah dengan bunga tetap 5% pertahun yang akan 
diangsur selama 3 tahun atau (36 bulan), berapa besarnya angsuran pokok (PPMT) dan bunga 
(IPMT) pada bulan ke-4 ? 
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Penyelesaian 

 

CONTOH 2 

Yeni membeli sebuah HP Samsung seharga Rp 5.000.000 secara kredit dengan bunga 10% 
pertahun. Dicicil selama 3 tahun. Yeni membayar angsuran secara tetap. Berapa besar bunga dan 
angsuran pokok pada periode ke 2.  

 

 

RATE 

Fungsi Rate merupakan fungsi finansial yang digunakan untuk menghitung suku bunga pinjaman 
dengan jumlah angsuran yang sudah ditetapkan 

 =RATE(nper, pmt, pv, type) 

Keterangan: 

− nper adalah jumlah periode pembayaran 

− pmt adalah jumlah pembayaran setiap periode 

− pv adalah present value (nilai pinjaman saat ini) suatu pinjaman 

− type adalah 0 jika pembayaran pada akhir periode atau 1 jika diawal periode 

CONTOH 1 

Edi meminjam uang di bank sebesar 20 jt rupiah, diangsur  tetap setiap bulan sebesar Rp 600.000, 
selama 3 tahun atau 36 bulan. Berapa persentase suku bunganya ? 

Penyelesaian 
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CONTOH 2 

Yola membeli sebuah HP Samsung seharga Rp 5.000.000 secara kredit dengan jangka waktu 3 
tahun. Yola membayar angsuran secara tetap  sebesar Rp 2.000.000.  Berapa besar suku 
bunganya? 

 

 

NPER 

NPER merupakan fungsi finansial yang digunakan untuk menghitung banyaknya periode yang 
digunakan dalam ansuran dengan bunga yang tetap. Dengan kata lain, NPER adalah Jumlah 
periode dari suatu pinjaman/investasi terhadap nilai suatu asset. 

 =NPER(rate, pmt, pv, type) 

Keterangan 

− rate adalah suku bunga tetap 

− pmt adalah jumlah pembayaran setiap periode 

− pv adalah present value (nilai pinjaman saat ini) suatu pinjaman 

− type adalah 0 jika pembayaran pada akhir periode atau 1 jika diawal periode 

CONTOH 1 

Hitung periode pembayaran untuk pinjaman senilai Rp. 40,000,000,-  dengan angsuran perbulan 
1.000.000 dan bunga 4%/tahun 

Penyelesaian 

 

Hasilnya adalah jumlah periode yang harus dibayarkan adalah 43 bulan. 

CONTOH 2 

Edi meminjam uang di bank sebesar 20 jt rupiah, dengan suku bunga tetap 5 % pertahun diangsur  
tetap setiap bulan sebesar Rp 600.000, berapa lama cicilannya lunas terbayar ? 
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Hasilnya adalah jumlah periode cicilan sampai lunas adalah 35,96 atau dibulatkan 36 bulan. Jika 
menghendaki hasilnya dalam periode tahun, maka =NPER(D23/12;D24;D25) dibagi 12 sehingga 
hasilnya menjadi 3 tahun. 

 

FUNGSI FINANSIAL DEPRESIASI 

Dalam ilmu Akuntansi, sebuah aset tetap yang kita miliki akan mengalami penurunan nilai seiring 
berjalannya waktu. Penurunan nilai tersebut disebut dengan istilah penyusutan atau depresiasi. 

Sebagai contoh, laptop yang kita beli pada saat sekarang misalnya seharga 8,500,000, lima tahun 
mendatang akan berkurang nilainya atau harga jualnya. 

SLN 

Dalam metode penyusutan garis lurus, sebuah aset tetap akan berkurang nilainya setiap periode 
(biasanya 1 tahun) sebesar harga atau biaya untuk beli barang dikurangi dengan nilai sisa barang 
tersebut setelah habis masa pakai dibagi dengan masa manfaatnya. 

Sintaks: 

=SLN(cost, salvage, life) 

Keterangan 

− Cost. Biaya yang dikeluarkan untuk membeli aset meliputi harga beli ditambah dengan 
biaya-biaya lain untuk mendapatkan aset tersebut. 

− Salvage. Nilai sisa aset setelah aset tersebut habis masa manfaatnya. 

− Life. Masa manfaat aset tersebut (berbeda-beda tergantung jenis aset tetap, sebagai 
contoh masa manfaat barang elektronik seperti laptop adalah 4 tahun). 

CONTOH 

kita akan menghitung depresiasi atau penyusutan sebuah laptop yang dibeli dengan 8,500,000, 
dengan nilai sisa setelah aset tersebut habis masa manfaatnya sebesar 500,000 dengan masa 
manfaat 4 tahun. Buatlah tabel simulasi penyusutan/depresiasi dari kasus tersebut! 
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SYD 

Fungsi SYD berguna untuk mengembalikan nilai depresiasi aset dalam jumlah digit tahun untuk 
sebuah periode tertentu.  

Sintaks: 

=SYD(cost, salvage, life, per) 

Keterangan 

− Cost. Biaya yang dikeluarkan untuk membeli aset meliputi harga beli ditambah dengan 
biaya-biaya lain untuk mendapatkan aset tersebut. 

− Salvage. Nilai sisa aset setelah aset tersebut habis masa manfaatnya. 

− Life. Masa manfaat aset tersebut (berbeda-beda tergantung jenis aset tetap. 

− Per. Periode penyusutan aset, diaman satuan waktu yang telah dipakai hasilnya harus 
sama dengan argumen Life tadi. 

Contoh : 

Menghitung depresiasi atau penyusutan sebuah GENSET yang dibeli dengan 920,000,000, 
dengan nilai sisa setelah aset tersebut habis masa manfaatnya sebesar 9,200,000 dengan masa 
manfaat 8 tahun, berapakah nilai penyusutan/depresiasi pada tahun ke 5? Buatlah tabel simulasi 
penyusutan/depresiasi dari kasus tersebut! 

Penyelesaian: 

 
 

DB (FIXED DECLINING BALANCE) 

Fungsi DB (Saldo Menurun) digunakan untuk menghasilkan nilai penyusutan suatu aset pada 
periode tertentu menggunakan periode atau masa pakai tertentu. Besarnya penyusutan dihitung 
dalam jumlah nilai yang tetap pada setiap periode. 

Sintaks: 

=DB(cost, salvage, life, per, month) 

Keterangan 

− Cost (Nilai Awal). Biaya yang dikeluarkan untuk membeli aset meliputi harga beli 
ditambah dengan biaya-biaya lain untuk mendapatkan aset tersebut. 
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− Salvage. Nilai sisa aset (nilai akhir aset) setelah aset tersebut habis masa manfaatnya. 

− Life. Masa manfaat aset tersebut (berbeda-beda tergantung jenis aset tetap. 

− Per. Periode penyusutan aset, dimana satuan waktu yang telah dipakai hasilnya harus 
sama dengan argumen Life tadi. 

− Month. jumlah bulan dalam tahun. Jika argumen ini tidak ditulis, maka akan dianggap 
satu tahun sama dengan 12 bulan. (Contoh: pada negara yang memiliki 4 musim, aset 
yang berupa kereta salju layak dihapus dengan menghitung satu tahun sama dengan 3 
bulan.) 

CONTOH  

Menghitung depresiasi atau penyusutan sebuah komputer yang dibeli dengan 9,000,000, dengan 
nilai sisa setelah aset tersebut habis masa manfaatnya sebesar 1,000,000 dengan masa manfaat 
5 tahun, berapakah nilai penyusutan/depresiasi pada tahun ke 5 dengan jumlah bulan dalam 
setahun adalah 12 bulan? Buatlah tabel simulasi penyusutan/depresiasi dari kasus tersebut! 

Penyelesaian: 

 
 

DDB (DOUBLE DECLINING BALANCE) 

Fungsi DDB (Saldo Menurun Ganda) digunakan untuk menghasilkan nilai penyusutan suatu aset 
pada periode tertentu menggunakan periode atau masa pakai tertentu. Besarnya penyusutan 
dihitung dalam jumlah nilai yang tetap pada setiap periode. Dengan kata lain fungsi DDB 
menghasilkan biaya penyusutan/depresiasi pada tahun pertama lebih besar daripada tahun 
berikutnya atau dari tahun ke tahun semakin menurun. Biasanya penentuan tarif depresiasi 
dengan saldo menurun yang sering digunakan adalah metode garis lurus yang besarnya selalu 
tetap dikalikan dua sehingga metode ini disebut dengan Saldo Menurun Ganda. 

Sintaks: 

=DDB(cost, salvage, life, per, factor) 

Keterangan 

− Cost (Nilai Awal). Biaya yang dikeluarkan untuk membeli aset meliputi harga beli 
ditambah dengan biaya-biaya lain untuk mendapatkan aset tersebut. 

− Salvage. Nilai sisa aset (nilai akhir aset) setelah aset tersebut habis masa manfaatnya. 

− Life. Masa manfaat aset tersebut (berbeda-beda tergantung jenis aset tetap. 



Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Dian Nuswantoro 

 APLIKOM BISNIS – MS EXCEL   HaL. 145 

− Per. Periode penyusutan aset, dimana satuan waktu yang telah dipakai hasilnya harus 
sama dengan argumen Life tadi. 

− Factor. Bersifat opsional. Kecepatan penurunan saldo. Jika faktor dihilangkan, 
diasumsikan sebagai 2 (metode neraca menurun ganda). 

CONTOH 

Menghitung depresiasi atau penyusutan sebuah Mobil Truk Pengangkut yang dibeli dengan 
200,000,000, dengan nilai sisa setelah aset tersebut habis masa manfaatnya sebesar 25,000,000 
dengan masa manfaat 10 tahun, berapakah nilai penyusutan/depresiasi pada tahun ke 5 dengan 
faktor adalah 2? Buatlah tabel simulasi penyusutan/depresiasi dari kasus tersebut! 

Penyelesaian: 
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LATIHAN SOAL FUNGSI FINANSIAL 

Suatu perusahaan di bidang finance maupun di bidang perbankan akan menghitung jumlah 
angsuran yang harus dibayarkan nasabah atas pinjaman yang diajukan. Besarnya angsuran yang 
harus dibayarkan nasabah selama 3 tahun (36 bulan). Besar pinjaman nasabah adalah sebesar 
Rp. 100.000.000,- dengan suku bunga 10% per tahun. Buatlah tabel Simulasi Jadwal Angsuran 
atas pinjaman nasabah tersebut. 
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MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN SEDERHANA 

Definisi akuntansi menurut American Accounting Association yang diterjemahkan sebagai 
berikut: 

“Akuntansi adalah proses identifikasi, pengukuran dan penyampaian 
informasi ekonomi untuk memungkinkan pembuatan keputusan yang jelas 

dan tegas oleh pemakai informasi tersebut.” 

Definisi akuntansi jika dari sudut pandang kegiatan adalah proses pencatatan, penggolongan, 
pengikhtisaran dan penyajian laporan mengenai transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu 
periode tertentu. Berdasarkan definisi tersebut, transaksi keuangan yang terjadi selama satu 
periode diproses dalam beberapa tahap kegiatan yang merupakan suatu siklus. Siklus yang 
terjadi dalam penyajian laporan keuangan dinamakan siklus akuntansi. Siklus akuntansi tersebut 
mencakup kegiatan-kegiatan berikut: 

a. Pengidentifikasian 
b. Pencatatan 
c. Penggolongan 
d. Pengikhtisaran 
e. Penyusunan Laporan 

 



Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Dian Nuswantoro 

 APLIKOM BISNIS – MS EXCEL   HaL. 148 

SIKLUS AKUNTANSI 

Proses transformasi data akuntansi menjadi informasi akuntansi dilakukan dengan melalui 
beberapa tahap sehingga tahapan tersebut menjadi suatu siklus yang disebut siklus akutansi. 
Siklus akuntansi secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

SIKLUS AKUNTANSI DENGAN MS EXCEL 

Siklus akuntansi dengan menggunakan MS Excel tidak jauh beda dengan siklus akuntansi dengan 
yang dilakukan secara manual. Dalam siklus ini dimulai dari pencatatan transaksi berdasarkan 
bukti transaksi ke dalam jurnal, kemudian data jurnal diposting ke buku besar. Dari buku besar 
dipindahkan ke neraca saldo, kemudaian membua neraca lajur, lalu dilakukan penyesuaian 
berdasarkan data penyesuaian yang ada, setelah itu dari berdasarkan data neraca lajur dibuatlah 
laporan keuangan.  

 

Langkah-langkah yang harus dilakukan didalam membuat aplikasi akuntansi excel adalah sebagai 
berikut :  

1. Merancang Nomor Rekening 
2. Membuat Tabel Perkiraan/Akun 
3. Membuat Jurnal umum  
4. Membuat Buku Besar 
5. Membuat Neraca Saldo 
6. Membuat Jurnal Penyesuaian 
7. Membuat Neraca Lajur 
8. Membuat Laporan Keuangan diantaranya :   

a. Membuat Laporan Laba / Rugi 
b. Membuat Perubahan Modal  
c. Membuat Neraca Akhir  

 

Merancang Nomor Rekening/Akun 

Untuk mempermudah pengaksesan suatu permasalahan (Laporan Keuangan) setiap rekening 
harus diberikan nomor kode. Bentuk kode yang digunakan dapat dengan banyak cara, tetapi 
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tetap pada pengelompokkan rekening-rekening dalam lima golongan yaitu: Aktiva, Utang, 
Modal, Pendapatan dan Biaya. 
 
Contoh Nomor Akun 

1 1 0 1 

 
Aktiva  Aktiva Lancar  Nomor Urut 

Pada kode digit pertama, angka 1 menunjukkan Aktiva, sedangkan angka 1 pada digit kedua 
menujukkan Jenis Aktiva, yaitu Aktiva Lancar. Untuk kode digit ketiga dan keempat menunjukkan 
Nomor Urut Kode. 
 

STUDI KASUS 

PT. SENTOSA PRESS bergerak dalam bidang Jasa Percetakan, ingin menyajikan laporan keuangan 
untuk periode yang berakhir 31 Desember 2108. Adapun Neraca Saldo yang dimiliki PT. SENTOSA 
PRESS per tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut: 

 

Transaksi yang terjadi selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:  

1. 1 Jan - Menerima uang Rp. 2.450.000 sebagai pendapatan jasa mencetatk buku 

2. 1 Feb - Melunasi hutang dagang Rp. 1.302.000 

3. 1 Mar - Membayar bunga untuk masa 1 januari sampai 30 juni 2008 sebesar Rp. 150.000,- 

4. 1 Apr - Menerima uang pelunasan pihutang dagang Rp. 993.250,- 

5. 1 Mei - Membeli bahan-bahan percetakan (kertas, tinta, lem, dan sebagainya) sejumlah 
Rp. 3.765.000,-  dari jumlah tersebut Rp. 2.500.000,- dibayar tunai sisanya kredit 

6. 1 Jul - Menerima uang pendapatan jasa mencetak Rp. 1.200.000,- 

7. 1 Agu - Pemilik mengambil uang Rp. 750.00,- untuk kepentingan pribadi 

8. 1 Sep - Membayar biaya listrik Rp. 213.000,- 

9. 1 Okt - Menerima uang pendapatan jasa mencetak Rp. 2.955.000,- 

10. 1 Nop - Membayar gaji pegawai Rp. 1.717.500,- 

11. 1 Des - Melunasi sebagian hutang hipotik sebesar Rp. 2.500.000  
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MEMBUAT TABEL PERKIRAAN/ DAFTAR AKUN 

Daftar akun berfungsi untuk menyimpan nomor dan nama akun yang akan digunakan oleh 
perusahaan. Buatlah daftar akun terlebih dulu sebagai sumber data untuk mengidentifikasi 
jurnal-jurnal yang akan kita lakukan nantinya pada sebuah form jurnal. Buatlah tabel DAFTAR 
AKUN pada sheet-1 dan isikan di dalamnya no akun/rekening, nama akun dan saldo awal akun 
(saldo laporan keuangan Neraca sebelumnya). Lengkapi pula kolom POS untuk tiap-tiap 
kelompok akun sebagai berikut : 

1. Aktifkan Sheet1 dengan mengklik tab Sheet1, kemudian rename menjadi TblRekening. 
2. Kemudian buatlah tabel daftar akun seperti berikut ini. 

 
3. Isikan saldo awal dari masing-masing akun berdasarkan data tabel Neraca 31 Desember 

2017. 
4. Blok range sel tabel B3:E24, kemudian definisikan nama range sel tersebut dengan nama 

TblAkun. 

 
 

Hasil akhir dari Tabel Perkiraan/ Daftar Akun adalah sebagai berikut: 
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MEMBUAT TABEL JURNAL UMUM 

Sebelum kita mulai mencatat transaksi-transaksi ke dalam jurnal, terlebih dahulu kita 
menyiapkan format dan fungsi. Buatlah tabel JURNAL UMUM pada sheet-2 sekaligus isikan 
transaksi di dalamnya.  

Langkah-langkah pembuatan jurnal umum adalah sebagai berikut :  

1. Aktifkan sheet baru, dalam hal ini klik tab Sheet2, kemudian rename menjadi Jurnal 
Umum. 

2. Buatlah format Jurnal Umum pada sheet Jurnal Umum seperti berikut ini  

 

3. Membuat daftar pilihan kode akun/nomor rekening pada kolom Kode 
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− Klik pada sel isian Kode (D6), kemudian kli Tab Data, pada bagian Data Tools klik Data 
Validation untuk menampilkan kotak dialog Data Validation. 

 

− Pada bagian Allow, pilihlah opsi List 

− Pada bagian Source, arahkan ke alamat range kolom Kode yang ada pada Tabel 
Perkiraan. 

Objek List Kode ini dapat di-copy ke baris berikutnya di dalam kolom Kode 

4. Sebelum kita memasukkan data transaksi ke dalam jurnal umum kita harus terlebih 
dahulu membuat formula untuk mengisi nama rekening secara otomatis dari tabel 
perkiraan yang telah kita buat. 

Letakkan pointer pada kolom Nama Rekening (E6) di jurnal umum kemudian ketikkan 
formula dibawah ini : 

=VLOOKUP(kode,range rekening,kolomrekening) 

− kode    : kode rekening pada format Jurnal Umum (D6) 

− range rekening : gunakan nama range TblAkun yang telah didefinisikan 
sebelumnya pada saat membuat Tabel Perkiraan. 

− kolom rekening  : kolom yang ingin dimasukkan secara otomatis (2). 

 

Setelah formula nama rekening dibuat, maka setiap kali kode diisikan nomor rekening 
atau kode akun secara otomatis nama rekening akan muncul secara otomatis.  

5. Isikan dan lengkapi data transaksi selama tahun 2018 pada tabel Jurnal Umum secara 
manual. 

Anda juga dapat input data transaksi pada Jurnal Umum melalui form seperti berikut ini. 
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Tahapan untuk membuat form input data transaksi pada jurnal umum adalah sbb: 

− Tahap pertama adalah mengaktifkan dan menampilkan tombol Form pada toolbar, 
yaitu 

a. Menampilkan kotak dialog Excel Options, pada tab File klik Options 

 

b. Klik Cutomize Ribbon. 

c. Pada bagian Main Tabs, klik dua kali tab Data kemudian klik tombol New Group 
atau klik kanan pada tab Data untuk menampilkan menu shortcut lalu pilih menu 
Add New Group maka akan muncul New Group (Custom). 

d. Klik kanan pada New Group (Custom), kemudian pilih Rename. Tentukan simbol 
dan nama baru dari group baru tersebut (ganti nama menjadi Form). 

e. Klik group baru Form 
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f. Pada Choose commands from carilah perintah Form kemudian klik tombol 
Add>>. 

Cobalah periksa pada menu tab Data pada Excel, apakah sudah muncul group 
dan tombol Form?  

− Tahapan selanjutnya adalah input data transaksi dengan form, gunakan tombol Form 
yang sudah diaktifkan. Gunakan fasilitas tombol New untuk menambah data 
transaksi, dan tombol-tombol lainnya yang ada di dalam form untuk mengedit dan 
mencari data transaksi. 

 

MEMBUAT TABEL BUKU BESAR 

Sebelum melakukan posting ke buku besar, terlebih dahulu perlu dilakukan pengelompokan 
rekening buku besar. Mulai dari Aktiva Lancar, Aktiva Tetap, Hutang, Modal, Pendapatan dan 
Biaya. Sehingga nantinya masing-masing buku besar yang akan dibuat akan ditempatkan pada 
satu sheet sesuai dengan kelompok rekening yang ada. 

Langkah-langkah pembuatan buku besar adalah sebagai berikut :  

1. Aktifkan sheet baru, dalam hal ini klik tab Sheet3, kemudian rename menjadi BBAktiva 
Lancar. 

2. Pada sheet baru tersebut, buatlah tabel Buku Besar dengan format yang sama dengan 
format tabel Jurnal Umum. 

 
− Copy tabel yang ada pada jurnal umum (format jurnal umum) ke dalam sheet buku 

besar (BBAktiva Lancar), masing-masing nomor rekening Aktiva Lancar dibuatkan 
satu buku besar.  

− Copy field kode pada jurnal umum, karena ini akan dijadikan sebagai kriteria 
pencarian nilai dari masing-masing buku besar yang akan dibuat dalam data jurnal 
umum. 

− Tambahkan kolom Saldo setelah kolom Kredit. 

− Kolom Kode (D) dan Nama Rekening (E) tidak perlukan, maka dapat disembunyikan 
dengan perintah Hide. 

− Pada sel kode (G3) diisi dengan kode akun, sedangkan sel nama rekening (F3) diisi 
dengan formula =VLOOKUP(G3;TblAkun;2) 

− Pada baris pertama jurnal umum diisi dengan data Saldo Awal dari masing-masing 
akun rekening yang ada pada tabel perkiraan/ akun rekening yang telah dibuat 
sebelumnya.  

− Pada kolom Saldo diisi dengan formula Debit – Kredit (G6 – H6). 

3. Untuk mengisi data Buku Besar berdasarkan data Jurnal Umum 

− Tempatkan pointer pada sel kolom Tgl setelah data Saldo Awal (A7), kemudian klik tab 
Data pada bagian Sort & Filter klik tombol Advanced untuk menampilkan Advanced Filter. 
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− Pada bagian Action, pilih opsi Copy to another location 

− Pada bagian List range, klik tombol pilihan range  kemudian blok range tabel jurnal 
umum pada Sheet2 atau sheet Jurnal Umum (A5:H29) 

− Pada bagian Criteria range, klik tombol pilihan range  kemudian blok range sel kriteria 
pada tabel buku besar (F2:G3) 

− Pada bagian Copy to, klik tombol pilihan range  kemudian klik pada sel kolom Tgl di 
baris setelah Saldo Awal (A7) 

− Klik tombol OK. 

 

− Hasil dari Advanced Filter tersebut di atas adalah sbb: 

 

− Hapuslah semua data yang ada dibaris ke 7 

− Pada kolom Saldo diisi dengan formula Saldo Awal + Debit – Kredit (I6 + G7 – H7), lalu 
copy-kan ke baris berikutnya sampai data transaksi terakhir. 

4. Lakukan hal yang sama seperti pada langkah ke-3 untuk akun rekening lainnya. 
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MEMBUAT TABEL NERACA SALDO 

Setelah selesai membuat seluruh rekening buku besar yang ada, maka selanjutnya  kita akan 
membuat neraca saldo. Neraca saldo adalah kumpulan buku besar yang ada yang telah dibuat 
pada langkah sebelumnya yang berisi saldo dari setiap rekening buku besar. 

Untuk membuat neraca saldo ikuti langkah berikut ini: 

1. Aktifkan Sheet baru  

2. Ganti nama sheet baru yang telah diaktifkan dengan nama Neraca Saldo  

3. Buat format lembar kerja seperti pada sheet Tabel Perkiraan/ Akun Rekening dengan cara 
mengcopy-nya. 
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4. Masukkan saldo yang ada pada setiap rekening buku besar ke dalam neraca saldo sesuai 
dengan posisinya D/K. 

Caranya letakkan pointer pada kolom Debit/Kredit neraca saldo yang akan diisi, kemudian 
hubungkan (link dengan tanda =) pada nilai neraca saldo akhir setiap rekening buku besar. 

5. Gunakan fungsi SUM( ) untuk menjumlahkan nilai sisi debit/Kredit. Jika sudah selesai  
hasilnya akan nampak seperti gambar berikut: 

 

 

MEMBUAT TABEL JURNAL PENYESUAIAN 

Sebelum membuat neraca lajur, terlebih buat jurnal penyesuaian berdasarkan data penyesuaian 
yang ada. Jurnal penyesuaian yang telah dibuat nantinya akan dimasukkan ke dalam neraca lajur. 

Adapun data penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut: 

1. Persediaan bahan percetakan Rp. 770.000 

2. Penyusutan gedung 5%pertahun 

3. Penyusutan mesin cetak 10% per tahun  

4. Hutang bunga Rp. 150.000,- 

5. Hutang gaji Rp. 110.000, 

6. Hutang biaya listrik Rp. 25.000,- 

7. Pekerjaan cetak yang sudah selesai tapi belum diambil dan belum dibayar pemesan sebesar 
Rp. 1.605.000,- 

Untuk membuat tabel Jurnal Penyesuaian ikuti langkah berikut ini: 
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1. Aktifkan Sheet baru  

2. Ganti nama sheet baru yang telah diaktifkan dengan nama Penyesuaian  

3. Buat format lembar kerja seperti pada sheet Tabel Perkiraan/ Akun Rekening dengan cara 
mengcopy-nya (lihat cara membuat tabel Neraca Saldo). 

4. Input data transaksi penyesuaian secara manual berdasarkan data penyesuaian 31 
Desember 2018, sehingga hasil akhir dari tabel ini adalah sebagai berikut. 

 

 

MEMBUAT TABEL NERACA LAJUR 

Setelah jurnal penyesuaian dibuat sesuai dengan data penyesuaian yang ada, maka langkah 
berikutnya kita  buat neraca lajur.   

Untuk membuat tabel Neraca Lajur ikuti langkah berikut ini: 

1. Aktifkan seheet baru, ganti nama sheet yang sudah diaktifkan dengan Neraca Lajur. 

2. Buatlah tampilan tabel Neraca Lajur seperti berikut ini, untuk data No. Rekening dan 
Nama Rekening dapat di-copy dari tabel-tabel sebelumnya. 
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3. Untuk mengisi data kolom Saldo baik Debet maupun Kredit dapat hubungkan (link) ke 
tabel Neraca Saldo. 

 

4. Untuk mengisi data kolom Penyesuaian baik Debet maupun Kredit dapat hubungkan 
(link) ke tabel Jurnal Penyesuaian. 

5. Untuk mengisi data kolom NSSP (Neraca Saldo Setelah Penyesuaian) dapat menggunakan 
formula seperti berikut ini: 

Kolom Debet :  

=IF(OR((NS.Debet+JP.Debet-JP.Kredit)<0;NS.Kredit<>0);0; 

NS.Debet+JP.Debet-JP.Kredit) 

 

Kolom Kredit :  

=IF(OR((NS.Kredit+JP.Kredit-JP.Debet)<0;NS.Debet<>0);0; 

NS.Kredit+JP.Kredit-JP.Debet) 
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6. Untuk mengisi data kolom Rugi/Laba dapat menggunakan formula seperti berikut ini: 

Kolom Debet :  

=IF(Kode>4000;NSSP.Debet;0) 

 

Kolom Kredit :  

=IF(Kode>4000;NSSP.Kredit;0) 

 

7. Untuk mengisi data kolom Neraca dapat menggunakan formula seperti berikut ini: 

Kolom Debet :  

=IF(Kode<4000;NSSP.Debet;0) 

Kolom Kredit :  

=IF(Kode<4000;NSSP.Kredit;0) 

Adapun hasil akhir dari tabel Neraca Lajur adalah sebagai berikut: 
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MEMBUAT TABEL LAPORAN KEUANGAN 

LAPORAN RUGI/LABA 

1.  Aktifkan seheet baru, ganti nama sheet yang sudah diaktifkan dengan Lap Rugi-Laba. 

2. Buatlah tampilan tabel Lap. Rugi-Laba seperti berikut ini, untuk data No. Rekening dan 
Nama Rekening dapat di-copy dari tabel-tabel sebelumnya. 

 

3. Untuk mengisi debet / kredit  

Posisi Debet  

=VLOOKUP(Kode;NeracaLajur;KolomNSSP.Debet) 

Posisi Kredit  

=VLOOKUP(Kode;NeracaLajur;KolomNSSP.Kredit) 

4. Hasil akhir dari tabel Lap. Rugi/Laba adalah sbb: 
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LAPORAN PERUBAHAN MODAL 

1.  Aktifkan seheet baru, ganti nama sheet yang sudah diaktifkan dengan Modal. 

2. Buatlah tampilan tabel Lap. Perubahan Modal seperti berikut ini secara manual. 

 

3. Untuk mengisi data-data perubahan modal adalah sbb: 

Modal Awal  :  Kolom Neraca.Modal pada tabel Neraca Lajur 

Laba : Total kolom RugiLaba.Debet – Total kolom RugiLaba.Kredit  

Prive :  Kolom Neraca.Prive pada tabel Neraca Lajur 

Modal Akhir : (Total Modal Awal + Laba) – Prive 
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TUGAS AKHIR (Perorangan) 

Carilah contoh kasus akuntansi, kemudian buatlah Laporan Keuangan Sederhana dengan 
menggunakan MS Excel. 

Buatlah laporan penyusunan Laporan Keuangan Sederhana terdiri dari: 

− Profil studi kasus akuntansi (Gambaran Perusahaan, data tabel Akun dan Saldo Awal, data 
Transaksi, data Penyesuaian) 

− Tahapan penyusunan Laporan Keuangan dengan menggunakan Excel (lihat contoh 
pembahasan tahapan di atas). 

− Cetak Hasil Akhir dari masing-masing Laporan Keuangan (Tabel Perkiraan, Jurnal Umum, 
Buku Besar/Buku Pembantu, Neraca Saldo, Tabel Penyesuaian, Neraca Lajur, Lap. 
Rugi/Laba, dan laporan keuangan lainnya) 

Komponen Tugas Akhir yang wajib dikumpulkan  

1. Laporan dicetak pada Kertas A4 dilengkapi dengan Halaman Judul  

TUGAS AKHIR 

MATA KULIAH APLIKOM BISNIS 

JUDUL KASUS 

 

LOGO FEB UDINUS 

 

PENYUSUN 

NAMA 

NIM 

 

2. File Excel hasil akhir penyusunan Laporan Keuangan diberi nama : TA-NIM.XLSX 
 

 


