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Latihan 1 : 

1. Bukalah windows explorer 

2. Buatlah folder anda dengan nama “NIM Anda Masing-Masing” pada drive D  

3. Tutuplah windows explorer 

4. Bukalah microsoft word 

5. Ubahlah ukuran kertas menjadi HVS Folio 

6. Ubahlah batas pengetikan/margin dokumen menjadi : 

Top = 4; left = 3; right = 3 dan bottom = 4 

7. Ketiklah naskah berikut ini seusai layout yang ada 

8. Jika sudahselesai simpan dengan nama file Latihan Word 1  

 

Komputer dapat Meramalkan Kematian  

 

PARIS-Media Indonesia : Suatu program komputer yang di rancang oleh 

para peneliti amerika serikat dapat meramalkan kematian dengan akurasi 

yang menakutkan bagi beberapa orang Amerika yang akan menjalani 

hukuman mati.  

 

Faktor utama yang menentukan kematian seseorag bukan keturunan atau 

kemiskinan, tetapi pendidikan… semakin rendah tingkat pendidikan, 

semakin tinggi peluang kematian.  

 

Lebih dari 3.200 laki-laki dan perempuan di penjara Amerika Serikat telah 

ditakdirkan untuk mati. Beberapa di antaranya telah berada di jalur 

kematian dalam beberapa dekade ini, namun persentasenya relatif kecil… 

hanya 53 orang pada 2006.  

 

Pada penelitian sebelumnya telah membantah bahwa orang kulit hitam 

secara tidak proporsional paling banyak dijatuhi hukuman mati di Amerika 

Serikat. Tetapi dengan penelitian kecil dapat terlihat apakah ada beberapa 

prasangka dalam mengambil keputusan seseorang yang akan dijatuhi 

hukuman mati.  

 

Stamos Karamouzis dan Dee Wood Harper dari Universitas Texas di 

Texarkana, Amerika Serikat memakai alat penghitung yang diperagakan 

pada otak manusia, dengan membuat jaringan-jaringan syaraf buatan, 

untuk mencari pola yang dapat dihubungkan dengan pelaksanaan 

eksekusi.  

9. Betulkanlah kata-kata yang masih salah (kurang hurufnya, ejaan yang salah dll) 

10. Tambahlah Indentasi Kiri untuk paragraph kedua kebatas jarak 1cm dari batas kiri 

naskah, dan kurangilah Indentasi Kanannya kebatas jarak 1cm dari batas kanan 

11. Aturlah format naskah menjadi rata kiri dan kanan (Justify). 

12. Simpan kembali perubahan yang telah Anda lakukan. 
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Latihan 2 : 

1. Bukalah kembali file latihan 1 yang telah anda kerjakan 

2. Simpan ulanglah file tersebut menjadi nama yang lain yaitu Latihan Word 2 

3. Tambahkan naskah dibawah ini pada latihan tersebut 

 

Mereka membuat profil untuk 2000 narapidana di jajaran kematian -- 

separuh di antaranya sudah dihukum mati -- dan memasukan mereka ke 

dalam program. Setiap profil berisi informasi mengenai keturunan, jenis 

kelamin, umur, jenis pelanggaran hukum yang dilakukan, status perkawinan, 

dan tingkatan sekolah.  

 

Kemudian para peneliti memasukkan profil dari 300 narapidana lain dengan 

waktu yang sama, dan meminta jaringan syaraf untuk meramalkan apa 

yang sudah terjadi kepada mereka. dan hal tersebut dengan benar 

meramalkan nasib mereka dengan persentase kebenaran lebih dari 90 

persen dari kelompok kedua ini.  

 

Untuk mengetahui yang terbaik dari 18 faktor, Karamouzis dan Harper 

melakukan analisa berulang kali, dan tidak menghilangkan satu faktorpun 

setiap musimnya.  

 

Hasil tulisan dari penemuan ini telah dipublikasikan oleh harian Inggris, harian 

internasional hukum dan teknologi informasi, dan tulisan feature minggu ini 

di majalah ilmuan Inggris. (Diketik Ulang Oleh Nama Anda dan NIM Anda) 

 

4. Ubahlah kata-kata narapidana menjadi tahanan 

5. Ubahlah juga kata persen mejadi simbol persen (%) 

6. Simpan ulang perubah yang telah dilakukan pada naskah tersebut 
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Tugas 1 : 

1. Gantilah ukuran kertas menjadi A4 

2. Ketiklah naskah dibawah ini sesuai dengan format penulisan yang tampak dalam naskah 

3. Jika sudah selesai, simpanlah dengan nama Tugas 1 Word NIM Anda 

 

DAMPAK PEMBATASAN BBM 

Musibah berupa bencana alam yang bertubi-tubi melanda negeri 

akhir-akhir ini melumpuhkan gerak sendi-sendi perekonomian dan 

berdampak pada kehidupan bermasyarakat. Kerugian yang berkaitan 

langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat adalah berkurangnya 

produksi beras dan kenaikan harga sembako. Barang-barang dan jasa 

termasuk kebutuhan pokok lain produksi dunia perindustrian berkurang pula 

karena lumpuhnya kegiatan akibat bencana tadi.  

Ancaman krisis tersebut ditanggulangi pemerintah dengan program 

stabilisasi harga. Tapi program yang dimaksudkan untuk meringankan 

beban ekonomi rakyat itu bukan tidak mungkin justru menimbulkan akibat 

sebaliknya, memperberat himpitan yang mendera kehidupan rakyat.  

Pemikiran ini dilandasi kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Dana rp20 

triliun untuk mendukung program tersebut sebelumnya diperuntukkan bagi 

subsidi bbm jenis minyak tanah, solar, dan premium rp10 triliun serta subsidi 

listrik rp10 triliun.  

Pembatasan pembelian  

Pemerintah berencana membatasi pembelian solar dan premium dengan 

"kartu kendali". Berapa pun pembatasan pembelian solar dan premium 

untuk kendaraan angkutan umum dan barang yang ditetapkan nanti, 

barang dan jasa produksi dunia perindustrian akan berkurang karena 

membengkaknya biaya produksi. Sebab, untuk mencukupi keperluan 

bahan bakar kendaraan operasional, produsen terpaksa membeli 

pertamax yang harganya lebih mahal daripada premium.  

Program pemerintah dengan membatasi pembelian solar dan 

premium bersubsidi itu justru mengakibatkan bertambah 

langka dan melonjaknya harga kebutuhan pokok masyarakat. 

Pencapaian program itu paling-paling hanya sebatas pada 

kestabilan harga yang masih di atas jangkauan daya beli 

masyarakat.  

Dengan demikian, kemakmuran rakyat yang seharusnya diwujudkan 

menggunakan minyak bumi yang merupakan sebagian dari kekayaan 

alam kian jauh dari kenyataan. Lebih-lebih kalau diperhitungkan dampak 



STMIK Palangkaraya – www.stmikplk.ac.id 

Disusun Oleh : Suparno – www.digdoyo.com  -  4 

yang timbul dari pengurangan subsidi listrik dan konversi minyak tanah ke 

gas yang sebelumnya juga ditetapkan yang dilengkapi "kartu kendali" 

pembelian minyak tanah dengan uji coba di Jawa dan Bali. Dengan 

timbulnya sederetan bencana alam plus krisis pangan minus Subsidi BBM 

dengan dampak tersebut, lengkaplah musibah yang kini melanda negeri ini 

yang semakin menjauhkan amanat UUD 1945 untuk memakmurkan rakyat.  

 

amanat uud 1945 untuk memakmurkan rakyat dengan kekayaan alam 

yang terkandung di dalam bumi itu terlupakan. Penggagas kebijakan 

pengurangan subsidi bbm dengan membatasi pembelian bbm sepertinya 

terpaku pada pemikiran hanya memperkecil dana yang semula 

diperuntukkan subsidi bahan bakar, tanpa memperhitungkan dampaknya.  

Seiring dengan terus meningkatnya harga minyak mentah dunia yang 

mencapai lebih US$140 per barel, meningkat pula harga seluruh jenis bbm, 

di antaranya premium. Sebab, bahan bakar ini disuling dari petroleum 

impor yang harganya terus meningkat itu.  

mahalnya harga bbm logikanya bisa ditanggulangi dengan 

merenovasi instalasi penyulingan sedemikian rupa sehingga dapat 

menyuling petroleum hasil pengeboran domestik. Dengan demikian, harga 

bbm dapat menurun dan ditekan pada tingkat yang terjangkau oleh 

masyarakat tanpa subsidi lagi. Menurunnya harga bbm dengan sendirinya 

menurunkan pula biaya produksi yang kemudian juga menurunkan harga 

barang-barang dan jasa termasuk kebutuhan pokok masyarakat.  

pakar-pakar teknologi perminyakan tentunya berpotensi merenovasi 

instalasi penyulingan tersebut, kalau pemerintah memang berkehendak 

politik demikian. Kalau tidak, bisa mengundang pemikiran miring, apakah 

ada udang di balik batu yang berkaitan dengan kesan pemarginalan 

pengetahuan masyarakat luas tentang seluk-beluk bbm, dengan motivasi 

perolehan keuntungan ilegal bagi pihak-pihak tertentu. 

4. Ubahlah jenis font dan ukuran font pada judul naskah tersebut 

5. Ubahlah juga jenis font pada setiap paragraf dengan jenis yang berbeda-beda 

6. Berikan warna berbeda pada kata-kata yang memerlukan penekanan dalam bacaan. 

7. Simpan dokumen tersebut dengan namfa file yang telah ditetapkan pada point 3 

kemudian kirimkan ke email : endustong@yahoo.com.dengan subjek Tugas 1 NIM 

Anda (Ingat jangan menggunakan nama file dan subjek selain dari yang telah 

ditetapkan, jika tidak diikuti dianggap tidak mengirimkan tugas) 
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Latihan 3 : 

1. Gantilah ukuran kertas menjadi 6,5" x 8,5" 

2. Gantilah batas pengetikan naskah menjadi Left=4, Top=4, Right=3, Bottom=3 

sentimeter 

3. Ketiklah naskah dibawah ini sesuai dengan layout yang ada 

4. Jika sudah selesai, simpanlah dengan nama Latihan Word 3 

 

Seluruh Sekolah di Depok Dilarang Kutip  

"Pungutan Orang Tua Siswa" 
Penulis : Kisar Rajaguguk (Diketik Ulang Oleh Nama Anda) 

 

DEPOK--Media Indonesia : Memasuki penerimaan murid baru Tahun 

Ajaran (TA) 2008/2009 Komisi D DPRD Kota Depok bidang pendidikan dan 

kesejahteraan rakyat memperingatkan seluruh pengelola pendidikan tidak 

boleh memungut biaya pendaftaran, sumbangan pendidikan, rehab 

gedung sekolah, modul mata pelajaran, dan alat tulis kantor (ATK) dari 

orang tua murid.  

Hal itu ditegaskan Anggota Komisi D DPRD Kota Depok dari Fraksi PDIP 

Raden Sugiharto disela-sela rapat kerja PDIP Kota Depok dalam rangka 

pemenangan pemilu dan pilpres 2009, memperingati HUT PDIP ke-35, dan 

100 Tahun kebangkitan nasional, di Sawangan Golf, Kota Depok, Minggu 

(22/6).  

"Saya peringatkan para pendidik di sekolah-sekolah, jangan memanfaatkan 

jabatan dan kedinasan dalam mendapatkan laba dari orang tua siwa," 

tegas Sugiharto. Ia menambahkan tugas guru bukan mencari laba tapi 

adalah mendidik siswa seutuhnya agar kelak menjadi orang yang beguna 

untuk bangsa dan negara.  

Apa kata dunia, kalau orang tua siswa terus menerus dipunguti biaya 

macam-macam setiap tahun ajaran baru tiba. Padahal pemerintah daerah 

(Pemda) Kota Depok maupun Departemen Pendidikan Nasional mensubsidi 

biaya pendidikan sekolah lewat bantuan operasional sekolah (BOS).  

 

Begitu juga dengan rehab gedung sekolah, bangku, meja, papan 

tulis yang mengalami rusak berat, sedang dan ringan, modul mata 

pelajaran dan ATK sekolah dibiayai APBD. ” APBD pendidikan tujuannya 

untuk mengurangi beban orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya di 

tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK, ” imbuh Sugiharto.  

Sugiharto menjabarkan pada Selasa (6/5) lalu, Pemerintah Kota Depok 

telah mencairkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari APBD 

sebesar Rp26 miliar guna diserahkan kepada 232 ribu siswa Sekolah dasar 

Negeri dan Swasta yang tersebar di 63 kelurahan, enam kecamatan.  

Setiap siswa akan menerima dana BOS itu sebesar Rp10 ribu per bulan 
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dengan harapan agar kegiatan belajar para siswa tidak terhambat. Dipihak 

lain adalah untuk mengurangi beban para orangtua dalam kegiatan 

belajar anaknya.  

 

Budi Hartono, Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Partai Keadilan 

Sejahtera (PKS) menegaskan, jika ada sekolah yang rusak dan butuh 

perbaikan, sebaiknya diajukan ke Pemerintah Kota (Pemkot). “ Semua itu 

sudah menjadi kewajiban Pemkot, jadi sekolah tidak perlu meminta uang 

pembangunan sekolah,” kata Budi.  

 

Dia menambahkan, dewan banyak menerima keluhan masyarakat terkait 

biaya pendidikan di Depok. Termasuk dana sumbangan pendidikan (DSP) 

untuk SD. Untuk mengatur dan melindungi permasalahan ini, dewan 

membutuhkan masukan dari masyarakat berupa pengajuan Perda 

Pendidikan. 

 
5. Sisipkan Nomor Halaman dibagian kanan atas setiap halaman 

6. Tambahkan Footer disebelah kanan halaman dengan teks "Latihan Pengolah Kata Milik 

Nama Anda" 

7. Simpan kembali perubahan yang telah anda berikan pada naskah tersebut. 
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Latihan 4 : 

1. Aturlah ukuran kertas menjadi Letter 

2. Ketiklah naskah berikut ini sesuai dengan layout yang ada 

3. Jika sudah selesai, simpanlah dengan nama Latihan Word 4 

 

Dewan Hakim PB PON XVII Layangkan Surat 
Peringatan Keras ke Pencak Silat 

Penulis : Irvan Sihombing 
 

 

SamarindaSamarindaSamarindaSamarinda--------Media IndonesiaMedia IndonesiaMedia IndonesiaMedia Indonesia: Dewan Hakim PB PON XVII Kalimantan Timur 

melayangkan surat peringatan keras kepada Panitia Pertandingan dan technical delegate 

cabang olah raga pencak silat. Surat ini keluarkan setelah Dewan Hakim menyidangkan 

banding yang diajukan sejumlah kontingen peserta pencak silat, Senin (14/7).  

Dewan Hakim mendesak agar juri atau wasit pencak silat senantiasa bersungguh-

sungguh dalam melaksanakan tugasnya. "Panitia pertandingan dan technical delegate 

cabang olahraga pencak silat harus mengingatkan para juri atau wasit pertandingan agar 

senantiasa bersungguh-sungguh dan obyektif dalam melaksanakan tugasnya. Mereka 

juga harus selalu mengingatkan juri atau wasit agar memegang teguh janji profesi 

seorang wasit," ujar Sekretaris Dewan Hakim PB PON Faisal Abdullah kepada Media 

Indonesia.  

 

aisal menambahkan, dalam memimpin pertandingan, wasit harus lebih 

mengedepankan kepentingan pembinaan olahraga prestasi nasional dari 

pada kepentingan perolehan medali untuk provinsi tertentu. Menurutnya, surat 

peringatan keras ini dilayangkan berkenaan dengan banyaknya pengaduan dari 

kontingen peserta PON. Mereka adalah NTB, DKI Jakarta, Sumatra Utara dan 

Jawa Tengah. "Dalam dua hari ini, Dewan Hakim menerima surat pengaduan 

dari sejumlah kontingen peserta pencak silat," ujarnya.  

aat ditanya apakah Dewan Hakim bisa menganulir keputusan wasit yang 

memenangi tuan rumah Kalimantan Timur, Faisal mengatakan itu sulit 

dilakukan. "Dewan Hakim kesulitan dalam mengintervensi keputusan tersebut. 

Sebab, hampir semua kasus yang terjadi berkaitan dengan masalah teknis pertandingan. 

Jika ini yang terjadi, putusan akhir terletak di tangan technical delegate. Begitulah bunyi 

peraturannya. Makanya, kami melayangkan surat peringatan keras karena  ada beberapa 

pertandingan dalam cabang olahraga ini yang nyata-nyata tidak dinilai dengan baik," 

urainya.  

ebelumnya, Ketua Technical Delegate Pencak Silat PON XVII Tafsil Rimzal membantah 

wasit telah bersikap tidak adil dalam memimpinnya. Menurut Tafsil, banyaknya protes 

terhadap keputusan wasit terjadi karena pihak-pihak yang keberatan tidak mengetahui dengan 

pasti prosedur penjurian. "Soal ketidakpuasan dalam pertandingan itu sebenarnya hal biasa. 

Tetapi, saya melihat wasit dan juri dalam mengambil keputusan sudah sesuai prosedur. Kita tidak 

F

S

S 
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bisa melihatnya setengah-setengah dan harus melihat rentetan dan detail peristiwa," ujarnya 

kepada wartawan, Minggu (13/7). Tafsil mengatakan itu saat ditanya perihal peristiwa 

kericuhan yang terjadi saat pesilat Kalimantan Timur M. Sodiq. Wasit menyatakan 

tendangan Sodiq ke pesilat DKI Jakarta Johannes Edi adalah sah. Namun, kubu DKI 

Jakarta menilai tendangan itu tidak sah karena Sodiq terlebih dahulu memukul rahang 

Johannes. Protes akhirnya dilayangkan kepada wasit. Sebab, pukulan tersebut 

dilarang dalam Pencak Silat. Namun, pihak pengadil tetap menyatakan sah dan 

memberi Sodiq kemenangan mutlak. (Diketik Ulang Oleh Nama Anda Masing-Masing) 
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Latihan 5 : 

1. Aturlah ukuran halaman menjadi 6,5" x 8,5" 

2. Aturlah juga batas kiri, atas, kanan dan bawah masing-masing menjadi 0,5" 

3. Ketiklah naskah berikut dengan format yang sesuai dengan jenis huruf Century Gothic 

dan ukuran huruf pada isi naskahnya 12 

4. Jika sudah selesai simpanlah dengan nama Latihan Word 5 

 

TI Belum Dikembangkan untuk Atasi Kemiskinan 
(Diketik Ulang Oleh : Nama Anda Sendiri) 

 

JAKARTA--MI: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan komputer dan teknologi 

informasi (TI) sudah merambah sampai ke desa, namun belum dimanfaatkan untuk mengatasi 

kemiskinan.  

 

"Di negara berkembang, semakin banyak desa 

yang mengenal komputer. Tetapi, sedikit yang 

mengerti selain dipakai untuk bermain dan 

chating lewat internet," kata Presiden dalam 

pidato erbahasa Inggris pada Presidential 

Lecture oleh pemilik perusahaan piranti lunak 

raksasa Microsoft, Bill Gates, di Balai Sidang 

Jakarta, Jumat (9/5). Karena masih banyak orang 

yang tuna TI, kata Presiden, seharusnya 

teknologi itu juga digunakan untuk memecahkan 

masalah dan memperbaiki kehidupan manusia di 

banyak bidang, seperti pendidikan dan 

kesehatan. "Ini sudah kebijakan kita untuk 

mengembangkan teknologi informasi di banyak 

bidang," ujarnya.  TI, lanjut  Presiden, juga akan 

digunakan oleh pemerintah untuk memperbaiki 

kinerja pemerintah. Presiden Yudhoyono 

menambah-kan, teknologi informasi saat ini 

membuat dunia berubah secara cepat dan pasti 

juga membuat kehidupan manusia berubah. 

"Perkembangan teknologi masa lalu memiliki 

daya untuk mengubah hidup. Semua itu yang 

membawa kita kepada hari ini," ujarnya.  

Kegiatan industri yang dihasilkan oleh revolusi 

teknologi pada masa lalu, lanjut Presiden, 

terbukti membawa masalah lain pada hari ini, 

seperti pemanasan global. Kegiatan industri 

yang tidak terkendali itu bisa jadi membawa 

kehancuran untuk kehidupan manusia di masa 

depan. "Tantangan hari ini, adalah bagaimana 

manusia mengatasi kedewasaan teknologi tanpa menghancurkan diri sendiri," ujarnya.  Teknologi, 

menurutnya, sudah sepantasnya digunakan untuk memperbaiki kehidupan manusia dan bukan untuk 

membahayakan serta membunuh kehidupan. Sementara itu, Bill Gates memberikan kuliah umum 

berjudul The Second Digital Decades dalam Presidential Lecture  yang dihadiri sekitar 2.500 peserta 

yang terdiri atas pejabat pemerintah, kalangan pebisnis, dan mahasiswa. 

Dalam kuliah umum itu, 

Gates juga berkesempatan 

bertanya-jawab dengan lima 

perserta. Selama Presiden 

Susilo Bambang 

Yudhoyono menjadi kepala 

negara, telah dilangsungkan 

empat kali Presidential 

Lecture. Antara lain 

diberikan Geoffrey Sachs, 

Direktur Proyek Millenium 

Perserikatan Bangsa-Bangsa 

(PBB) tentang Millenium 

Development Goals 

(MGDs), Nicholas Stern 

begawan ekonom Inggris 

sekaligus Penasihat 

Perubahan Iklim dan 

Pembangunan untuk 

Pemerintah Inggris. Selain 

itu juga pernah hadir 

mantan Perdana Menteri 

dan mantan Menteri 

Keuangan Pakistan Shaukat 

Aziz yang menyampaikan 

tentang pembangunan di 

Pakistan dan Muhammad 

Yunus dari Bangladesh, 

pemenang Nobel 

Perdamaian 2006, tentang 

tentang kredit mikro. 

Kunjungan dua hari Gates 

di Indonesia (8-9 Mei), 

merupakan yang pertama 

kali untuk membalas 

kunjungan Presiden 

Yudhoyono ke kantor pusat 

Microsoft di Seattle, 

Amerika Serikat, pada 

2007. (Ant/OL-01). 
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Latihan 6 : 

1. Ketiklah naskah berikut seperti layout yang ada, gunakan jenis font dan ukuran yang 

sesuai. 

2. Jika sudah selesai, simpanlah dengan nama Latihan Word 6. 

 

Cara Memasak Nasi Goreng ("Berbahasa Seberang") 

Bahan-Bahan: 

1. 2 pinggan nasi putih 

2. 1 cawan udang basah (buang kulitnya) 

3. 1 cawan isi ayam (direbus dan disiat) 

4. 1 cawan kacang peas 

5. 4 biji telur (dipukul) 

6. 5 biji cili merah ditumbuk 

7. 5 ulas bawang merah  

8. 1 pokok daun bawang (dihiris) 

9. Garam secukup rasa 

 

Cara memasak : 

� Panaskan minyak dan tumiskan chili.  
� Kemudian masukkan udang serta daging ayam dan kacang peas.  

� Biarkan selama lima menit, kemudian masukkan telur sambil 

dikacau-kacau. 
 

� Masukkan nasi serta sedikit garam gaulkan rata-rata dan taburkan 

daun bawang.  
� Bila telah masak angkat dan bolehlah dihidangkan.  

� Semasa menghidang, taburkan daun bawang. 
 

 

3. Tambahkanlah border pada halaman naskah tersebut 

4. Aturlah ketebalan border dan jarak border dengan naskah sedemikian rupa agar terlihat 

lebih rapi. 
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Latihan 7 : 

1. Ketiklah naskah di bawah ini sesuai layout contoh yang ada. 

2. Jika sudah selesai, simpanlah dengan nama Latihan Word 7. 

 

Penulisan Rumus Empiris dan Rumus Matematis 
 

Kimia : 
 
Rumus empiris adalah rumus yang paling sederhana dari suatu senyawa. 
Rumus ini hanya menyatakan perbandingan jumlah atom-atom yang terdapat 

dalam molekul. 
Rumus empiris suatu senyawa dapat ditentukan apabila diketahui salah satu: 

 
� massa dan Ar masing-masing unsurnya 
� % massa dan Ar masing-masing unsurnya 

� perbandingan massa dan Ar masing-masing unsurnya 
 

Rumus molekul: bila rumus empirisnya sudah diketahui dan Mr juga diketahui 
maka rumus molekulnya dapat ditentukan.  

Contoh : 

Untuk mengoksidasi 20 ml suatu hidrokarbon (CxHy) dalam keadaan gas diperlukan oksigen 

sebanyak 100 ml dan dihasilkan CO2 sebanyak 60 ml. Tentukan rumus molekul hidrokarbon 

tersebut ! 

Jawab : 

Persamaan reaksi pembakaran hidrokarbon secara umum : 

CxHy (g) + (x + 1/4 y) O2 (g) → x CO2 (g) + 1/2 y H2O (l) 

 
Koefisien reaksi menunjukkan perbandingan mol zat-zat yang terlibat dalam 
reaksi. 

Menurut Gay Lussac gas-gas pada p, t yang sama, jumlah mol berbanding lurus 
dengan volumenya 
 

Kalkulus : 

Turunan fungsi logaritma adalah 

 

dimana ln adalah logaritma natural, yaitu logaritma yang berbasis e. Jika b = e, maka rumus 

diatas dapat disederhanakan menjadi : 

 

Integral fungsi logaritma adalah 
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Integral logaritma berbasis e adalah 

 

Penghitungan nilai logaritma 

Nilai logaritma dengan basis b dapat dihitung dengan rumus dibawah ini. 

 

Sedangkan untuk logaritma berbasis e dan berbasis 2, terdapat prosedur-prosedur yang 

umum, yang hanya menggunakan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. 

∑
=

+

2

2 52
i

X
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Latihan 8 : 

1. Buatlah naskah bentuk tabel seperti dibawah ini 

2. Sisipkan gambar dengan fasilitas Clip Art 

3. Hitunglah kolom total dengan fasilitas formula 

4. Atur juga format tampilan angka dengan pemisah ribuan 

TOKO "ATIIQAH" 

Jl. Kencana IV No.454 � 0536-3232123 Palangkaraya 

Menjual Barang Elektronik, ATK, Perlengkapan Kantor, dll. 
 

 

 

DAFTAR PEMBELIAN BARANG 
 

No Nama Barang Harga barang Unit Total 

1 Pensil 2000 20  

2 Penghapus 500 50  

3 Tipe-X 700 100  

4 Pulpen 2500 10  

5 Isi Staples Kecil 1000 10  

6 Rol 500 10  

7 Buku 25000 5  

8 Mouse 30000 10  

9 Keyboard 35000 20  

10 CPU 500000 5  

Jumlah Total  

Palangkaraya, 04 Januari 2013 

Juru Bayar, 

 

 

Nama Anda Masing-Masing 
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Latihan 9 : 

1. Buatlah naskah bentuk tabel seperti dibawah ini 

2. Gunakan fasilitas tabulasi pada bagian yang sesuai 

3. Hitunglah kolom jumlah peserta dan jumlah total dengan fasilitas formula 

4. Buatkan grafik untuk data dalam tabel tersebut sebagai lampiran surat 

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

"CERDAS BERKARYA" 
Jl. Ahmad Yani No. 14 Telp.0536-3232123 Palangkaraya 

Email : lppcerdas@yahoo.com  -  WebSite : www.cerdasberkarya.org 

 

Nomor : 094/LPP-CB/REPORT/XI/2011 

Lampiran : 1 (satu) lembar 

Perihal : Laporan Kegiatan Pelatihan 

 

 Kepada 

Yth. Bapak Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja 

 di- 

  Palangkaraya 

 

Dengan hormat, 

 

Bersama ini kami sampaikan laporan rutin kegiatan pelatihan yang kami 

kelola sesuai dengan permintaan dari pihak Dinas Tenaga Kerja yang 

suratnya kami terima tanggal 14 Nopember 2011. 

Jumlah peserta yang kami kelola pada semua bidang keterampilan dapat 

dilihat seperti tabel berikut : 

No. Jurusan 
Jenis Kelamin Jumlah 

Peserta L P 

1. Tata Busana 8 26  

2. Tata Boga 12 20  

3. Mengetik 10 Jari 23 28  

4. Teknik Kendaraan Ringan 44 10  

5. Aplikasi Komputer 60 85  

6. Pemrograman Komputer 28 9  

7. Administrator Jaringan 14 19  

Jumlah Total Peserta    

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya 

kami ucapkan terimakasih. 

Palangkaraya, 29 Nopember 2011 

LPP Cerdas Berkarya, 

 

 

Nama Anda Masing-Masing 

Direktur 
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Lampiran Jumlah Peserta Pelatihan LPP Cerdas Berkarya 

Periode Bulan Nopember 2011  

 

 

Perkembangan Jumlah Peserta Pelatihan 

Bulan Nopember 2011 
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Palangkaraya, 29 Nopember 2011 

LPP Cerdas Berkarya, 

 

 

Nama Anda Masing-Masing 

Direktur 
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Latihan 10 : 

1. Buatlah gambar struktur organisasi seperti layout berikut. 

2. Gunakan fasilitas Insert Illustrations SmartArt yang ada pada ribon insert. 

 

 

STRUKTUR ORGANISASI 

LPP CERDAS BERKARYA 
 

 
 

 

Palangkaraya, Januari 2014 

Direktur, 

 

 

Nama Anda Masing-Masing 

 

 

 

Direktur 

Nama Anda 

Kabag. Personalia 

Drs. Anton S. 

Kabag. Pendidikan 

Atiiqah, S.Pd. 

Kabag. Litbang 

Drs. Herman, M.Si. 

Sekretaris 

Arieta Mawarni, A.Md. 

Kasubag. Kurikulum 

Endang, S.Pd. 

Kasubag. Akademik 

Aini Sundhari, S.Kom. 

Instruktur 

Peserta Pelatihan 
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Latihan 11 : 

1. Buatlah naskah surat berikut dengan fasilitas Mail Merge 

2. Data yang disisipkan dalam surat tersebut adalah : 

a. Perubahan AD/ART, Bapak, Drs. Mahmud, Jl. Mekar Sari No14, Buntok, Sabtu, 14 

Juli 2013 

b. Rapat Anggota Tahunan, Ibu, Nur Atiiqah, S.Kom., Jl. Suka Jadi No.10, Buntok, 

Senin, 20 Juli 2013 

c. Pembahasan Sumber Usaha, Saudara, Ahmad Ramadhan, Jl. A. Yani No.4, Pasar 

Panas, Rabu, 28 Juli 2013 

3. Cetaklah hasil penggabungan pada mail merge tersebut. 

 

KOPERASI SUMBER MAKMUR 
DESA SUKA MAJU - KABUPATEN BARITO SELATAN 

Izin Departemen Koperasi No.448/Depkop-RI/VII/2009 

 
Nomor : 014/KSM/VII/2013 

Lampiran : - 

Perihal : «Perihal» 

  

 Kepada 

Yth. «Sebutan» «NamaAnggota» 

 «Alamat» 

 di - 

  «Kota» 

  

 Dengan hormat, 

 Melalui surat ini kami Pengurus Koperasi Sumber Makmur mengundang 

«Sebutan» untuk dapat hadir pada acara «Perihal» yang akan diselenggarakan 

pada : 

 Hari : «Hari» 

 Tanggal : «Tanggal» 

 Waktu : 10
00

 Wib - Selesai 

 Tempat : Ruang Rapat Kantor Koperasi Sumber Makmur 

 Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran 

«Sebutan» dalam agenda kegiatan tersebut kami ucapkan terimakasih. 

 

Desa Suka Maju, 14 Juli 2013 

Pengurus Koperasi Sumber Makmur 

 

 Ketua, Sekretaris, 

 

 

 Bambang, SE. Nama Anda Sendiri 

 

 



 

 

 

Modul - II 

Praktikum Aplikasi Perkantoran 
( Materi Spread Sheet - Microsoft Excel ) 

 
 
 
 

 
 

 

Disusun Oleh 
Suparno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER 

(STMIK) PALANGKARAYA 
Jl. George Obos No.114 Telp.0536-3225515, 3224593 Fax.0536-3236933 

PALANGKARAYA 

2014 
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Praktikum 1 
 

Tujuan : 
1. Mahasiswa dapat mengatur format tabel dengan benar 

2. Mahasiswa dapat mengatur format naskah dengan benar 

3. Mahasiswa dapat membuat formula sederhana 

4. Mahasiswa dapat menggunakan fungsi statistik sederhana 

 

Persiapan : 
1. Membuat folder untuk menyimpan file data latihan yang dikerjakan 

2. Mengaktifkan aplikasi pengolah data numerik spreadsheet Microsoft Excel 

 

Pekerjaan : 
Membuat tabel seperti dalam contoh latihan sesuai dengan petunjuk atau arahan saat 

praktikum. 

 

Materi : 
Lembar kerja elektronik (spreadsheet) adalah lembar kerja yang digunakan untuk 

membuat naskah yang erat kaitannya dengan mengatur dan mengolah data angka 

atau data numerik dengan fasilitas-fasilitas formula dan fungsi yang sangat memadai 

dalam membantu menyelesaian masalah pekerjaan perkantoran. 

Formula adalah rumus yang dibuat sendiri dengan mengacu pada rumus 

matematika yang sesuai dalam menyelesaikan suatu masalah berkaitan dengan angka. 

Misalnya perhitungan untuk mendapatkan sebuah discount, standar nilai tertentu seperti 

Harga Barang dikalikan sepuluh dibagi seratus, Nilai dikalikan Bobot SKS, dan 

sebagainya. 

Fungsi adalah formula yang telah disediakan oleh aplikasi Ms. Excel yang 

digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tertentu sesuai dengan 

kelompok penyelesaiannya. Misalnya Fungsi MIN, Fungsi MAX, Fungsi AVERAGE, Fungsi 

COUNT, Fungsi COUNTIF yang termasuk dalam kelomok fungsi STATISTIK. 

Penggunaan formula maupun fungsi harus direferensikan/menunjuk kedalam satu 

atau lebih alamat sel dimana data yang akan dihitung diberikan dan harus selalu 

didahului dengan tanda sama dengan (=). 

Berikut adalah beberapa fungsi statistik yang sering digunakan dalam pekerjaan 

sehari-hari : 

• MIN : untuk mendapatkan nilai terendah dari beberapa kelompok (range) data 

numerik. Syntax : =MIN(Number1;Number2;...) atau =MIN(RangeData) 

• MAX : untuk mendapatkan nilai tertinggi dari beberapa kelompok (range) data 

numerik. Syntax : =MAX(Number1;Number2;...) atau =MAX(RangeData) 

• AVERAGE : untuk mendapatkan nilai rata-rata dari beberapa kelompok data 

numerik. Syntax : =AVERAGE(Number1;Number2;...) atau =AVERAGE(RangeData) 

• COUNT : untuk menghitung banyaknya data numerik dalam sebuah kelompok data. 

Syntax : =COUNT(Value1;Value2;...) atau =COUNT(RangeData) 

• COUNTIF : untuk menghitung banyaknya data numerik dalam sebuah kelompok data 

berdasarkan kriteria tertentu. Syntax : =COUNTIF(RangeData;Criteria) 

Penentuan Number, Value, RangeData ataupun Criteria dilakukan dengan menunjukan 

alamat sel dari data yang akan diolah atau dihitung sama seperti dalam membuat 

formula. 

Contoh Formula : =A1 * 20/100 

    =(A2 + B2 + C2) * D2 

Contoh Fungsi : =MIN(22;11;40;33;20;19) 

    =MIN(A1:C20) 
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Latihan : 

 

DAFTAR NILAI 
MATA PELAJARAN TIK 

SMA “HIGHSCHOOL” PALANGKARAYA 
TAHUN PELAJARAN 2011/2012 

 

No Nama siswa Nilai  Jlh Nilai Rata-Rata Nilai Harian 
3
 

  Ujian Harian    

1 Warini 7 6    

2 Siskanti 6 2    

3 Didin 7 8    

4 Parlindungan 8 7    

5 Feriansyah 9 6    

6 Budiman 7 8    

7 Badrianto 6 7    

8 Arinitami 6 9    

9 Cintamy 7 6    

10 Karinawati 8 7    

 Nilai Min      

 Nilai Max       

 

Palangkaraya, 10 Maret 2012 

Wali Kelas VII, 

 

Nama Anda Masing-Masing 

 

 

Ketentuan Pengerjaan : 

1. Jumlah Nilai = (2 * nilai ujian + nilai harian ) 

2. Rata-Rata = Jumlah nilai dibagi 3 

3. Carilah Nilai Harian dipangkat 3 

4. Carilah Nilai Tertinggi dan Nilai Terendah dari masing-masing nilai 

 

Atur Format Bagian-Bagian Berikut : 

a. Buatlah border tabel seperti layout contoh soal. 

b. Judul Naskah dibuat rata tengah antara kiri dan kanan tabel dan gunakan jenis huruf  Arial 

Rounded MT Bold dengan ukuran 16 Point. 

c. Gabunglah dua baris sel untuk Judul Kolom No, Nama Siswa, Jlh Nilai, Rata-Rata dan 

Nilai Harian 
3
. Sedangkan Judul Kolom Nilai dua kolom selnya yang digabung. 

d. Aturlah perataan isi sel masing-masing judul kolom menjadi center baik vertikal maupun 

horisontal. 

e. Gabungkan juga sel Nilai Min dan Nilai Max dengan sel yang ada disebelah kirinya. 

f. Atur Penulisan Wali Kelas menjadi rata tengah di bagian sebelah kanan layout. 
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Praktikum 2 
 

Tujuan : 
1. Mahasiswa dapat mengatur format tabel dan naskah dengan benar 

2. Mahasiswa dapat menggunakan fungsi text sederhana 

3. Mahasiswa dapat menggabungkan fungsi dengan string 

4. Mahasiswa dapat memanfaatkan sheet yang berbeda dalam sebuah file data 

 

Persiapan : 
1. Menyediakan folder yang telah dibuat pada modul sebelumnya untuk menyimpan 

file data latihan yang dikerjakan 

2. Mengaktifkan aplikasi pengolah data numerik spreadsheet Microsoft Excel 

3. Membuka file data yang telah dibuat pada modul sebelumnya 

 

Pekerjaan : 
Membuat tabel seperti dalam contoh latihan sesuai dengan petunjuk atau arahan saat 

praktikum. 

 

Materi : 
Dalam pengolahan data terkadang kita harus mengambil beberapa isi data yang 

ada dalam sebuah sel. Pengambilan sebagian data tersebut dapat dilakukan dengan 

memanfaatkan fungsi yang telah disedian yaitu fungsi TEXT. 

Seperti telah kita ketahui bahwa Fungsi adalah formula yang telah disediakan 

untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tertentu sesuai dengan kelompok 

penyelesaiannya. Fungsi-fungsi text yang sering digunakan dalam pekerjaan sehari-hari 

diantarnya Fungsi LEFT, Fungsi RIGHT, Fungsi MID, Fungsi LOWER, Fungsi UPPER yang 

masing-masing kegunaannya adalah : 

• LEFT : untuk mengambil sebagian isi data dimulai dari sebelah kiri data sebanyak n 

karakter. Syntax : =LEFT(Data;nJlh) 

• RIGHT : untuk mengambil sebagian isi data dimulai dari sebelah kanan data 

sebanyak n karakter. Syntax : =RIGHT(Data;nJlh) 

• MID : untuk mengambil sebagian isi data dimulai dari posisi karakter tertentu 

sebanyak n karakter. Syntax : =MID(Data;nMulai;nJlh) 

• LOWER : untuk mengkonversi data string menjadi huruf kecil semua. Syntax : 

=LOWER(Data) 

• UPPER : untuk mengkonversi data string menjadi huruf kapital semua. Syntax : 

=UPPER(Data) 

• PROPER : untuk mengkonversi data string menjadi bentuk Title Case yaitu format 

tulisan diawali dengan huruf kapitas di setiap kata. Syntax : =PROPER(Data) 

• VALUE : untuk mengkonversi data string menjadi data type numerik agar bisa 

digunakan dalam pembuatan formula matematika. Syntax : =VALUE(Data) 

• & : untuk menggabung dua buah data atau lebih dalam sebuah formula. Syntax : 

=Data1 & Data2 & Datan 

 

Latihan : 

 

STATUS DAN MASA KERJA 
 

No 
Kode 

Jabatan 

Jenis 

Kelamin 

Status 

(Kawin/Tidak) 
Masa Kerja 

1 PK12    

2 PT06    

3 LK01    

4 PK07    

5 LT03    

6 LT01    

7 LK04    

8 PK02    

9 PT01    

10 LT05    
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Ketentuan Pengerjaan : 

Berdasarkan Kode Jabatan, carilah : 

1. Isilah Jenis Kelamin dengan L atau P yang didapat dengan menggunakan fungsi 

String LEFT 

2. Status diisi dengan K atau T yang didapat dengan menggunakan fungsi String MID 

3. Masa Kerja diisi dua karakter terakhir dengan menggunkan fungsi String RIGHT 

 

Atur Format Bagian-Bagian Berikut : 

a. Buatlah border tabel seperti layout contoh soal. 

b. Aturlah Lebar Kolom masing-masing sehingga tampilan judul kolom Kode Jabatan, Jenis 

Kelamin dan Status Kawin/Tidak seolah-olah menjadi dua baris. 

c. Aturlah perataan vertikal judul kolom No dan Masa Kerja menjadi Center secara vertikal. 

d. Berilah warna pada semua judul kolom yang ada dengan warna kesukaan Anda. 

e. Tambahkan judul tabel "PENGGUNAAN FUNGSI STRING" rata tengah antara kiri dan 

kanan tabel 

f. Tambahkan tinggi masing-masing baris sesuai keperluan, lihat keserasiannya. 
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Praktikum 3 
 

Tujuan : 
1. Mahasiswa dapat mengatur format tabel dan naskah dengan benar 

2. Mahasiswa dapat menggunakan fungsi lookup reference standar dengan benar 

3. Mahasiswa dapat menggabungkan fungsi lookup dengan referensi fungsi 

4. Mahasiswa dapat menggunakan fungsi Logika IF 

 

Persiapan : 
1. Menyediakan folder yang telah dibuat pada modul sebelumnya untuk menyimpan 

file data latihan yang dikerjakan 

2. Mengaktifkan aplikasi pengolah data numerik spreadsheet Microsoft Excel 

 

Pekerjaan : 
Membuat tabel seperti dalam contoh latihan sesuai dengan petunjuk atau arahan saat 

praktikum. 

 

Materi : 
Untuk memudahkan dalam pengolahan data yang memerlukan tabel bantu 

sebagai referensi pengolahannya maka penggunaan fungsi Lookup And Reference 

sangatlah penting dan sangat membantu dalam mempercepat pekerjaan pengolah 

data tersebut.  

Penggunaan fungsi lookup bisa berdasarkan pencarian secara vertikal maupun 

secara horizontal. Pencarian secara vertikal menggunakan fungsi VLOOKUP sedangkan 

pencarian secara horizontal menggunakan fungsi HLOOKUP. Fungsi VLOOKUP dan 

HLOOKUP adalah fungsi yang sering digunakan disamping masih banyak lagi fungsi 

lookup anda reference yang lainnya seperti ADDRESS, CHOOSE dll. 

Tabel bantu yang digunakan umumnya adalah tabel yang berisi data sebagai 

referensi yang bersifat seperti tabel master, yaitu tabel yang isinya jarang diubah. 

Syntax fungsi VLOOKUP adalah : 

=VLOOKUP(LookupValue;TabelArray;ColIndex;RangeLookup) 

Dimana :  

- LookupValue adalah data yang digunakan sebagai kunci dalam pencarian. 

- TabelArray adalah range tabel referensi berisi data yang akan diambil 

- ColIndex adalah nomor kolom data yang dicari pada tabel referensi 

- RangeLookup untuk menentukan pencariannya secara exact atau tidak (optional) 

 

Fungsi logika adalah fungsi yang digunakan untuk mendapatkan sebuah data 

dengan kriteria logika tertentu. Fungsi Logika yang sering digunakan diantaranya adalah 

Fungsi IF, Fungsi AND, Fungsi NOT, Fungsi OR dan sebainya. 

Fungsi logika IF digunakan dengan syntax seperti berikut : 

=IF(LogicalTest;ValueIfTrue;ValueIfFalse) 

Dimana : 

- LogicalTest  adalah data yang dibuat untuk membuat kondisi tertentu dengan cara 

membandingkan satu data dengan data yang lain. 

- ValueIfTrue adalah nilai yang diberikan jika kondisi yang dibuat menghasilkan nilai 

benar. 

- ValueIfFalse adalah nilai yang diberikan jika kondisi yang dibuat tidak sesuai atau 

menghasilkan nilai salah. 
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Latihan : 
 

DAFTAR BARANG 

TOKO “Nama Anda Masing-Masing” 
Periode 31 Maret 2012 

 

No Kode Nama Barang Stok Harga Satuan 
Jumlah 

Rusak 

Layak 

Jual 

1 ATK01      

2 ATK02      

3 SBK01       

4 ATK03      

5 TOY02      

6 GRM01      

7 GRM02      

8 TOY01      

9 SBK03      

10 SBK02      

Bagian Gudang, 

 

Rahmad Abdillah 

Buat data berikut di bagian kanan layout daftar barang tersebut ! 
Kode 
Barang 

Nama Barang 
Stok 

Barang 
Jumlah 
Rusak 

ATK01 Mistar Plastik 30 cm 10 6 

ATK02 HVS Warna F4 15 5 

ATK03 Tinta Printer 3 Warna 16 5 

SBK01 Beras 10 Kg 100 2 

SBK02 Minyak Goreng 5L 23 0 

SBK03 Gulaku 0,5 Kg 28 1 

GRM01 Kemeja Trendy 50 1 

GRM02 Kerudung Lembut 46 4 

TOY01 Tamiya 4WD 87 2 

TOY02 CD PS Mortal Combat 11 1 
 

Buat juga data berikut di bagian kanan data sebelumnya ! 
Kode 

Barang 
ATK01 ATK02 ATK03 SBK01 SBK02 SBK03 GRM01 GRM02 TOY01 TOY02 

Harga 

Barang 

1500 30000 65000 110000 55000 12000 125000 105000 35000 15000 

 

Ketentuan Pengerjaan : 

1. Carilah Nama Barang, Stok, Jumlah Rusak menggunakan fungsi VLOOKUP 

2. Carilah Harga Satuan menggunakan fungsi HLOOKUP 

3. Carilah Layak Jual dengan Stok dikurangi Jumlah Rusak 

 

Aturlah Format Berikut : 
a. Buatlah layout seperti contoh soal yang ada! 

b. Aturlah tampilan data numerik dengan pemisah ribuan tanpa desimal ! 

c. Tambahkan satu kolom dibagian paling kanan, berilah judul kolom "Keterangan Barang" 

d. Isilah Keterangan barang dengan melihat Tiga Karakter Pertama pada kode sebagai 

berkut: 

1. Jika "ATK" maka keterangan barang Alat Tulis Kantor 

2. Jika "SBK" maka keterangan barang Sembako 

3. Jika "GRM" maka keterangan barang Garmen 
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Praktikum 4 
 

Tujuan : 
1. Mahasiswa dapat memberikan fill colour pada sebuah atau sekelompok sel 

2. Mahasiswa dapat menggunakan fungsi logika IF 

3. Mahasiswa dapat menggunakan fungsi Matematika SUM dan SUMIF 

 

Persiapan : 
1. Menyediakan folder untuk menyimpan file data latihan yang dikerjakan 

2. Mengaktifkan aplikasi pengolah data numerik spreadsheet Microsoft Excel 

 

Pekerjaan : 
Membuat tabel seperti dalam contoh latihan sesuai dengan petunjuk atau arahan saat 

praktikum. 

 

Materi : 
Telah disampaikan pada modul sebelumnya bahwa fungsi logika adalah fungsi 

yang digunakan untuk mendapatkan sebuah data dengan kriteria logika tertentu. 

Kriteria Logika yang dimaksudkan adalah membandingkan dua buah data dengan 

operator pembanding seperti sama dengan (=), lebih besar (>), lebih kecil (<), tidak 

sama (<>). 

Syntax utuk Fungsi logika IF seperti yang telah diberikan dalam modul sebelumnya 

adalah : 

=IF(LogicalTest;ValueIfTrue;ValueIfFalse) 

Pada bagian LogicalTest itulah kriteria logika kita berikan misalnya Status Pegawai sama 

dengan Tetap, dibuat dengan aturan yang berlaku menjadi : D5 = "TETAP". Jika dalam sel 

D5 berisi data atau text TETAP maka nilai ValueIfTrue yang akan diberikan/ditampilkan 

sebaliknya jika isi sel D5 bukan TETAP maka nilai ValueIfFalse yang akan diberikan. 

Selanjutnya pengolahan data numerik menggunakan aplikasi spreadsheet ini juga 

banyak menggunakan fungsi-fungsi matematis seperti : SUM, SUMIF, PRODUCT dan 

lainnya. 

Fungsi SUM digunakan untuk menjumlahkan sekelompok data numerik dengan 

syntax : =SUM(Number1;Number2;Number3,...) atau =SUM(RangeData) 

Dimana :  

- Number1;Number2;Number3,... adalah angka-angka yang akan dijumlahkan 

- RangeData adalah sekelompok data dalam jangkauan yang akan dijumlahkan 

 

Fungsi SUMIF digunakan untuk menjumlahkan sekekompok data numerik 

berdasarkan kriteria tertentu dengan syntax : =SUMIF(Range;Criteria;SumRange) 

Dimana : 

- Range adalah range data tabel keseluruhan 

- Criteria adalah kriteria data yang akan dijumlahkan 

- SumRange adalah range data yang numerik yang dijumlahkan 

 

Latihan : 
DAFTAR GAJI PEGAWAI 

SMA "KENANGAN JAYA" PALANGKARAYA 
BULAN MARET 2013 

 

No Nama Pegawai Jabatan Status Insentif Gaji Pokok Jumlah Gaji 

1 Mirna KepSek K/1  1.500.000  

2 Marni WaKaSek K/3  1.100.000  

3 Nama Anda Bendahara T  900.000  

4 Winda Karyawan T  750.000  

5 Sari Security K/1  800.000  
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No Nama Pegawai Jabatan Status Insentif Gaji Pokok Jumlah Gaji 

6 Rahmah Guru K/2  1.150.000  

7 Danang Karyawan K/0  750.000  

8 Romlah Guru T  1.150.000  

9 Waryani Guru K/0  1.150.000  

10 Beni Security T  800.000  

  Jumlah Gaji Karyawan  

  Jumlah Gaji Guru  

  Jumlah Gaji Security  

T o t a l    

Palangkaraya, 31 Maret 2013 

Bendahara, 

 

Nama Anda 

 

Ketentuan Pengerjaan : 

1. Insentif diisi dengan Jika Jabatannya Guru, maka Insentif diberikan 20% dari Gaji Pokok, 

jika Bukan Guru diberikan 12% dari Gaji Pokok. 

2. Jumlah Gaji diisi dengan Gaji Pokok ditambah Insentif. 

3. Jumlah Gaji Karyawan, Jumlah Gaji Guru dan Jumlah Gaji Security dihitung 

menggunakan fungsi SUMIF. 

4. Total diisi dengan menggunakan Fungsi SUM semua pegawai. 

5. Tambahkan dua buah kolom diantara kolom Status dan Insentif, berilah judul masing-

masing kolomnya Tunjangan Istri dan Tunjangan Anak. 

6. Tunjangan Istri diberikan sebesar 12% dari Gaji Pokok sedangkan Tunjangan Anak 

diberikan 8% dari Gaji Pokok. 

7. Ubahlah formula Jumlah Gaji menjadi Gaji Pokok ditambah Insentif dan Tunjangan. 
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Praktikum 5 
 

Tujuan : 
1. Mahasiswa dapat menambahkan gambar sebagai logo institusi. 

2. Mahasiswa dapat menggunakan fasilitas wordart sebagai logo institusi. 

3. Mahasiswa dapat menggunakan alamat absolut sebagai referensi dalam 

perhitungan. 

4. Mahasiswa dapat mencetak lembar kerja dengan benar. 

5. Mahasiswa dapat menentukan batas-batas pencetakan pada saat mencetak 

lembar kerja. 

 

Persiapan : 
1. Menyediakan folder untuk menyimpan file data latihan yang dikerjakan 

2. Mengaktifkan aplikasi pengolah data numerik spreadsheet Microsoft Excel 

 
Pekerjaan : 

Membuat tabel seperti dalam contoh latihan sesuai dengan petunjuk atau arahan saat 

praktikum. 

 

Materi : 
Seperti aplikasi perkantoran yang lainnya, pada Ms. Excel juga dapat ditambahkan 

sebuah gambar baik gambar eksternal yaitu gambar yang berasal dari file berformat 

gambar maupun gambar yang dibuat sendiri dengan kreatifitas yang dimiliki 

memanfaatkan fasilitas yang ada dalam Ms. Excel. 

Dengan kreatifitas yang dimiliki, kita juga dapat membuat logo menggunakan 

fasiltias WordArt ataupun menggunakan fasiltias toolbar Drawing dengan objek shape 

yang telah disediakan. 

Penyisipan gambar eksternal dilakukan dengan memilih perintah Insert - Picture - 

From File, selanjutnya pilihlah file gambar yang akan digunakan dan atur posisi dan 

ukurannya yang sesuai dengan keperluan dan estetika menurut kita terlihat bagus. 

Perhitungan matematis yang dilakukan dalam spreadsheet dikenal alamat sel 

relatif dan alamat sel absolut. Alamat sel relatif adalah alamat sel yang selalu berubah-

ubah mengikuti alamat sel formula yang dibuat, sedangkan alamat sel absolut adalah 

alamat sel yang selalu tetap meskipun alamat sel formula yang dibuat dipindahkan 

temapatnya. 

Alamat sel absolut sering digunakan untuk memberikan nilai default sebagai 

variabel dalam perhitungan  dan biasanya hanya terdiri dari satu sel atau beberapa sel 

(range) yang sering digunakan untuk referensi pada fungsi VLOOKUP atau HLOOKUP. 

Pencetakan data yang telah dibuat dalam spreadsheet dapat dilakukan dengan 

beberapa cara, diantaranya : 

• Menentukan range area pencetakan terlebih dahulu 

• Memberikan nama range pada area yang akan dicetak 

• Mencetak seluruh lembar kerja yang ada 

• Mencetak hanya pada lembar kerja yang aktif saja 

Sedangkan perintah pencetakannya hampir sama dengan aplikasi perkantoran lainnya 

yaitu melalui menu File - Print sehingga ditampilkan kotak dialog pencetakan yang harus 

diisi atau dilengkapi sesuai dengan keperluan pada saat pencetakan. 
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Latihan : 

 
 

Laporan Gaji Karyawan 
Bulan "Bulan dan Tahun Pembuatan Laporan" 

 
Upah Lembur Per Jam Rp. 11.500 

No. Nama Karyawan Status 
Gaji 
Pokok 

Uang Makan 
Jumlah Upah Total 

Terima Lembur 

1 Yuliantiningrum  H 750.000  14 Jam   

2 Nanang Banjari B 250.000  9 Jam   

3 Bondan Kusbini B 500.000  11 Jam   

4 Bekendia H 175.000  13 Jam   

5 Toto Antono B 250.000  7 Jam   

6 Nikikulo B 250.000  8 Jam   

7 Piyansinten B 155.000  10 Jam   

8 Wulan Sutarti H 200.000  13 Jam   

9 Wicaksono Anggoro H 125.000  3 Jam   

10 Farhanilanto H 215.000  4 Jam   

 
Rekapitulasi: 
Rata-Rata Total Terima : Rp. Palangkaraya, Tgl Sekarang 
Total Terima Terbanyak : Rp. Bendahara, 
Total Terima Terendah : Rp. 
  Nama Anda Sendiri 
 

Ketentuan Pengerjaan : 
1. Uang Makan = Jika Statusnya B Uang Makannya 35.000, Jika Bukan B Uang Makannya 20.000 
2. Upah Lembur diberikan sebanyak Jumlah Lembur dikali Upah Lembur Per Jam, Upah Lembur didapat dengan fungsi 

Left 
3. Total Terima diisi dengan Menjumlahkan Gaji Pokok, Uang Makan dan Upah Lembur. 
4. Jumlah Masing-masing kolom diisi menggunakan fungsi SUM 
5. Rekapitulasi masing-masing diisi dengan fungsi Average, Max dan Min. 
6. Logo dibuat dengan fasilitas WordArt 
7. Cetaklah laporan tersebut dengan ketentuan : Halaman Portrait, Ukuran Kertas 8,5" x 11", Margin Top 2,5, Bottom, 2,5, 

Left 0,9 dan Right 0,9 serta dicetak rata tengah terhadap kiri-kanan halaman 
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Praktikum 6 
 

Tujuan : 
1. Mahasiswa dapat mengkombinasikan penggunaan fungsi logika IF dengan fungsi 

yang lain. 

2. Mahasiswa dapat mengkombinasikan penggunaan fungsi dengan formula. 

3. Mahasiswa dapat mengkombinasikan penggunaan teks dengan formula maupun 

fungsi. 

 

Persiapan : 
1. Mempersiapkan folder untuk menyimpan file data latihan yang dikerjakan 

2. Mengaktifkan aplikasi pengolah data numerik spreadsheet Microsoft Excel 

 

Pekerjaan : 
Membuat tabel seperti dalam contoh latihan sesuai dengan petunjuk atau arahan saat 

praktikum. 

 

Materi : 
Microsoft Excel sebagai pengolah data spreadsheet memiliki kemampuan dalam 

penyelesaian tugas atau pekerjaan dengan optimal, diantaranya dapat menggunakan 

fungsi dan formula sekaligus untuk melakukan perhitungan satu item atau satu 

permasalahan guna mendapatkan hasil yang sesuai dengan keperluan penggunanya. 

Selain penggabungan antara formula dengan fungsi yang ada, Ms. Excel juga 

dapat digunakan untuk mendapatkan data tertentu dengan menggabungkan data 

teks dengan formula ataupun fungsi yang disediakan sehingga tampilan data yang 

dihasilkan akan lebih fleksibel sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh pengguna. 

Penggabungan formula dengan fungsi dilakukan dengan menyisipkan formula ke 

dalam fungsi yang digunakan atau sebaliknya menyisipkan fungsi ke dalam formula. 

Sedangkan untuk menggabungkan data teks dengan formula atau fungsi yang 

diinginkan dapat digunakan simbol dan (&)  pada saat menuliskan fungsi atau formula. 

Contoh penggabungan formula dengan fungsi misalnya pada perhitungan data 

berikut : 

  = IF(Status="K";20/100 * Gaji;0 

dimana Status adalah alamat sel Status Perkawinan yang berisi  K untuk Kawin dan 

B untuk Belum Kawin, sedangkan Gaji adalah alamat sel gaji pegawai 

Contoh penggunaan teks yang digabungkan dengan fungsi misalnya : 

  ="Jumlah Penerimaan " & SUM(G4:G10) 

dimana "Jumlah Penerimaan " adalah data teks, SUM(G4:G10) adalah fungsi yang 

menjumlahkan isi sel G4 sampai G10 dan tanda & (dan) adalah simbol yang 

digunakan untuk menggabungkan keduanya. 

Untuk melihat hasil pengolahan data tertentu, Ms. Excel juga mampu menyaring data 

(filter) berdasarkan kriteria-kriteriatertentu yang terdapat di dalam kolom atau field yang 

diinginkan. Penyaringan data tersebut dapat diberikan melalui perintah penyaringan pada 

menu utama Data - Filter - AutoFilter sehingga judul kolom pada pekerjaan kita kan 

diberikan tombol drop down yang digunakan untuk memilih atau menentukan kriteria 

penyaringan yang diinginkan. 
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Latihan : 

DAFTAR GAJI 
Bulan "Bulan dan Tahun Pembuatan Laporan" 

No. Nama Pegawai NIP Status Gol Gaji Pokok 
Tunjangan Potongan Jumlah 

Total Terima Tanda Tangan 
Istri/Suami Anak Lain-Lain PPh21 Potongan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 MARIANA 53000107 K/2 IV /A 1.750.000           635.000        1…………..   

2 PENGKI RUSTAM 53001024 B III / D 1.650.000           150.000          2………….. 

3 AJAKLARIE 53001023 B II /A 850.000             75.000        3…………..   

4 DESIANDRI 53002414 K/3 III / A 1.350.000                        -          4………….. 

5 INDRA PUTRI 53012134 K/2 II / C 1.125.000                        -        5…………..   

6 NITA RAHASTA 53047314 K/0 II / C 1.450.000           125.000          6………….. 

7 GADIS MANIS 53014305 B  IV/ B 2.100.000           175.000        7…………..   

8 GUNAWAN 53013506 K/1 II / B 950.000           150.000          8………….. 

9 LALA KUMALA 53047301 K/5 III / A 1.450.000                        -        9…………..   

10 GLENI ANISMA 53014501 K/7 IV / A 1.900.000           250.000          10………….. 

Jumlah Total                 
 

  Palangkaraya, Tanggal Sekarang 
 Menyetujui : Bendahara, 
 Kepala,  
 
 
 Arofathur Kuncoro, SE. Nama Anda Sendiri 
 NIP. 06112002 200709 1 001 NIM Anda 
 

Ketentuan Pengerjaan : 
1. Tunjangan Istri/Suami diisi dengan ketentuan jika Status = B maka 0% jika tidak diisi 3% dari Gaji Pokok 
2. Tunjangan Anak diisi dengan Jumlah Anak x 2,5% x Gaji Pokok dimana Jumlah Anak diperoleh dengan fungsi RIGHT dari kolom Status 
3. PPh21 dikenakan hanya Jika Gaji Pokok lebih dari 1.500.000 maka dikenakan sebesar 1% * Gaji Pokok 
4. Jumlah Potongan  diisi dengan menjumlahkan Potongan Lain-Lain dengan Potongan PPh21 
5. Total Terima diisi dengan Jumlah Tunjangan dikurangi Jumlah Potongan 
6. Jumlah Total diisi dengan fungsi SUM 
7. Filterlah data yang ada berdasarkan kolom Status yang statusnya B, lihat hasilnya, selanjutnya yang statusnya K, lihat hasilnya, berikan kesimpulan Anda 
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Praktikum 7 
 

Tujuan : 
1. Mahasiswa dapat menerapkan fungsi-fungsi yang telah dipelajari sebelumnya 

sebagai pengayaan. 

2. Mahasiswa dapat mencetak lembar kerja yang ada seperti pada modul 

sebelumnya. 

3. Mahasiswa dapat mengkolaborasikan lembar kerja spreadsheet dengan pengolah 

kata yang telah dipelajari pada matakuliah sebelumnya 

4. Mahasiswa dapat mencetak lembar kerja yang dilengkapi dengan header dan 

footer 

 

Persiapan : 
1. Mempersiapkan folder untuk menyimpan file data latihan yang dikerjakan 

2. Mempersiapkan printer dan perlengkapan yang diperlukan dalam pencetakan 

3. Mengaktifkan aplikasi pengolah data numerik spreadsheet Microsoft Excel 

 

Pekerjaan : 
1. Membuat tabel seperti dalam contoh latihan sesuai dengan petunjuk atau arahan 

saat praktikum. 

2. Mengkolborasikan data yang telah dibuat pada lembar kerja ke dalam software Ms. 

Word. 

 

Materi : 
Ms. Excel selain memiliki kemampuan yang telah dipelajari dalam modul 

sebelumnya juga memiliki kemampuan untuk dikolaborasikan dengan software 

pengolah kata seperti Ms. Word. Hal ini diberikan untuk mempermudah dalam 

pembuatan naskah pada Ms. Word sehingga data yang diperlukan tidak perlu menulis 

ulang namun tinggal mengambil dari spreadsheet yang telah dibuat. 

Pengambilan data dari lembar kerja ke dokumen pengolah kata dapat dilakukan 

dengan memberikan perintah Copy - Paste Special. Dalam perintah copy paste spesial 

tersebut terdapat beberapa pilihan yang hasilnya disesuaikan dengan keperluan dalam 

pengolahan data. Cara melakukan pengambilan data tersebut sebagai berikut : 

• Bukalah lembar kerja yang akan dicopy ke pengolah kata 

• Tentukan range (area) yang akan dicopy dengan cara menyorot atau 

memblok area tersebut 

• Berikan perintah copy seperti biasa (menggunakan Icon Copy atau menu 

Edit - Copy atau Ctrl + C) 

• Bukalah dokumen yang akan disisipi data dari lembar kerja menggunakan 

aplikasi pengolah kata 

• Berikan perintah Edit - Paste Special sehingga ditampilkan kotak dialog 

paste spesial seperti berikut : 
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• Tentukan pilihan pada option button Paste: dan pada kotak list As pilihlah : 

o Microsoft Office Excel Worksheet Object : untuk mengcopy lembar 

kerja sebagai objek spreadsheet 

o Formatted Text (RTF) : untuk mengcopy dengan format Rich Text File 

o Unformatted Text : untuk mengcopy tapa memberikan format 

naskahnya 

o Picture (Windows Metafile) : untuk mengcopy sekaligus 

mengkonversi hasil copy menjadi format gambar WMF 

o Bitmap : untuk mengcopy sekaligus mengkonversi hasil copy 

menjadi format bitmap 

o Picture (Enhanced Metafile) : untuk mencopy sekaligus 

mengkonversi hasil copy menjadi format gambar enhanced WMF 

o HTML Format : untuk mengcopy dengan format HTML 

 

Jika pilihan pertama yang ditetapkan maka data yang dicopy masih dapat diedit 

atau dimodifikasi langsung pada dokumen pengolah kata dengan tampilan dan cara 

kerja sama seperti pada saat mengolah menggunakan pengolah data spreadsheet 

(lembar kerja Ms. Excel), yang dilakukan dengan cara double click pada hasil copy 

tersebut. 
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Latihan : 
 

KOPERASI UNIT DESA "BERKEMBANG" 
DESA JABIREN - KABUPATEN PULANG PISAU 

 
DAFTAR TAGIHAN REKENING LISTRIK 

 

No. ID Pelanggan Nama Pelanggan Jenis Tarif 
Posisi Meter KWh Jumlah 

Pemakaian 
Biaya 

Pemakaian 

PPJ 
Jumlah Tagihan 

Meter Awal Meter Akhir 5% 

1 22741 Arofathur, ST. R1   129901 129981     

2 22714 Nurkholis, SH. R2   139809 139900     

3 22744 Yasmintarti R1   001009 001409     

4 22713 Sukoco R1   229090 229103     

5 22699 Sushermanto R2   999998 000098     

6 22721 Budi Sutedjo R1   323110 323333     

7 22681 Arman Budiman R2   129933 129942     

8 22641 Santo Burhan R3   999997 000108     

9 22715 Muliati Jayanti R1   141414 141741     

10 22635 Shintariani R3   133119 133219     

Jumlah Tagihan Seluruhnya   

           

Jenis Tarif       Jabiren, 20 Maret 2012 

R1 1500       Bendahara Rutin, 

R2 2300          

R3 4500       Nama Anda Masing-masing 

 
Ketentuan Pengerjaan : 
1. Tarif diisi berdasarkan tabel bantu yang disediakan. 
2. Jumlah Pemakaian diisi dengan mengurangkan Posisi Meter KWh Akhir dengan Posisi Meter KWh Awal (Hasilnya tidak boleh negatif). 
3. Biaya Pemakaian diisi dengan mengalikan Tarif dengan Jumlah Pemakaian masing-masing pelanggan. 
4. Biaya Pajak Penerangan Jalan dikenakan sebesar 5% dari Biaya Pemakaian. 
5. Jumlah Tagihan diisi dengan menjumlahkan Biaya Pemakaian dengan PPJ. 
6. Jumlah Tagihan seluruhnya didapat dengan bantuan fungsi SUM. 
7. Copylah data tersebut ke aplikasi pengolah kata (Ms. Word) menggunakan fasiltias Copy - Paste Special 
8. Cetaklah pekerjaan Anda dengan tambahan footer "Latihan Aplikasi Perkantoran" 
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Tugas Mandiri 1 : 
 

DAFTAR SIRKULASI 
RENTAL BUKU "NUR ATIIQAH" 

Jl. Manyar XV No.615 ℡ 0536-3224434 � 0536-3234244 Palangkaraya 
 

Tanggal Pinajam  : 10-Agust-2012          

Nama Peminjam 
Kode Tahun Jenis Harga Tanggal Jumlah Lama 

Denda 
Biaya Total 

Buku Terbit Buku Sewa Kembali Peminjam Pinjam Administrasi Lain Sewa 

Aulia Suristiwa TM179       15-Agust-2012 25           

Ovi Martini TP181       17-Agust-2012 28           

Firma Hidayat TT282       15-Agust-2012 30           

Danang Lowara TS383       12-Agust-2012 17           

Abdullah Frimananti TK184       20-Agust-2012 10           

Liswara Kamsati TM179       29-Agust-2012 23           

Febrianto TT282       31-Agust-2012 17           

Yuliana Theresia TS383       14-Agust-2012 10           

Firdaus Fitri TP181       22-Agust-2012 19           

            

Tabel harga buku    Ketentuan Pengisian : 

Kode  Biaya Harga   1. Tahun terbit diisi dengan 2 karakter terakhir dari Kode Buku dengan tampilan empat digit 

Buku Adm Lain Sewa   2. Jenis Buku diisi dengan 2 karakter pertama dari Kode Buku 

TM179 5000 1000 3500   3. Lama Pinjam = Tanggal Kembali - Tanggal Pinjam 

TP181 600 1250 4000   4. Denda diisi Jika Lama Pinjam lebih dari 10 hari, maka 25% dari harga sewa 

TT282 2000 1500 4500   5. Biaya Administrasi, Biaya lain-lain dan Harga sewa diisi berdasarkan tabel harga buku 

TK184 3500 2000 4750   6. Total Sewa diisi dengan Harga Sewa * Lama Pinjam + Denda 

TS383 8000 2150 6000   7. Proteklah Lembar Kerja Anda sehingga data yang ada  tidak bisa diubah 
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Tugas Mandiri 2 : 

UD "KENCANA JATI"
LAPORAN PENJUALAN BARANG

BULAN "Bulan dan Tahun Sekarang" (Gunakan Fungsi Month dan Year)

NO. NAMA PEMBELI KODE NAMA BARANG HARGA SATUAN VOLUME JLH HARGA DISKON JLAH BAYAR

1 Nur Atiiqah AP 7

2 Diah Juwana MM 6

3 Danang Suhendar AP 2

4 Arofathur AP 3

5 Nabila Yasmin MR 4

6 Soetop Hadi Winarno MB 3

7 Titin Sulistiani RB 3

8 Rina Pandiangan MM 8

9 Pradana Nurkholis AP 7

10 Tatang Suratman MM 5

11 Ramli Usin AP 6

12 Intan Sari Astini MB 9

TOTAL PENJUALAN

Palangkaraya, Tanggal Sekarang (Gunakan fungsi NOW)

KODE NAMA BARANG HARGA Bagian Penjualan,

AP ALMARI PAKAIAN 1,200,000    

MB MEJA BELAJAR 700,000       

MM MEJA MAKAN 900,000       Nama Anda Masing-Masing

MR MEJA RIAS 1,400,000    

RB RAK BUKU 650,000       
 

Petunjuk Pengerjaan : 
1. Nama barang dan Harga Satuan diisi berdasarkan tabel bantu yang disediakan. 
2. Jumlah harga diisi dengan mengalikan Volume dengan Harga Satuan 
3. Diskon diberikan dengan ketentuan : Jika Nilai Penjualan >= 5 Juta dan <= 10 Juta diberi diskon 20%, Jika Lebih dari 10 Juta diberi diskon 30% 
4. Jumlah bayar diisi dengan Nilai Penjualan dikurangi Diskon masing-masing. 
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Tugas Mandiri 3 : 
 

DAFTAR GAJI PEGAWAI

PT. DIGDOYO INFORMATION

Tanggal Masa Gaji Simpanan Gaji

Masuk Kerja Pokok By. Hidup Keluarga Hari Tua Kotor

1 Marni sumarni 1 25-Mar-1975 IV

2 Rusmini Mini 1 25-Apr-1975 III

3 Pipin Sulapin 1 25-Jan-1980 I

4 Purnomo Joyo 0 5-Jul-1977 III

5 Jaka Yulianta 1 15-Mar-1981 I

6 Winarta Adi Subrata 0 5-Jul-1979 III

7 Elly Sumeli 0 7-Jul-1981 IV

8 Kuncoro Endho 1 5-Feb-1976 IV

9 Aulia Sulistiawati 0 23-Dec-1980 III

10 Nono Kuswono 1 25-Jan-1975 III

*** Jumlah Pegawai Seluruhnya :…….. Bendaharawan Rutin,

*** Pendapatan Tertinggi :…….. 

*** Pendapatan Terendah :…….. 

*** Rata-rata Pendapatan :…….. Nama Anda Masing-Masing

Ketentuan Pengisian :

- Masa Kerja = Tahun Sekarang - Tahun masuk kerja - Tunjangan Biaya Hidup 15 % dari Gaji Pokok

- Gaji Pokok diisi sesuai Gol Berdasarkan tabel gaji berikut : - Tunjangan keluarga diisi 50000 jika statusnya 1

Gol Gaji Pokok - Simpanan hari tua 5 % dari gaji pokok.

I 175,000 - Pajak diisi 0,3 % dari gaji kotor.

II 225,000 - Pendapatan = Gaji kotor - pajak

III 450,000 - Gaji kotor = Gaji Pokok + Tunjangan by hidup + Tunjangan keluarga - Simpanan

IV 552,000   hari tua

No. Nama Pegawai

TOTAL GAJI PEGAWAI

Status Gol
Tunjangan

Pajak Pendapatan
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Tugas Mandiri 4 : 
 

LAPORAN GAJI KARYAWAN

BULAN "Bulan dan Tahun Sekarang"

PT. KINJENG MABUR

Upah Lembur/Jam        Rp. 3,750

Gaji Jumlah Upah Total

Pokok Istri Anak Terima

1 Yuli Yulistri K/1 350,000 12 jam

2 Nanang Banjari B 350,000 12 jam

3 Bondan Kusbini K/2 250,000 1 jam

4 Nyoman Nengah K/0 250,000 2 jam

5 Suti Sulistin B 220,000 2 jam

6 Dani Ramdhani B 220,000 3 jam

7 Toto Antono B 220,000 3 jam

8 Nikikulo K/1 210,000 10 jam

9 Piyansinten K/2 210,000 10 jam

10 Purnabaktini B 200,000 22 jam

11 Wulan Sutarti K/2 150,000 12 jam

12 Wicaksono Anggoro K/1 140,000 3 jam

13 Dodo Dadi Didu K/0 110,000 5 jam

Bendahara Rutin,

Nama Anda Masing-Masing

Ketentuan Pengisian :

1 Tunjangan Istri diberikan untuk yang berstatus Kawin saja sebesar

Rp.120.000, gunakan fungsi IF.

2 Tujangan Anak diberikan sebanyak 9000 dikali jumlah anak menggunakan fungsi IF dan Right.

3 Upah Lembur diberikan sebanyak Jumlah Lembur dikali Upah lembur perjam. Upah lembur di-

dapat dengan fungsi left.

4 Total Terima diisi dengan menjumlahkan Gaji Pokok, Tunjangan dan Upah Lembur.

5 Jumlah masing-masing kolom diisi menggunakan fungsi SUM.

No. Nama Karyawan Status
Tunjangan

Lembur

Jumlah

 

 



STMIK Palangkaraya – www.stmikplk.ac.id 

Disusun Oleh : Suparno – www.digdoyo.com  -  37 

Tugas Mandiri 5 : 
 

REKAP NILAI

MATAKULIAH PEMROGRAMAN DATABASE

JENJANG DIPLOMA III SEMESTER GENAP 2010/2011

NILAI

I II TUGAS UTS PRAKTIK UAS UTS PRAKTIK UAS AKHIR MUTU

1 E0710804105 TASSYA NOOR LIBERTIN 75 90 110 72 90

2 E0810804001 ELLA NOVALINA 75 90 123 80 88

3 E0810804002 DINI HADYA YANI 75 90 115 75 88

4 E0810804007 ERVIANA 70 80 155 101 86

5 E0810804019 EPIE 70 90 100 65 70

6 E0810804038 BERDO ANUGRAHANO 75 90 190 124 141

7 E0810804041 IMA MAULIDAH 75 80 105 68 82

8 E0810804053 HETNI WANASARI 75 90 131 85 90

9 E0810804072 DEWI AZIZAH 75 90 120 78 103

10 E0810804077 DEDIY PARMANA 75 90 155 101 55

11 E0810804079 EKA SEPTIA PRISKA 75 80 95 62 85

12 E0810804086 ANGELIA PUTRI RIZKY SINAGA 75 75 170 111 116

13 E0810804087 BIONDI VITO 75 90 135 88 73

14 E0810804089 CIBO 75 90 170 111 70

15 E0810804090 DESY ANDRIANI 75 90 195 127 63

16 E0810804092 ELPI 75 90 100 65 50

17 E0810804093 FAUZIAH RAHMI 75 90 150 98 103

18 E0810804098 IWI SUSANTI 75 90 80 52 90

19 E0810804116 ALDO FRITANUS 75 90 140 91 88

20 E0810804118 HANYARI DWI SUSI 75 90 168 109 116

21 E0810804152 DENNIE 75 75 60 39 73

22 E0710804024 APRI JULIADY 75 90 160 104 83

23 E0710804075 ALFRITIHEL MAS 75 65 66 43 0

24 E0810804014 KRISNO 75 50 95 62 75

25 E0810804016 MIRAE 75 90 85 55 60

26 E0810804032 PINA YANTI 75 90 105 68 53

27 E0810804043 LENSIE 75 80 140 91 65

28 E0810804046 HERLANSYAH 75 90 185 120 135

29 E0810804049 YUSNI RAHAYU 75 80 50 33 58

30 E0810804050 PAULINA PERIDI 75 76 85 55 60

31 E0810804051 MAIKHAEL DINATHA KARLIADI D 75 80 140 91 85

32 E0810804052 RORE 75 80 100 65 45

33 E0810804063 OKTAIDA 0 76 105 68 0

34 E0810804064 HABIBI MITRA SASMITA ATMAJA 75 80 145 94 83

35 E0810804071 KORNELIUS 75 50 95 62 65

36 E0810804074 LEONARDO YANUAR 75 90 105 68 55

37 E0810804083 LINDA 75 80 95 62 40

38 E0810804094 GAGAH DANA AMIANNU 75 50 105 68 65

39 E0810804097 IIS SUYAMI 75 50 110 72 55

40 E0810804099 JON KENEDI 75 80 75 49 60

41 E0810804100 JUNI PRAMANA 75 50 75 49 73

42 E0810804102 MERRY TRIANA 75 90 80 52 55

43 E0810804106 RENA 75 90 90 59 45

44 E0810804120 JULI PERIWANTO 0 90 125 81 95

45 E0810804122 MEITALINA 75 50 80 52 55

46 E0810804123 MOLI 75 80 85 55 50

47 E0810804127 NOPRIYANI YEYEN 75 90 110 72 40

48 E0810804133 MARANTI 75 90 155 101 70

49 E0810804147 NENI ELVIA 75 90 100 65 55

50 E0810804150 RINI YANTI 75 78 100 65 55

TUGAS SKOR
KETERANGAN

NILAI
No. NIM NAMA MAHASISWA

 
Petunjuk Pengerjaan : 

1. Nilai tugas diisi dengan rata-rata skor tugas (Tugas I dan Tugas II) 
2. Nilai UTS diisi dengan Skor UTS dibagi Nilai Tertinggi dari Skor UTS dikalikan 100 
3. Nilai Praktik diisi dengan Skor Praktik dibagi Nilai Tertinggi dari Skor Praktik dikalikan 100 
4. Nilai UAS diisi dengan Skor UAS dibagi Nilai Tertinggi dari Skor UAS dikalikan 100 
5. Nilai Akhir diisi dengan 20% Nilai Tugas + 25% Nilai UTS + 25% Nilai Praktik + 30% Nilai UAS dengan 

pembulatan 1 angka desimal 
6. Nilai Mutu diisi dengan ketentuan <50 Mutu E, >=50 Mutu D, >=60 Mutu C, >=70 Mutu B dan >=80 Mutu A 
7. Keterangan diisi Gagal Jika Nilai Mutu E, Tidak Lulus Jika Nilai Mutu D dan Lulus Jika Nilai Mutu Selain D dan E 
8. Sembunyikan kolom Tugas I dan Tugas II, Skor UTS, Skor Praktik dan Skor UAS 
9. Cetaklah hasil pekerjaan Anda tersebut. 
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Tugas Mandiri 6 : 
 

DAFTAR PENERBANGAN GARUDA INDONESIA
BULAN "Bulan & Tahun Sekarang"

KODE BERANGKAT TUJUAN FLIGHT HARGA PSC

PENERBANGAN DATANG KE TYPE TIKET AGEN

1 GA219DC9 85

2 GA660AB3 100

3 GA430D10 56

4 GA660D10 32

5 GA898747 204

6 GA219D10 67

NOMOR BERANGKAT TUJUAN HARGA Palangkaraya, Tgl Sekarang

PENERBANGAN DATANG KE TIKET Pembuat Laporan,

GA219 09.00-14.10 MEDAN Lunch 120,000   

GA430 07.00-10.08 YOGYAKARTA Snack 110,000   

GA660 06.00-08.45 DENPASAR Breakfast 135,000   Nama Anda Masing-Masing

GA898 19.25-22.15 HONGKONG Dinners 770,000   NIK. Nim Anda Masing-Masing

Petunjuk Pengerjaan :

1 Berangkat Datang, Tujuan, Harga Tiket dan Bonus diambil dari Tabel Bantu dengan fungsi VLOOKUP berdasarkan Nomor Penerbangan

dengan mengambil 5 karakter dari kiri

2 Flight Type diisi berdasarkan 3 karakter terakhir dari Kode :

Jika DC9 maka DC-9

Jika AB3 maka AIRBUS

Jika 747 maka BOING 747

Jika D10 maka DC-10

3 PSC Agen diisi dengan ketentuan :

Jika Harga Tiket <= 125.000, maka 4% dari Harga Tiket

Jika Harga Tiket > 125.000 dan <= 500.000, maka 7% dari Harga Tiket

Jika Harga Tiket > 500.000, maka 10% dari Harga Tiket

4 Pajak diisi 10% dari Harga Tiket

5 Total diisi dengan (Harga Tiket + Pajak + PSC Agen) x Penumpang

6 Cetaklah laporan tersebut dengan ketentuan : Halaman Portrait, Ukuran Kertas 8,5" x 11", Margin Top 2,5, 

Bottom, 2,5, Left 0,9 dan Right 0,9 serta dicetak rata tengah terhadap kiri-kanan halaman

BONUS
PENUMP

ANG

BONUS

NO PAJAK TOTAL
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Tugas Mandiri 7 : 
 

PT. PUTRA KALIMANTAN SEJAHTERA
PEMBIAYAAN KREDIT KONSUMTIF BIDANG OTOMOTIF, FURNITURE DAN ELEKTRONIK

Jl. Serambi III No.454  ' 0536-3234244 Palangkaraya

NAMA KODE HARGA PAJAK HARGA ANGSURAN PER BULAN

NASABAH KREDIT POKOK 0,8 % 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN

1 Drs. Anto Supian PNS OL035

2 Sunandar, S.Pd. PNS SP013

3 Awang Artanto SWASTA OL012

4 Mahfud Basuki TNI TV001

5 Melinda Kartini SWASTA SP013

6 Mumun Muntamah PNS SP001

7 Zainah Akbar, SP. PNS TV003

8 Tiurlan Pandiangan POLRI OL012

9 Kuntari SWASTA SP012

10 Wulandari Hafsah SWASTA SP001

* Discount diberikan pada saat pembayaran uang muka Untuk Informasi/Layanan Kredit

Hubungi : Nama Anda dan NIM Anda

JENIS HARGA Ketentuan Pengerjaan :

KREDIT POKOK 1 Logo dibuat sendiri dengan bantuan toolbar Drawing

OL012 2750000 2 Jenis Barang diisi berdasarkan 2 karakter pertama dari Kode Kredit dengan ketentuan

OL013 2570000 Jika SP maka Jenis Barang "Otomotif", Jika TV maka Jenis Barang "Elektronik", Jika OL maka Jenis Barang "Furniture"

OL035 2,870,000      3 Harga Pokok diisi berdasarkan tabel harga (dengan fungsi VLOOKUP) 

SP001 12000000 4 Uang Muka dikenakan 35% dari Harga Pokok

SP002 14050000 5 Pajak dikenakan 0,8% dari Harga Pokok

SP012 15000000 6 Harga Angsuran Per Bulan dihitung berdasarkan ((Harga Pokok - Uang Muka) + Pajak) / Lama Kredit

SP013 18580000 7 Discount Diberikan Sebesar 2% dari Harga Pokok bagi nasabah PNS dan POLRI, 2.5% bagi nasabah TNI dan 1.2% 

TV001 1200000 bagi nasabah SWASTA

TV002 1500000 8 Cetaklah laporan tersebut dengan ketentuan : Halaman Landscape, Ukuran Kertas 8,5" x 13", Margin Top 0,5, 

TV003 1850000 Bottom, 0,5, Left 1,4 dan Right 1,4 serta dicetak rata tengah terhadap kiri-kanan halaman

DISCOUNTNO. PEKERJAAN JENIS BARANG UANG MUKA

 



 

 

 
 

Modul - III 
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Praktikum 1 
Tujuan : 

1. Mahasiswa memahami istilah-istilah dalam database 

2. Mahasiswa memahami konsep dasar database 

3. Mahasiswa dapat membangun sebuah database sederhana 

4. Mahasiswa dapat membuat query untuk memfilter data tertentu 

5. Mahasiswa dapat membangun interface dalam pengolahan database 

 

Persiapan : 
1. Membuat folder untuk menyimpan file data latihan yang dikerjakan 

2. Mengaktifkan aplikasi pengolah database Microsoft Access 

 

Pekerjaan : 
Membuat tabel, menentukan jenis data, membuat query, membuat form dan membuat 

report sebagai laporan seperti dalam contoh latihan sesuai dengan petunjuk atau arahan 

saat praktikum. 

 

Materi : 
Microsoft Access merupakan salah satu program pengolah data (database) yang termasuk 

ke dalam jenis Relational Data Base and Management System (RDBMS). Ciri – ciri RDBMS 

yaitu sebagai berikut : 

 

1. Data Definition (DD) 

Disebut sebagai Data Definition karena setiap data (table yang akan dibuat) harus di 

definisikan dahulu jenis tipe datanya. Sehingga table yang terbentuk menjadi data 

yang benar sesuai konsep database. Contohnya : Tabel Master 

2. Data Manipulation (DM) 

Data Manipulation berarti bahwa setiap data yang ada dapat dimanipulasikan seperti 

seleksi kolom, objek, function dan sebagainya. Contohnya : Query Data. 

3. Data Control (DC) 

Sebagai Data Control berarti bahwa setiap data yang ada dapat dikontrol sehingga 

data tersebut tetap aman (terkendali). Contoh : Form, Tombol Command Button, Hak 

Akses dan lain sebagainya. 

 

Microsoft Access memiliki arsitektur yang terdiri dari berbagai objek seperti berikut : 

1. Table, merupakan tempat membuat tabel data master atau data yang didefinisikan. 

4. Query, berfungsi untuk menampilkan data dari data master (beberapa tabel) sesuai 

dengan kriteria tertentu atau dengan formula (function). 

2. Form, berfungsi sebagai interface (tampilan layar) untuk memudahkan proses transaksi. 

3. Report, berfungsi untuk menampilkan laporan – laporan dari data master untuk dicetak 

ke printer. 

5. Pages, berfungsi untuk membuat halaman (form) dalam web page yang dapat diakses 

oleh browser. 

6. Macros, berisi function – function untuk mengotomatisasi perintah – perintah yang sering 

digunakan. 

7. Modules, merupakan area pemrograman yang digunakan untuk mengoptimalkan 

pembuatan aplikasi. 

 

Istilah dalam Database : 

1. Character : merupakan digit pembentuk data. 

2. Field : yaitu kumpulan atau rangkaian digit yang merupakan data terkecil dengan jenis 

yang sama. 

3. Record : yaitu kumpulan atau serangkaian field yang saling berhubungan. 

4. Table : yaitu kumpulan data yang terdiri dari field dan record. 

5. Database : yaitu kumpulan table yang saling berhubungan membentuk suatu sistem. 
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Ilustrasi Terbentuknya Database 

 

Type/Jenis Data terdiri dari : 

1. Text : Dapat menerima huruf, angka (yang tidak dikalkulasi), spasi dan tanda baca. 

Dapat menampung data sebanyak 255 karakter. 

2. Number : Berisi data bilangan (biasanya dikenakan operasi aritmetika). 

a. Byte 0 s/d 255 

b. Integer - 32768 s/d 32767 

c. Long Integer - 2147483648 s/d 2147483647 

3. Date/Time : Data tanggal dan Jam. Kurun waktu mulai tahun 100 s/d 9999 

4. Memo : Sama seperti tipe Text. Dapat menampung data sebanyak 65535 karakter. 

5. Currency : Data mata uang. 

6. AutoNumber : Data bilangan yang berurutan (default sistem) 

7. Yes/No : Yes = True atau No = False 

8. Ole Object : Data yang dikaitkan (linked) atau disisipkan (embedded) ke dalam 

Microsoft Access seperti gambar, grafik, dokumen dan sebagainya. 

9. Hyperlink : Dapat diisi dengan alamat hyperlink (URL) agar bisa terkait dengan objek / 

data yang tersimpan dilokasi tertentu. 

10. Lookup Wizard : Memilih data dari Fields table atau nilai dalam Combo Box. 

 

Fields Properties : 

 

Adalah atribut tertentu yang dimiliki sebuah field dan masing-masing field memiliki property 

yang berbeda-beda bergantung pada jenis/type data-nya. 

 

Field properties yang ada diantarnya adalah : 

 

1. Field Size : Menentukan lebar maksimal (range data) yang dapat diterima. 

2. Format : Mengatur tampilan data pada saat data di entry. 

a. Date/Time 

• General Date : Tergantung regional setting yang terdapat pada control panel 

sistem windows yang digunakan. 

• Long Date : Saturday, April 3, 1999 

• Medium Date : 3-Apr-99 

• Short Date : 4/3/99 

• Long Time : 5:34:23 PM 

• Medium Time : 5:34 PM 

• Short Time : 17:34 

Character 

Field 

Record 

Table 

Database 
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b. Number & Currency 

• General Number : Sebagaimana bilangan tersebut di entry. 

• Currency : Menggunakan pemisah ribuan, menampilkan bilangan negatif di 

dalam kurung. 

• Fixed : Menampilkan paling sedikit satu digit bilangan. 

• Standard : Menggunakan pemisah ribuan. 

• Percent : Mengalikan nilai yang dimasukkan dengan angka 100 dan 

menambahkan tanda (%). 

c. Text & Memo 

• @ : Karakter bebas wajib diisi. 

• & : Karakter Text tidak wajib diisi. 

• < : Semua karakter menjadi huruf kecil. 

• > : Semua karakter menjadi huruf besar. 

d. Input Mask : Mengatur tampilan data pada saat data di entry dengan format 

penulisan Bagian1; Bagian2; Bagian3. 

• Bagian1 : Menentukan input mask itu sendiri. 

• Bagian2 : Diisi dengan angka 0 (semua karakter literal di simpan) atau 1 atau 

kosong (hanya karakter yang di entry yang di simpan). 

• Bagian3 : Karakter yang muncul pada saat data akan di entry (LL\-000;0;*) 

3. Decimal Places : Menentukan jumlah angka decimal yang diinginkan 

4. Caption : Menampilkan judul Field. Bila tidak diisi maka secara otomatis menggunakan 

Field Name sebagai teks captionnya. 

5. Default Value : Nilai yang otomatis diisikan ke dalam record baru. 

6. Validation Rule : Mengontrol pemasukan data pada field tertentu. 

7. Validation Text : Menampilkan keterangan jika hasil dari Validation Rule bernilai False. 

8. Required : Menentukan apakah sebuah Field boleh dikosongkan atau tidak. Yes = tidak 

boleh kosong, No = boleh kosong. 

9. Allow Zero Length : Apakah string kosong merupakan data yang valid. 

10. Indexed : Mengurutkan data fields. 

 

Latihan 1 : Membuat Tabel 
 

Field Name Data Type Size Format Caption 
Default 

Value 

Validation 

Rule 

Validation 

Text 

NiMhs Text 11  N I M    

NmMhs Text 35  Nama Lengkap    

JkMhs Text  6  Jenis Kelamin  
Pria or 

Wanita 

Data 

Tidak 

Sesuai 

TpLhr Text 30  Tempat Lahir    

TgLhr Date/Time  Medium Date Tanggal Lahir    

Agama Text  9  Agama Islam 

Islam or 

Kristen or 

Katolik or 

Hindu or 

Budha 

Data 

Tidak 

Sesuai 

GlDrh Text  2  Golongan Darah  
O or A or B 

or AB 

Data 

Tidak 

Sesuai 

AlMhs Memo   Alamat Sekarang    

KdPos Text  5  Kode Pos    

HPMhs Text 15  Telpon/HP    

 

Tetapkan Field Name NiMhs sebagai Primary key dan simpan tabel tersebut dengan nama : 

tblMahasiswa. Kemudian isilah data recordnya minimal sebanyak 10 record data dengan 

ketentuan untuk field “NiMhs” sebagai berikut : 

Contoh : X9999999999 Dimana : Satu digit pertama merupakan jenjang studi dengan kode 

(A = S3, B = S2, C = S1, D = D4, E = D3, F = D2 dan G = D1) 

  Dua digit selanjutnya merupakan tahun masuk 

  Lima digit berikutnya merupakan kode jurusan dengan kode 

  57201 : Jurusan Sistem Informasi 

  55201 : Jurusan Teknik Informatika 

  57401 : Jurusan Manajemen Informatika 

  Tiga karakter terakhir adalah nomor urut mahasiswa 
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Buatlah tabel baru dan beri nama tabel tblMatkul dengan struktur seperti berikut ini : 

 

Field Name Data Type Size Format Caption 
Default 

Value 

Validation 

Rule 

Validation 

Text 

KdMkl Text 9  Kode Matakuliah    

NmMkl Text 30  Nama Matakuliah    

JlSks Number   Integer Bobot SKS  
1 or 2 or 3 

or 4 or 6 

Data 

Tidak 

Sesuai 

Jenis Text  3  Jenis Matakuliah  

MPK or 

MPB or 

MKB or 

MKK or 

MBB 

Data 

Tidak 

Sesuai 

Tentukan Field Name KdMkl sebagai Primary Key selanjutnya isilah tabel tersebut minimal 

sebanyak 10 record. 

Buat lagi sebuah tabel baru, beri nama tabel tblNilai dengan struktur seperti berikut : 

 

Field Name Data Type Size Format Caption 
Default 

Value 

Validation 

Rule 

Validation 

Text 

NiMhs Text 11  N I M    

KdMkl Text  9  Kode Matakuliah    

Nilai Number   Integer Nilai  
1 or 2 or 3 

or 4 or 6 

Data 

Tidak 

Sesuai 

Isilah tabel tersebut minimal dengan 10 record dengan ketentuan pada field NiMhs diisi dengan 

Nomor Induk Mahasiswa yang mengacu pada tabel tblMahasiswa, KdMkl diisi dengan Kode 

Matakuliah yang mengacu pada tabel tblMatkul, sedangkan nilai disi angka dengan range 0-4 

 

Latihan 2 : Membuat Query 

Buatlah sebuah tabel query dengan struktur yang berasal dari beberapa tabel yang telah 

dibuat dan beberapa field logis (yang secara fisik tidak terdapat dalam tabel manapun) 

seperti berikut : 

 

Table Source Field Name Sort Criteria 

TblNilai NiMhs Asscending  

tblMahasiswa NmMhs   

tblNilai KdMkl   

tblMatkul NmMkl   

tblMatkul JlSks   

tblNilai Nilai   

 Angkatan: 2000+Mid([tblNilai]![NiMhs];2;2)   

 

Jurusan: Iif(Mid([tblNilai]![NiMhs];4;5)="57201";"Sistem 

Informasi";Iif(Mid([tblNilai]!NiMhs];4;5)="55201";"Teknik 

Informatika";Iif(Mid([tblNilai]![NiMhs];4;5)="57401";"Ma

najemen Informatika";"***"))) 

  

 

Jenjang: Iif(Left([tblNilai]![NiMhs];1)="A";"S3"; 

Iif(Left([tblNilai]![NiMhs];1)="B";"S2"; 

Iif(Left([tblNilai]![NiMhs];1)="C";"S1"; 

Iif(Left([tblNilai]![NiMhs];1)="D";"D4"; 
Iif(Left([tblNilai]![NiMhs];1)="E";"D3"; 

Iif(Left([tblNilai]![NiMhs];1)="F";"D2";"D1")))))) 

  

 

Simpanlah Query tersebut dengan nama qryNilai. 

Tambahkan data baru dengan NIM yang telah ada dalam tabel tblMahasiswa, perhatikan apa 

yang terjdi pada field NmMhs, Angkatan, Jurusan dan Jenjang..? 

 

Latihan 3 : Membuat Query dengan Kriteria 

Buatlah sebuah query baru yang berasal dari tabel tblMahasiswa dengan kriteria jenis kelamin 

dan golongan darah, berikut adalah field-field yang digunakan : 
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Table Source Field Name Sort Criteria 

tblMahasiswa NiMhs Asscending  

tblMahasiswa NmMhs   

tblMahasiswa JkMhs  Pria 

tblMahasiswa GlDrh   

 

Simpanlah query tersebut dengan nama qryMhsPria, tampilkan datanya dan amati data 

mahasiswa yang bagaimana yang ditampilkan..?. Tambahkan kriteria pada query dengan 

Golongan Darah tertentu..! 

Buatlah juga query baru dengan kriteria Wanita dan simpan dengan nama qryMhsWanita. 

 

Latihan 4 : Membuat Query dengan Kriteria Inputan 

Buatlah sebuah query baru yang berasal dari tabel tblMahasiswa dengan parameter tertentu 

misalnya dengan parameter Agama, berikut ini adalah field-field yang digunakan : 

 

Table Source Field Name Sort Criteria 

tblMahasiswa NiMhs Asscending  

tblMahasiswa NmMhs   

tblMahasiswa JkMhs   

tblMahasiswa GlDrh   

tblMahasiswa Agama  [Masukan Agama : ] 

Simpan query tersebut dengan nama qryMhsAgama, tampilkan datanya dan jika muncul kotak 

dialog dengan title Enter Parameter Value dan caption Masukan Agama :, maka masukanlah 

agama tertentu pada kotak isian yang disediakan, amati hasil yang ditampilkan..!, coba juga 

dengan agama yang lainnya lagi, bagaimana hasilnya..? 

 

Latihan 5 : Membuat Interface Form 

Dengan mengikuti petunjuk pada saat praktikum berlangsung, buatlah sebuah single form 

(Biodata Mahasiswa) dengan layout seperti berikut : 

 
 

Cara Membuat Objek Form : 

⌦ Pilih menu Ribbon Create 

⌦ Pilih icon Form Design dalam kelompok Form sehingga ditampilkan objek form kosong 

⌦ Pilih menu Ribbon Design (defaultnya langsung aktif setelah langkah pertama), 

selanjutnya click/pilih icon objek yang sesuai pada ribbon Design kelompok Controls 

⌦ Click pada form yang masih kosong dibagian yang diinginkan sesuai dengan rencana 

yang akan ditampilkan (untuk objek komponen tertentu buatlah dengan control wizard 

agar lebih mudah) 
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Cara Membuat Objek Komponen Command Buttons dengan control wizard : 

⌦ Jika belum aktif, maka aktifkan dulu icon Use Control Wizards 

⌦ Click objek komponen Command Buttons 

⌦ Buat gambar objek komponen command buttons pada form ditempat yang diinginkan 

sehingga dialog wizard command button ditampilkan seperti gambar berikut : 

 

⌦ Pilih kelompok command button yang akan dibuat pada bagian Category sesuai 

keperluan 

⌦ Pilih aksi dari command button yang dibuat jika command button diclick pada bagian 

Actions sesuai keperluan 

⌦ Click tombol Next untuk ke wizard selanjutnya seperti gambar berikut : 

 

⌦ Pilih option button Text jika tombol yang dibuat dengan Caption atau Tulisan, kemudian 

tuliskan caption dari tombol yang dibuat (sesuaikan dengan kegunaan tombolnya) 

⌦ Atau pilih option button Picture jika tombol yang dibuat dengan Caption Gambar, 

selanjutnya pilih bentuk gambar sesuai dengan fungsi tombol yang dibuat 

⌦ Selanjutnya click tombol Next lagi untuk ke wizard berikutnya 

⌦ Pada kotak dialog wizard selanjutnya, tuliskan Nama Objek Command Button yang 

dibuat (Optional) 

⌦ Click tombol Finish untuk mengakhiri pembuatan command button 
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Jika pembuatan form Biodata Mahasiswa tersebut sudah selesai, selanjutnya coba masukan 

beberapa data mahasiswa yang sesuai (minimal 5 data mahasiswa), ikuti petunjuk atau 

pengarahan saat praktikum berlangsung. 

Selanjutnya gunakan tombol-tombol yang telah dibuat, apakah sudah sesuai dengan 

kegunaannya masing-masing. Tambahkan juga tombol-tombol lain yang mungkin diperlukan 

dalam pengolahan data mahasiswa tersebut. 

 

Latihan 6 : Lanjutan Membuat Interface Form 
 

Dengan cara yang sudah dijelaskan pada latihan sebelumnya buatkan juga sebuah 

continuous form (Form yang memiliki bagian Header, Detail dan Footer dimana bagian detail 

isinya akan selalu bertambah secara otomatis) yang digunakan sebagai interface dalam 

pengolahan data Matakuliah dengan layout seperti berikut : 

 

Jika sudah selesai cobalah untuk menambahkan beberapa data matakuliah sekaligus coba 

juga tombol-tombol navigasinya. 

Bedakan dengan form yang berbentuk single form seperti pada latihan sebelumnya (form 

untuk Biodata Mahasiswa) 

 

Latihan 7 : Lanjutan Membuat Interface Form 
 

Buatkan juga form interface untuk mengolah data nilai dengan layout seperti gambar berikut : 

 

 
 

Tabel sumber yang digunakan dalam pembuatan form nilai tersebut adalah tabel Query Nilai. 

Tambahkan tombol-tombol navigasi dan tombol operasi yang diperlukan agar pengolahan 

nilai dapat dilakukan dengan optimal. 
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Praktikum 2 
Tujuan : 

1.  Mahasiswa dapat mendesain sebuah report yang bersumber dari satu tabel 

2.  Mahasiswa dapat mendesain sebuah report yang bersumber dari dua tabel atau lebih 

3.  Mahasiswa dapat mengkustomisasi desain report sesuai dengan keperluan 

4.  Mahasiswa dapat mencetak report ke layar dan ke printer 

 

Persiapan : 
1. Menyediakan file data latihan yang telah dibuat pada modul praktikum sebelumnya 

2. Mengaktifkan aplikasi pengolah database Microsoft Access 

 

Pekerjaan : 
Membuat report, menentukan jenis tabel sumber, mengurutkan data dalam report, 

mengelompokan report berdasarkan field tertentu, mengatur bagian-bagian report yang 

meliputi : report title, report header/footer, page hearder/footer, report detail, summary dan 

mengatur format data. 

 

Materi : 
Report adalah salah satu fasilitas yang dimiliki oleh Ms. Access untuk menampilkan data yang 

telah diolah sedemikian rupa dengan format dan layout yang fleksibel dan dapat disesuaikan 

dengan keperluan. Pembuatan report dapat dilakukan melalui berbagai macam cara 

diantaranya : 

 

a. Membuat Report dengan AutoReport 

Autoreport biasa digunakan untuk membuat laporan dari tabel atau query 

tunggal dan biasanya langsung dibuatkan hasil reportnya di jendela 
preview dalam bentuk standar. 

Langkah membuat report melalui AutoReport : 

1. Pilih/Click tabel atau query yang ingin dibuatkan laporan 
2. Click Ribbon Create, selanjutnya pada bagian Reports clicklah icon 

Report sehingga ditampilkan hasil report dari tabel/query yang dipilih 

tersebut, misalnya seperti gambar berikut : 

 

 
 

3. Jika diperlukan, click icon Design View untuk mengatur/menyesuaiakan 

atau memperbaiki tampilan report standar yang dihasilkan tersebut. 

 

b. Menggunakan Report Wizard 
Report wizard diberikan untuk memudahkan pemakai dalam pembuatan laporan karena 

sifatnya fleksibel, dapat menggunakan banyak tabel maupun query kemudian memilih 

layout dan format yang diinginkan. 

 

Langkah pembuatannya adalah : 

1. Buka database yang berisi tabel atau query yang akan dijadikan sumber data report. 

2. Click menu Ribbon Create. 

3. Click icon Report Wizard pada bagian Reports sehingga muncul dialog seperti gambar 

berikut : 
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4. Pada kotak drop down Table/Queries, pilih tabel atau query yang dijadikan sumber 

data report. 

5. Click sebuah field pada daftar Avaliable Fields: yang akan dimasukan dalam format 

report, kemudian click tombol > untuk memindahkannya ke daftar Selected Fields:, atau 

click tombol >> untuk memindahkan semua field ke daftar field terpilih. (Ulangi langkah 

ini sampai semua field yang diperlukan masuk dalam daftar selected fields) 

6. Jika diperlukan, pilih tabel atau query lainnya pada drop down Table/Queries kemudian 

ulangi langkah pada point e. 

7. Click tombol Next sehingga muncul dialog wizard berikutnya seperti pada gambar 

berikut : 

 
 

8. Jika diinginkan, kelompokan record ke dalam group berdasarkan field tertentu dengan 

cara click nama field yang dijadikan dasar pengelompokan kemudian click tombol > 

atau tombol < untuk menghilangkan pengelompokan. Selanjutnya click tombol Next 

sehingga kotak wizard berikutnya ditampilkan seperti gambar berikut : 
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9. Pada wizard tersebut, tentukan pengurutan yang diinginkan melalui kotak drop down 

pengurutan, jika sudah Click tombol Next untuk ke wizar berikutnya seperti gambar 

berikut : 

 
 

10. Pada dialog wizard yang muncul tersebut, tentukan/pilih layout yang diinginkan pada 

kotak Layout. Tentukan juga orientasi pencetakan laporan landscape atau portrait 

pada kotak Orientation. Click tombol Next untuk ke wizard selanjutnya seperti gambar 

berikut : 

 

 
 

11. Pada wizard tersebut, pilihlah model/style bentuk laporan yang sesuai kemudian click 

tombol Next untuk ke wizard selanjutnya seperti gambar berikut : 
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12. Kemudian pada kotak wizard tersebut, tulis/ketikan nama report yang dibuat kemudian 

click tombol Finish. Kemudian report akan ditampilkan dalam print preview seperti 

Gambar berikut : 

 

 
 

13. Gunakan icon-icon pada kelomppok Controls dalam Ribbon Design untuk melakukan 

kegiatan pengeditan yang diperlukan seperti halnya pada saat membuat form. 

 

c. Membuat Report Sendiri Melalui Report Design 
Report design selain untuk membuat layout report sendiri juga dapat digunakan untuk 

mengkustomisasi atau mengatur report yang sudah dibuat melalui cara-cara yang sudah 

diuraikan sebelumnya. 

Untuk membuat layout design report sendiri dapat dilakukan dengan langkah-langkah 

berikut : 

1. Click Ribbon Create, kemudian pada kelompok Reports click icon Report Design 

sehingga langsung ditampilkan layar design report yang masih kosong seperti gambar 

berikut : 

 

 
 

2. Click Ribbon Design, selanjutnya click icon Add Existing Fields pada kelompok Tools 

sehingga ditampilkan jendela daftar tabel/query beserta nama-nama fieldnya dibagian 

kanan layar. 

3. Pada bagian jendela field list tersebut, pilih naa tabel yang akan dibuatkan reportnya, 

click tanda plus (+) di depan nama tabel untuk menampilkan daftar field-fieldnya. 

4. Click dan drag/seret nama field yang akan ditampilkan ke dalam jendela design 

reportnya pada bagian Detail atau pada bagian yang lainnya. (Ulangi langkah ini 

untuk field-field yang lainnya sampai semua field yang akan dilaporkan masuk dalam 

jendela design report tersebut) 

5. Tambahkan komponen laporan yang lain seperti Judul Laporan, Header/Footer dan 

sebagainya melalui Ribbon Design pada kelompok Controls seperti pada saat 

membuat design form. 

6. Jika diperlukan atur juga propertinya sehingga tampilan report yang diperoleh bisa lebih 

menarik. 

7. Jika sudah selesai, simpanlah design report tersebut dengan nama yang sesuai, 

selanjutnya click icon View Report untuk melihat hasil cetakan di layar (preview) 
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d. Membuat Report Dikelompokan 
Suatu saat diperlukan bentuk laporan yang dikelompokan berdasarkan field tertentu. 

Pengelompokan laporan dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah pembacaan 

laporan berdasarkan kelompok field tersebut, misalnya untuk mengetahui siapa saja 

mahasiswa yang masuk dalam jurusan sistem informasi atau yang lainnya. 

Untuk melakukan pengelompokan pada laporan yang dibuat dapat dilakukan dengan 

cara seperti pada cara membuat report menggunakan Report Wizard (Langkah ke-8). 

 

e. Menambahkan Header dan Footer 
Pada sebuah laporan dapat diberikan tambahan header maupun footer untuk 

memperindah bentuk laporan, meskipun secara default bagian header maupun footer ini 

selalu ditampilkan namun kadang ada yang tidak ditampilkan. 

Penambahan header atau footer diperlukan misalnya untuk menambahkan tanggal 

laporan pada header atau footernya atau menambahkan bentuk tampilan nomor 

halaman menjadi “Halaman 1 dari 3 Halaman” dan sebagainya. 

 

Pemberian header dan footer dilakukan denganlangkah-langkah sebagai berikut : 

1. Bukalah objek laporan yang telah dibuat dan akan ditambahkan header atau footer. 

2. Untuk membuat Header, bukalah bagian Page Header dengan mendrag mouse pada 

bagian page header ke arah bawah, untuk membuat footer, bukalah bagian Page 

Footer dengan mendrag mouse pada bagian page footer ke arah bawah. 

3. Ketikan header atau footer yang diinginkan, atau dapat juga disisipkan fungsi-fungsi 

yang telah disediakan oleh Ms. Access. 

4. Jika akan disisipkan fungsi-fungsi yang telah disediakan langkah pertama adalah pada 

bagian header atau footer tambahkan kontrol Text Box dari Ribbon Design kelompok 

controls. 

5. Click icon Property Seet pada Ribbon Design kelompok tools atau click kanan mouse 

pada objek text box kemudian click menu property sehingga tampil kotak property 

objek tersebut seperti gambar berikut : 

 

 
 

6. Pada Tab Data click kotak isian Control Source kemudian click tombol Build di kanan 

kotak isian control source sehingga muncul dialog Expression Builder seperti gambar 

berikut : 
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7. Dalam kotak properti ketikan teks yang akan dijadikan header atau footer, kemudian 

dari kolom pertama pilihlah objek yang sesuai dengan keperluan misalnya Common 

Expression. 

8. Pada kolom tengah pilih Page N of M. (atau boleh yang lain sesuai keperluan) 

9. Double click pilihan "Page " & Page & " of " & Pages pada kolom ketiga atau click 

tombol Paste. 

10. Editlah teks yang muncul dalam kotak property sesuai keperluannya misalnya menjadi 

11. “Halaman “ & Page & “ dari “ & Pages” 

12. Click tombol OK untuk mengakhiri. 

 

Latihan 8 : Membuat Report dari Satu Tabel 
a. Buatlah report dengan layout seperti gambar di bawah ini 

b. Gunakan tabel Mahasiswa sebagai sumber datanya 

c. Laporan ini belum dikelompokan 

 

 
 

d. Jika sudah selesai buatlah sebuah report lagi dengan sumber yang sama (tabel Mahasiswa) 

namun report yang dibuat dikelompokan berdasarkan jenis kelaminnya. 

e. Atur format layoutnya sedemikian rupa sehingga terlihat lebih informatif. 

 

Latihan 9 : Membuat Report Lebih dari Satu Tabel 
a. Buatlah report dengan sumber data yang berasal dari dua tabel atau lebih 

b. Gunakan tabel Query Nilai sebagai sumber datanya 

c. Tentukan sendiri format tampilannya agar tampilannya informatif. 
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Praktikum 3 
 

Tujuan : 
1. Mahasiswa dapat mendesain switchboard sebagai kontrol akses ke semua object yang 

dibuat. 

2. Mahasiswa dapat mengkoneksikan swithboard dengan tabel, query, form dan report. 

3. Mahasiswa dapat mengkustomisasi interface swithboard yang dibuat. 

 

Persiapan : 
1. Menyediakan file data latihan yang telah dibuat pada modul praktikum sebelumnya. 

2. Mengaktifkan aplikasi pengolah database Microsoft Access. 

 

Pekerjaan : 
Membuat switchboard melalu switchboar manager, menentukan objek yang diakses, 

menambah item dan mengedit item objek yang diakses. 

 

Materi : 
Switchboard adalah fasilitas yang diberikan Ms. Access sebagai sebuah objek untuk 

mengelola/mengendalikan akses ke semua objek yang telah dibuat seperti layaknya 

sebuah menu dengan bentuk interface sama dengan objek form. 

Objek ini bermanfaat untuk melakukan pengolahan data yang dikerjakan oleh orang lain 

tanpa harus mengetahui secara detail tentang pengolahan database di Ms. Access. 

 

Untuk membuat objek Switchboard ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut : 

1. Dari jendela database, pilihlah menu Tools – Database Utility – Switchboard Manager, 

jika Switcboard sudah pernah dibuat maka akan ditampilkan jendela Switchboard 

Manager lengkap dengan pilihan menu yang sudah dibuat sebelumnya, namun jika 

Switchboard belum pernah dibuat maka akan ditampilkan pemberitahuan dan 

konfirmasi untuk membuat atau tidak seperti gambar berikut : 

 

 
 

Pilih No untuk membatalkan pembuatan switchboard atau Yes jika ingin membuatnya 

sehingga ditampilkan jendela switchboard manager berikut : 

 

 
 

2. Dalam jendela Switchboard Manager tersebut pilihlah tombol perintah Edit… untuk 

membuat pilihan-pilihan menu yang diinginkan seperti gambar berikut : 
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3.  Pada bagian Switchboar Name gantilah teks Main Switchboard menjadi teks Menu 

Utama 

4.  Pilih tombol New… untuk membuat item pilihan menu baru, sehingga ditampilkan 

dialog seperti berikut : 

 

 
 

5.  Pada bagian Text, tuliskan Nama Item Menu yang diinginkan, misalnya Pengolahan 

Data Barang. 

6.  Pada bagian Command pilihlah Open Form in Edit Mode untuk memberikan perintah 

membuka form dengan modus edit data. Bagian ini memiliki 8 (delapan) pilihan untuk 

mengoperasikan form, report dan pilihan operasi lainnya. 

7.  Pada bagian Switchboard pilihlah form yang sesuai, misalnya frmBarang. 

8.  Click tombol OK, sehingga kembali ke jendela Edit Switchboar Page seperti gambar 

sebelumnya dengan tambahan pilihan pada bagian Items on this Switchboard sebagai 

item menunya. 

9.  Lakukan langkah ke 4 sampai 8 berulang-ulang untuk membuat item-item selanjutnya 

sampai semua item yang diinginkan selesai dibuat. 

10.  Pada jendela Switchboard Manager, pilihlah tombol Close untuk mengakhiri 

pembuatan Switchboard. 

 

 Switchboard yang telah dibuat dapat dijalankan seperti layaknya menjalankan objek 

form biasa, double click nama objek Switchboard yang ada dalam objek form sehingga objek 

switchboard ditampilkan dan pilihan-pilihan yang ada juga dapat diakses seperti kita 

mengakses form atau report. 

 Untuk melakukan perubahan-perubahan yang berkaitan dengan tampilan dan design 

form dapat dilakukan seperti pada saat kita melakukan perbaikan/ perubahan pada objek 

form biasa. 

 Sedangkan untuk melakukan perubahan/perbaikan yang berkaitan dengan menu item 

maupun link item ke objek yang lainnya dapat dilakukan dengan memilih menu Switchboard 

Manager yang ada pada menu bar Tools Ms. Access seperti pada saat membuat Switchboard 

yang telah diuraikan dalam langkah-langkah pembuatan switchboard. 

 

Latihan 10 : Membuat Switchboard 
Dari latihan yang telah dibuat pada modul praktikum sebelumnya, buatlah sebuah menu 

Switchboard yang memiliki beberapa kontrol seperti berikut : 

1. Pengolahan Data Mahasiswa; jika dipilih akan mengaktifkan/membuka form Pengolahan 

Data Mahasiswa dalam mode Edit. 

2. Pengolahan Data Matakuliah; jika dipilih akan mengaktifkan/membuka form Pengolahan 

Data Matakuliah dalam mode Edit. 

3. Pengolahan Nilai Mhs; jika dipilih akan mengaktifkan/membuka form Nilai Mahasiswa dalam 

mode Append. 



STMIK Palangkaraya – www.stmikplk.ac.id 

Disusun Oleh : Suparno – www.digdoyo.com  -  55 

4. Data Mahasiswa Terdaftar; jika dipilih akan mengktifkan/membuka report Daftar 

Mahasiswa. 

5. Selesai; jika dipilih maka akan menutup form sekaligus database yang sedang diolah. 

 

 
 

6. Selanjutnya silahkan dikustomisasi, baik warna, tulisan atau tambahkan gambar yang sesuai 

agar lebih menarik. 



 

 

 
 

Modul - IV 

Praktikum Aplikasi Perkantoran 
( Materi Presentation - Microsoft Power Point ) 
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BAGIAN 1 
Microsoft Office PowerPoint 2007 

 

 

1. Mengenal IDE PowerPoint 2007 

Microsoft PowerPoint merupakan software produk Microsoft yang dikhususkan untuk 

membangun atau membuat slide untuk presentasi. Microsoft PowerPoint memiliki beberapa 

alat bantu (tools) yang membantu perancang slide untuk mendesain slide sehingga tampil 

lebih menarik dan mudah dikendalikan saat melakukan presentasi. 

Beberapa alat bantu yang tersedia pada Microsoft PowerPoint satu sama lain 

saling terkait dan terpadu sehingga membantu sistem slide designer yang komplek yang 

disebut dengan Integreted Development Environment (IDE) atau sering juga disebut elemen 

dasar Ms PowerPoint.  

Sebelum kita mengenal IDE PowerPoint, kita buka dulu software Microsoft 

PowerPoint 2007. Untuk membukanya, klik tombol Start ���� All Program ���� Microsoft Office ���� 

Microsoft Office PowerPoint 2007. 

 

 
 

Gambar 1. Membuka Microsoft PowerPoint 2007 

Sesaat kemudian layar penyuntingan Microsoft PowerPoint akan ditampilkan seperti gambar 

berikut ini. 

 
Gambar 2. IDE Microsoft PowerPoint 2007 

1 
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4 
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7 
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Penjelasan IDE atau Elemen Dasar dalam Ms PowerPoint 2007 

1. Titlebar, merupakan judul slide yang sedang didesain. Judul slide ini akan sesuai dengan 

nama file dari slide yang sedang didesain. 

2. Ribbon Menu, merupakan baris menu mulai dari Home, Insert, Design… sampai dengan 

View. Fungsi dari masing-masing menu ribon sesuai dengan namanya, misalnya menu 

Home berfungsi untuk pengaturan font, paragraph, drawing, editing, slide dan clipboard. 

3. Outlining Tab, merupakan tab yang menampilkan outline/teks  isi dari slide yang sedang 

didesain. 

4. Sliding Tab, merupakan tab yang menampilkan slide yang sedang didesain dalam miniatur. 

5. Sliding Viewer, merupakan shortcut untuk menampilkan slide yang sedang didesain. 

6. Sliding Zoom, merupakan slider untuk mengatur sudut pandanga tampilan saat mendesain 

slide (zomming). 

7. Ruller Line (Horizontal dan Vertikal), merupakan skala baris pada saat penyuntingan slide 

yang sedang didesain. 

8. Design Slide atau Working Area, adalah area kerja slide tempat membuat slide yang 

sedang didesain. 

 

2. Fungsi-fungsi Menu Ribbon 

• Home Ribbon 

 

Gambar 3. Home Ribbon 

Penjelasan kegunaan masing-masing kelompok icon dalam Home Ribbon seperti 

berikut: 

Kelompok Icon Keterangan / Kegunaan 

Clipboard Untuk meng-copy paste teks atau objek.  

Slide 
Untuk bekerja yang berkaitan dengan slide seperti menambah, 

menghapus dan mengatur layout sebuah slide. 

Font 
Untuk bekerja yang berhubungan dengan font seperti jenis dan 

ukuran huruf, warna tulisan dan format tulisannya. 

Paragraph 

Untuk mengatur tataletak yang berkaitan dengan pengaturan 

paragraf seperti pemberian nomor perincian paragraf dan 

perataan teks. 

Drawing 

Untuk menyisipkan gambar atau shape dan pengaturan tata 

letak shape yang dibuat seperti menata letak beberapa objek 

dan pewarnaan objek shape yang dibuat. 

Editing 
Untuk proses editing seperti pencarian kata/teks dan 

penggantian kata/teks secara cepat. 

 

• Insert Ribbon 

 

Gambar 4. Insert Ribbon 

Penjelasan kegunaan masing-masing kelompok icon dalam Insert Ribbon seperti berikut 

: 
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Kelompok Icon Keterangan / Kegunaan 

Tables Untuk menambahkan tabel kedalam slide yang dibuat. 

Ilustration Untuk menambahkan gambar, clipart, shape dan grafik. 

Links Untuk menambahkan link ke slide tertentu atau file lainnya. 

Text 
Untuk menambahkan teks box, header/footer, wordart dan 

nomor halaman slide. 

Media Clips Untuk menambahkan objek media lain seperti video atau suara. 

 

• Design Ribbon 

 

Gambar 5. Design Ribbon 

Penjelasan kegunaan masing-masing kelompok icon dalam Design Ribbon seperti 

berikut : 

Kelompok Icon Keterangan / Kegunaan 

Page Setup 
Untuk mengatur ukuran halaman pencetakan dan orientasi 

halaman slide yang dibuat. 

Themes 
Untuk mengatur/menetapkan format tema latar dari slide yang 

dibuat termasuk warna dan efeknya. 

Background 
Untuk mengatur penggunaan background atau latar belakang 

slide  yang dibuat. 

 

• Animations Ribbon 

 

Gambar 6. Animations Ribbon 

Penjelasan kegunaan masing-masing kelompok icon dalam Animations Ribbon seperti 

berikut : 

Kelompok Icon Keterangan / Kegunaan 

Preview 
Untuk melihat efek animasi pada slide yang aktif pada mode 

penyuntingan 

Animations 
Untuk menambahkan animasi pada objek baik objek teks maupun 

objek gambar 

Transition to This 

Slide 

Untuk menambahkan animasi pada transisi atau pergantian slide 

saat di jalankan (view) termasuk memberikan waktu pergantian 

slide secara otomatis atau manual. 

 

• Slide Show Ribbon 

 

Gambar 7. Slide Show Ribbon 

Penjelasan kegunaan masing-masing kelompok icon dalam Slide Show Ribbon seperti 

berikut : 
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Kelompok Icon Keterangan / Kegunaan 

Start Slide Show 
Untuk memulai menampilkan slide yang dibuat baik mulai dari 

awal slide maupun dari slide yang aktif. 

Set Up 

Untuk menetapkan pengaturan-pengaturan dalam menampilkan 

slide termasuk menyembunyikan slide tertentu  sekaligus merekam 

suara penjelasan sebagai narasinya. 

Monitors 

Untuk mengatur resolusi tampilan monitor agar sesuai dengan 

perangkat lain yang digunakan seperti infocus atau monitor 

lainnya sebagai tempat untuk menampilkan slide presentasi. 

 

• Review Ribbon 

 

Gambar 8. Review Ribbon 

Penjelasan kegunaan masing-masing kelompok icon dalam Review Ribbon seperti 

berikut : 

Kelompok Icon Keterangan / Kegunaan 

Proofing 
Untuk melakukan pengecekan/validasi ejaan yang ditulis dalam 

bahasa Inggris termasuk terjemahan dlm bhs tertentu. 

Comments 
Untuk memberikan dan mengatur komentar pada slide atau objek 

yang ditempatkan dalam slide. 

Protect 

Untuk melakukan proteksi atau perlindungan pada slide yang 

dibuat agar tidak bisa dibuka oleh orang lain yang tidak memiliki 

hak akses. 

 
• View Ribbon 

 

Gambar 9. View Ribbon 

Penjelasan kegunaan masing-masing kelompok icon dalam View Ribbon seperti berikut : 

Kelompok Icon Keterangan / Kegunaan 

Presentation 

Views 

Untuk mengatur tampilan dalam layar dengan bentuk tampilan 

normal/standar, urutan slide, catatan halaman, menampilkan slide 

presentasi termasuk menampilkan master slide yang digunakan 

dalam membuat slide. 

Show/Hide 
Untuk menampilkan atau menyembunyikan ruller line, gridlines dan 

baris pesan pada slide yang sedang dibuat. 

Zoom 
Untuk mengatur sudut pandang tampilan saat melakukan 

penyuntingan slide. 

Color/Grayscale 
Untuk mengatur tampilan dalam bentuk abu-abu sekaligus model 

dan format aliran warna abu-abu yang digunakan. 
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Window 

Untuk mengatur tampilan jendela penyuntingan jika penyuntingan 

slide menggunakan multi slide atau membuka banyak slide dalam 

satu waktu. 

Macros 
Untuk menambahkan rekaman perintah-perintah dalam 

pembuatan slide agar bisa diberikan otomatisasi tertentu. 
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BAGIAN 2 
Mendesain Slide Presentasi 

 

1. Membuat Slide Baru 

Slide baru akan langsung dibentuk atau ditampilkan pada saat pertama kali kita 

mengaktifkan aplikasi Microsoft Office Power Point 2007 ini, namun jika selanjutnya diperlukan 

membuat slide baru, maka bisa dilakukan dengan cara pilih icon Office Button yang ada 

dipojok kiri atas layar, kemudian pilihlah icon New sehingga ditampilkan kotak dialog New 

Presentation seperti berikut : 

 

Gambar 10. Kotak Dialog New Presentation 

Pada kelompok Templates terdapat  5 (lima) pilihan slide baru, yaitu: 

a. Blank and recent, untuk membuat slide baru yang masih kosong atau meniru yang pernah 

dibuat sebelumnya. 

b. Installed templates, untuk membuat slide baru dengan desain slidenya diambil dari 

template atau contoh yang sudah disediakan oleh Microsoft Office PowerPoint 2007. 

c. Installed themes, untuk membuat slide baru dengan desain slide dan tema slide yang sudah 

disediakan oleh Microsoft Office PowerPoint 2007. 

d. My templetes, untuk membuka template slide buatan sendiri yang sudah ada dalam 

bentuk file template. 

e. New from existing, untuk membuka template slide yang sudah disediakan oleh Microsoft 

Office PowerPoint 2007. 

Pada bahasan ini kita akan membuat slide baru yang masih kosong. Oleh karena  itu, 

pilih Blank and recent dan click tombol Create pada kotak dialog tersebut (lihat gambar 10).  

Pembuatan slide presentasi yang baru juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan 

tombol shortcut Ctrl + N. Baik menggunakan perintah melalui Office Button maupun 

menggunakan shortcut, selanjutnya kita dihadapkan pada sebuah slide baru seperti pada 

Gambar 2 pada halaman 2 diawal modul ini. 

Microsoft Office PowerPoint 2007 memberikan sebuah slide yang merupakan judul dari 

presentasi yang akan kita buat. Judul dari slide ini dikenal dengan nama Master Title. Dari slide 

tersebut (Gambar 2), kita memiliki 2 (dua) buah objek Textbox, yaitu Click to add title dan Click 

to add subtitle. Maksudnya jika kita akan menuliskan judul presentasi, cukup meng-klik pada 
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area kotak tersebut dan menuliskan judulnya. Kemudian pada kotak subtitle bisa kita isi dengan 

nama narator atau presentator. Contoh, seperti gambar berikut ini. 

 

Gambar 11. Desain Judul Presentasi 

 

2. Mendesian Slide dengan Sliding Outline 

Untuk mendesain outline/teks slide, terlebih dahulu kita klik tab Sliding Outline seperti 

gambar di bawah ini. 

 

Gambar 12. Membuat Slide Melalui Tab Sliding Outline 

 

Pada tab outline terdapat sebuah kotak kecil. Kotak tersebut merepresentasikan 

sebuah slide. Slide paling atas adalah slide judul presentasi yang akan kita desain. Untuk 

menuliskan  teks pada slide tersebut cukup dengan menambahkan teks di sebelah kanan slide.  

Saat kita menambahkan teks di sebelah kanan slide pada outline, maka teks tersebut 

juga tampil pada desain slide utama. Contoh di atas (Gambar 12) kita menambahkan teks 

“Menggunakan Microsoft Office PowerPoint 2007” sebagai judul presentasi. Setelah kita tekan 

tombol [Enter] dari keyboard, maka outline menambahkan sebuah slide di bawahnya. 

Perhatikan gambar di bawah ini. 
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Gambar 13. Penambahan slide baru pada tab sliding outline 

Slide baru otomatis ditambahkan, sehingga saat ini kita memiliki 2 (dua) slide. Jika kita 

menginginkan penambahan slide baru, kita bisa menfaatkan slide tersebut. Tetapi jika baris 

berikutnya masih ada teks untuk slide sebelumnya, gunakan click kanan mouse pada bagian 

Outline tersebut sehingga ditampilkan menu popup seperti gambar berikut : 

 

Gambar 14. Menu Popup pada tab sliding outline 

Perhatikan pada menu popup tersebut terdapat  tombol  Demote , berfungsi untuk 

menggeser objek outline ke kanan. Jika objek sebelumnya adalah slide, maka proses demote 

akan menjadikan baris berikutnya adalah bagian dari slide sebelumnya. Jika objek sebelumnya 

adalah objek Textbox, maka proses demote akan menjadikan baris berikutnya adalah bagian 

dari objek tersebut. Selain terdapat tombol Demote, juga terdapat tombol Promote  yang 

fungsinya adalah kebalikan dari tombol Demote.  

Untuk memahami konsep Demote dan Promote, buatlah outline seperti gambar di bawah ini. 

 

Gambar 15.  Penggunaan Demote dan Promote pada Outline 
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3. Mendesian Slide dengan Sliding Slides 

Untuk mendesain atau membuat slide presentasi selain dengan menggunakan tab 

sliding outline tersebut yang lebih umum digunakan oleh kebanyakan orang adalah melalui tab 

sliding slides. Umumnya setelah aplikasi Microsoft Office PowerPoint 2007 diaktifkan, kita sudah 

dapat langsung membuat slide presentasi yang diinginkan. Inilah cara yang umum digunakan. 

Pada tampilan awal aplikasi Microsoft Office PowerPoint 2007 ini (Perhatikan Gambar 

2). Teks atau naskah yang akan dijadikan slide dapat langsung dituliskan pada bagian Design 

Slide atau Working Area (Nomor 8 pada Gambar 2). 

Untuk menambahkan slide baru atau slide berikutnya pilih Home Ribbon selanjutnya 

pada kelompok Slides click icon New Slide, maka slide baru atau slide berikunya akan 

ditambahkan dibawah slide yang ada. Langkah ini juga dapat dilakukan dengan 

menggunakan shortcut Ctrl + M. Selanjutnya naskah slide dapat dituliskan pada slide yang baru 

tersebut dan seterusnya sampai semua nasakah slide presentasi selesai dibuat. 

 

4. Menambahkan Objek 

Penambahan objek yang dimaksudkan adalah penambahan objek ke dalam slide 

untuk mempertegas atau memberikan ilustrasi pada slide yang dibuat. Objek yang dapat 

ditambahkan diantaranya adalah objek tabel, gambar, clipart, photo album, shape, chart, 

wordart dan sebagainya yang pada umumnya semua objek yang ada dalam kelompok Insert 

Ribbon dapat ditambahkan sesuai dengan yang kita perlukan. 

Misalnya untuk menambahkan objek WordArt yang merupakan objek tulisan yang 

memiliki bentuk dan gaya yang unik. Untuk menyisipkan WordArt pilih Insert Ribbon  selanjutnya 

pada kelompok  Text clicklah icon WordArt dan pilih salah satu icon text dekoratif yang ada, 

lihat gambar berikut : 

 

Gambar 16.  Pilihan Text WordArt 

Setelah pemilihan salah satu icon WordArt tersebut maka pada area kerja kita akan 

ditambahkan sebuah objek WordArt standar seperti gambar berikut : 

 

Gambar 17. Objek Pembuatan WordArt 
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Tuliskan teks yang akan dibuat dengan fasilitas WordArt ini pada bagian objek (Your 

Text Here) tersebut. Selanjutnya pengaturan-pengaturan untuk objek WordArt dapat dilakukan 

dengan menggunakan icon-icon yang ada dalam kelompok Format Ribbon seperti kelompok 

ribbon yang lainnya. 

Untuk menambahkan objek-objek lainnya yang diperlukan pada prinsipnya adalah 

sama seperti menambahkan objek WordArt ini. 

5. Mengatur Theme Slide dan Background Slide  

Agar lebih menarik, slide dapat kita tambahkan dengan tema dan background. 

Theme Slide biasanya digunakan untuk menambahkan efek pada semua objek yang ada 

pada slide sesuai dengan templete yang telah disediakan dalam kelompok Design RIbbon - 

Theme, sedangkan background biasanya untuk menambahkan latar belakan berupa warna 

tunggal, warna gradient, texture, pattern (arsir), dan picture (gambar).  

Untuk menambahkan background, pilih Design Ribbon kemudian pada kelompok 

Background pilihlah Background Styles, perhatikan gambar berikut : 

 

Gambar 18. Pilihan Background Slide 

Untuk membuat background dengan warna, cukup memilih warna yang sudah 

disediakan pada color palette tersebut (Gambar 18), pemberian background warna tersebut 

akan diterapkan pada seluruh slide yang ada, namun jika ingin diterapkan pada satu slide saja 

yaitu slide yang aktif lakukan click kanan mouse pada warna background yang dipilih 

kemudian pada menu popup yang tampil pilihlah Apply to Selected Slides. Sedangkan untuk 

pengaturan background yang lain pilihlah icon Format Background sehingga ditampilkan 

dialog pengaturannya seperti gambar berikut: 

 

Gambar 19. Kotak Dialog Format Background 

Pilihan pengaturan background yang disediakan dalam dialog tersebut adalah: 

a. Solid fill, digunakan untuk memberikan warna background penuh pada slide. 
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b. Gradient fill, digunakan untuk memberikan warna background dengan gradien yaitu warna 

dengan perubahan dari satu warna ke warna yang lain. 

c. Picture or texture fill, digunakan untuk memberikan background dengan gambar tertentu 

atau menggunakan background gambar tekstur. 

d. Hide background graphics, jika pilihan ini diaktifkan maka gambar yang digunakan sebagai 

background tidak ditampilkan. 

Tombol Apply to All pada dialog tersebut jika dipilih maka background yang sudah 

kita tentukan akan diterapkan untuk seluruh slide, tetapi jika tidak dipilih maka background 

akan diterapkan pada slide yang sedang aktif saja. 

6. Menambahkan Animasi pada Slide  

Animasi yang dimaksudkan adalah efek yang ditambahkan pada sebuah 

objek dalam slide pada saat slide dijalankan. Ada dua kelompok animasi yang bisa 

diberikan, yaitu animasi pada pergantian slide (Slide Transition) dan animasi pada 

objek yang ada dalam slide. 

Untuk menambahkan animasi pada pergantian slide dapat dilakukan dengan 

memilih Animations Ribbon kemudian pada kelompok Transition to This Slide pilihlah 

icon animasi transisi yang sesuai (Lihat efek yang dihasilkan langsung pada slide). 

Pengaturan model animasi tersebut dijalankan dapat dipilih pada pilihan On Mouse 

Click (jika animasi dijalankan dengan click pada mouse) atau Automatically After (jika 

animasi akan dijalankan dengan selang waktu tertentu) dan jika pilihan automatically 

after ini dipilih maka tentukan berapa lama waktu jeda (delay) yang diperlukan untuk 

memulai animasi tersebut. 

Sedangkan untuk menambahkan animasi pada objek dalam slide dilakukan 

cara click objek yang akan diberi animasi (misalnya objek teks judul slidenya), 

selanjutnya pilih animasinya dengan meng-click dropdown Animate pada kelompok 

Animations, selanjutnya pilih animasi yang diinginkan (defaultnya hanya disediakan 3 

buah animasi, 1 tanpa animasi, dan 1 pilihan custom animation). Selanjutnya untuk 

memilih animasi yang lainnya pilihlah Custom Animation sehingga dibagian kanan 

layar slide akan ditampilkan dialog custom animasi tersebut seperti gambar berikut : 

 

Gambar 20. Kotak Dialog Custom Animation 
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Untuk menambahkan efek animasi yang diinginkan, pada dialog tersebut 

pilihlah Add Effect yang selanjutnya akan diberikan 4 (empat) pilihan yaitu : 

a. Entrance, untuk kelompok animasi masuk (asalnya objek tidak kelihatan menjadi 

kelihatan). 

b. Emphasis, untuk kelompok animasi dalam slide (objek langsung kelihatan). 

c. Exit, untuk kelompok animasi keluar (asalnya objek kelihatan menjadi tidak 

kelihatan/menghilang). 

d. Motion Paths, untuk kelompok animasi pergerakan objek mengikuti alur tertentu 

yang ditetapkan. 

Sedangkan untuk menghapus efek animasi yang telah diberikan, dapat 

digunakan tombol Remove. 

Pada bagian dropdown Start digunakan untuk menentukan kapan animasi 

objek tersebut dimulai, yang disediakan 3 (tiga) pilihan yaitu : 

a. On Click, jika animasi dimulai pada saat mouse di click. 

b. With Previous, jika animasi dimulai bersamaan dengan animasi objek sebelumnya. 

c. After Previous, jika animasi dimulai setelah animasi objek sebelumnya. 

Sedangkan bagian dopdown Direction digunakan untuk menetapkan arah 

animasi yang digunakan, pada bagian ini akan berubah-ubah atau tidak sama antar 

animasi bergantung dengan jenis animasi yang digunakan. Pada bagian dropdown 

Speed digunakan untuk menetapkan kecepatan jalannya animasi yang dimaksud.  

7. Memulai atau Menjalankan Slide Presentasi 

Untuk memulai atau menjalankan slide presentasi yang telah dibuat, pilihlah 

Slide Show Ribbon kemudian pada kelompok Start Slide Show dapat dipilih icon From 

Begining atau tekan tombol F5 pada keyboard untuk memulai slide presentasi dari 

awal slide. Dapat juga dipilih icon From Current Slide atau tekan tombol Shift + F5 pada 

keyboard untuk memulai slide presentasi dari posisi slide yang aktif. 
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BAGIAN 3 
Latihan Mendesain Slide Presentasi 

 

Latihan 1 : 

1. Buatlah layout slide baru dengan naskah seperti berikut. 

2. Tulislah naskah slide tersebut melalui fasilitas Sliding Outline. 

3. Berikan background slide melalui failitas Design - Background Style. 

4. Simpan pekerjaan Anda dengan Nama File Slide Latihan 1 

 

Pedoman Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI) STMIK Palangkaraya 

Disampaikan Oleh : Nama Anda Masing-Masing 

 

Pengantar 

 

Dalam era persaingan global, sudah menjadi keharusan sebuah perguruan tinggi memiliki 

acuan atau pedoman yang mengatur dan menjamin terlaksananya proses pendidikan dan 

pengajaran secara bermutu dan berkualitas.  

Jaminan mutu tersebut mengharuskan adanya manajemen lembaga pendidikan tinggi yang 

lebih profesional dan proporsional. Untuk itu diperlukan adanya sebuah lembaga penjamin 

mutu yang memiliki sistem kerja dalam rangka menunjang pencapaian standar mutu 

perguruan tinggi. 

 

Visi - Misi 

 

Visi : 

Menjadi salah satu pusat pendidikan, pengembangan dan penelitian dalam bidang teknologi 

informasi dan ilmu komputer di Kalimantan. 

Misi: 

1. Melaksanakan pendidikan tinggi secara professional dan berkualitas dibidang teknologi 

informasi dan ilmu komputer sesuai dengan sumber daya yang relevan. 

2. Menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah dan dunia usaha dalam rangka 

pengembangan dan peningkatann sekolah tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat. 

3. Menjadi wadah yang dibanggakan dan memberi rasa aman serta nyaman bagi seluruh 

civitas akademika. 

 

Tujuan 

1. Membentuk manusia Indonesia yang seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani. 

2. Mendidik mahasiswa agar memiliki pengetahuan yang tinggi dalam bidang teknologi 

informasi dan ilmu komputer. 

3. Mengembangkan keahlian dan keterampilan agar dapat berpartisipasi secara produktif 

dan kreatif baik dalam pembangunan pemerintah maupun dunia usaha. 

4. Menyediakan sarana dan prasarana yang mampu menciptakan atmosfer kampus yang 

kondusif dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh citivitas akademika. 

 

Dasar Operasional Jaminan Mutu  

a. UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 21 : Pasal 35 ayat 1 : Pasal 50 ayat 2 Pasal 51 ayat 2: 

b. UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 

c. PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang SNP (Standar Nasional Pendidikan) 

d. Pendoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Dikti Diknas Tahun 2003 

e. Statuta STMIK Palangkaraya 

f. SK Ketua STMIK Palangkaraya Nomor 17 Tahun 2009 tentang sistem penjaminan mutu 

internal STMIK Palangkaraya 

g. SK Ketua STMIK Palangkaraya Nomor 32 Tahun 2009 tentang pembentukan lembaga 

penjaminan mutu tanggal 18 Desember 2009 

h. SK Ketua STMIK Palangkaraya Nomor 33 Tahun 2009 tentang pengangkatan kepala dan 

sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu tanggal 18 Desember 2009 
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Latihan 2 : 

1. Bukalah File Slide Latihan 1. 

2. Tambahkan animasi pada semua judul slide dengan animasi Peek In. 

3. Tambahkan animasi pada semua isi slide dengan animasi Wipe. 

4. Aturlah animasi-animasi tersebut dengan Start, Direction dan Speed yang berbeda-beda. 

5. Berikan animasi pergantian antar slide secara Random. 

 

 

Latihan 3 : 

1. Buatlah slide baru. 

2. Berikan background pada slide title dan slide master dengan background yang berbeda 

(gunakan kreatifitas anda untuk membuatnya gunakan Insert Ribbon atau sisipkan gambar 

yang sudah jadi) 

3. Berikan juga animasi pergantian antar slide, animasi teks dan pengaturan animasi teks 

tersebut. 

 

Siklus Herregistrasi/Daftar Ulang 

Pada Bagian Akademik Kemahasiswaan 

STMIK Palangkaraya 

Oleh : Nama Anda 

 

Awal Semester 

1. Semua mahasiswa melaksanakan pembayaran biaya kuliah melalui Bank Persepsi 

2. Penyerahan slip setoran biaya kuliah ke bagian umum oleh mahasiswa 

3. Petugas bagian umum mentransaksikan biaya kuliah yang dibayar ke dalam komputer 

akademik 

 

Pengisian KRS 

1. Mahasiswa mendownload jadwal kuliah melalui web STMIK Palangkaraya 

(www.stmikplk.ac.id) 

2. Mahasiswa memilih matakuliah yang akan ditempuh dengan pedoman jadwal yang 

telah didownload 

3. Mahasiswa melakukan pengisian KRS pada bagian Akademik dengan membawa kartu 

herregistrasi 

4. Pengisian KRS langsung dicetak rangkap 4 (empat) 

 

Konsultasi dengan Dosen PA 

1. Mahasiswa menemui dosen PA dengan membawa KHS semester sebelumnya dan KRS 

semester sekarang pada waktu yang telah disepakati bersama 

2. Dosen PA mencatat hasil prestasi yang diperoleh mahasiswa pada semester 

sebelumnya 

3. Dosen PA mencatat matakuliah yang akan ditempuh mahasiswa pada semester 

sekarang 

4. Dosen PA memberikan arahan, bimbingan, masukan dan kritikan pada mahasiswa atas 

prestasi yang telah diperolehnya 

5. Dosen PA menyetujui matakuliah yang akan ditempuh mahasiswa dengan memberikan 

tanda tangan pada KRS yang bersangkutan 

 

Distribusi KRS 

Mahasiswa mendistribusikan KRS yang telah disetujui oleh Dosen PA untuk masing-masing 

bagian yaitu : 

• Lembar 1 Untuk Mahasiswa Ybs 

• Lembar 2 Untuk Dosen PA 

• Lembar 3 Untuk Jurusan 

• Lembar 4 Untuk Bagian Akademik Kemahasiswaan 

 

Perkuliahan 

1. Mahasiswa wajib mengikuti kuliah tatap muka, praktikum dan penugasan untuk semua 

matakuliah yang ditempuh sesuai dalam KRS 

2. Perkuliahan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan 

3. Peraturan dan tata tertib perkuliahan dan praktikum harus ditaati saat perkuliah 

4. Pada pertengahan semester Dosen Pengasuh Matakuliah wajib memberikan evaluasi 

tengah semester (UTS) 
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Ujian Akhir Semester 

1. Mahasiswa harus telah melunasi semua biaya kuliah yang belum lunas di awal semester 

2. Mahasiswa mengambil Kartu Peserta Ujian Akhir Semester pada bagian akademik 

dengan membawa kartu herregistrasi 

3. Jadwal ujian akhir semester diinformasikan oleh jurusan 

4. Ujian teori maupun praktik dilaksanakan sesuai jadwal ujian yang ada 

 

Akhir Semester 

1. Hasil prestasi mahasiswa (Nilai Akhir Matakuliah) diinformasikan oleh bagian akademik 

kemahasiswaan melalui sarana website 

2. Mahasiswa dapat melakukan komplain perolehan nilai yang tidak sesuai kepada dosen 

pengasuh matakuliahnya paling lambat 2 (dua) minggu setelah nilai diinformasikan 

3. Bagian Akademik mencetak KHS semua mahasiswa pada semester bersangkutan 

4. Mahasiswa mengambil KHS masing-masing pada bagian akademik kemahasiswaan 

dengan membawa kartu herregistrasi 

 

Tugas : 

1. Buatlah presentasi untuk materi perkuliahan yang Anda tempuh pada semester ini 

2. Slide yang dibuat paling sedikit 10 (sepuluh) slide 

3. Buat/aturlah animasi teks, animasi slide, background dengan kreatifitas yang Anda miliki 

4. Pengaturan animasi teks dan animasi slide dibuat otomatis semua atau tanpa harus 

menekan tombol mouse atau keyboard untuk menampilkan slide dan isinya 

5. Simpanlah pekerjaan anda dengan nama file Tugas Presentasi NIM Anda dan kumpulkan 

dalam bentuk softcopy 
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KATA PENGANTAR 

 

Microsoft Office adalah satu paket aplikasi siap pakai yang 

berdasarkan fungsinya termasuk dalam kelompok Perangkat Lunak 

Perkantoran dan banyak digunakan untuk membantu dalam 

menyelesaikan pekerjaan perkantoran sehari-hari seperti untuk 

membuat surat, presentasi, lembar kerja elektronik, basis data dan 

sebagainya. Paket aplikasi Microsoft Office adalah salah satu 

aplikasi perkantoran yang sering digunakan dalam dunia 

pekerjaan terutama adalah aplikasi Word, Power Point, Excel dan Access meskipun 

juga tersedia paket aplikasi perkantoran yang lainnya seperti Open Office dan 

sebagainya. 

Tutorial ini dimaksudkan untuk memberikan panduan praktis dalam 

pemanfaatan fasilitas yang telah disediakan oleh Microsoft Office agar pekerjaan 

yang ada kaitanya dengan pengolah kata, pengolah angka, pengolah presentasi 

dan pengolah basis data dapat diselesaikan dengan hasil optimal. 

Totorial ini disusun dengan tujuan untuk memberikan bantuan atau literatur 

tambahan bagi pembaca khsusunya bagi mahasiswa STMIK Palangkaraya yang 

menempuh matakuliah Aplikasi Perkantoran dalam kurikulum institusi agar memiliki 

pengetahuan dasar tentang aplikasi perkantoran yang sangat membantu dalam 

menyelesaikan tugas-tugas matakuliah lainnya terlebih pada matakuliah praktik kerja 

lapangan dan tugas akhir atau skripsi yang pada umumnya pekerjaan mahasiswa 

dalam penyelesaian tugas dimaksud selalu menggunakan paket aplikasi ini. 

Dalam penyajian materinya tentu masih terdapat kekurangan-kekurangan, 

karenanya saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca atau pemakai sangat 

diharapkan untuk kelengkapan isinya agar selalu sesuai dengan perkembangan 

teknologi dalam bidang komputer khususnya dalam kelompok aplikasi perkantoran. 

Saran dan kritik yang konstruktif dapat disampaikan langsung pada penulis atau 

melalui buku tamu blog penulis di www.digdoyo.com atau email 

endustong@yahoo.com. Akhirnya semoga tutorial ini dapat memberikan manfaat 

sesuai harapan kita semua. 

 
 
 Palangkaraya, Maret 2014 

  
 Penulis 
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