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Kata Pengantar 
Tutorial Office Professional merupakan lanjutan (advanced) dari materi  Computer for Cffice. Tuttorial 

Office Professional didesain bagi para pengguna office yang ingin mengeksplorasi lebih dalam 

fasilitas office yang jarang dimanfaatkan, namun menjadi penting untuk menyelesaikan kasus-kasus 

tertentu yang lebih spesifik. Seperti kasus-kasus yang banyak dihadapi oleh para pelajar, mahasiswa, 

sekretaris dan para professional.  

 

Di tutorial ini Anda akan dibimbing untuk memahami fitur-fitur Office advanced beserta studi kasus 

yang biasa kita temukan sehari-hari. 

 

Setelah mengikuti Tutorial Office Professional, Anda diharapkan mampu menggunakan menerapkan 

aplikasi Office pada kasus-kasus khusus yang lebih spesifik baik pada Word, Excel, Power Point dan 

Access. Dengan demikian solusi kasus-kasus tersebut dapat kita selesaikan dengan cepat dan 

mudah.  

 

 

Prerequisites  
Sebelum mengikuti kelas ini, Anda diasumsikan telah : 

1. Menguasai  pengetikan di keyboard 

2. Menguasai penggunaan mouse 

3. Memahami dasar pengoprasian Office dan fitur-fitur yang umum digunakan di Office 

 
 

Software requirement 
Sebelum Anda memulai proses pembelajaran, berikut ini adalah beberapa program aplikasi yang 

dipakai di dalam Tutorial Computer For Office Advanced : 

1. Operating System : Microsoft Windows XP  (Win XP) 

2. Program Microsoft Office XP (Office XP) : 

- Word XP, digunakan sebagai pengolah kata dan pengetikan dokumen 

- Excell XP, sebagai pengolah angka dan grafik 

- PowerPoint XP, digunakan untuk membuat materi presentasi 

- Access XP, sebagai pengolah database 
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1. Menulis Dokumen Yang Panjang 

 Apa yang akan Anda pelajari dari bab ini : 

• Menerapkan Style & Formatting pada dokumen yang panjang 

• Membuat daftar isi 

• Membuat daftar gambar 

• Membuat Index dokumen 

• Membuat Section Break agar setiap bab memiliki header/footer yang berbeda 

Pengantar 

Pengetahuan mengenai tata cara penulisan dokumen yang panjang sangatlah penting. Hal ini pasti 

akan kita temui ketika kita melakukan penulisan dokumen seperti skripsi, proposal ataupun buku.  

Oleh karena itu pada bab ini akan dibahas elemen-elemen apa yang harus dipenuhi ketika kita 

menulis dokumen yang panjang. Diantaranya: Syle & Formatting, Daftar Isi, Daftar Gambar dan Daftar 

Index. Tidak tertutup kemungkinan bagi Anda untuk menerapkan elemen-elemen di atas pada 

dokumen yang lebih pendek seperti pada laporan pekerjaan ataupun makalah kuliah. 

1.1 Style and Formatting 

Style dan Formatting digunakan untuk menjaga konsistensi dari dokumen yang kita buat. Fungsi 

lainnya adalah untuk memudahkan kita membuat daftar isi (table of content) secara otomtis. 

 

 Setidaknya terdapat empat setting standar yang sudah ada ketika kita melakukan proses pengetikan. 

Diantaranya: 

- Heading 1  :  digunakan untuk menset  judul dokumen (biasanya ukuran teksnya  

     paling besar) 

- Heading 2  :  digunakan untuk menset subjudul (ukuran teksnya lebih kecil dari judul  

     dan biasanya miring) 

- Heading 3  : digunakan untuk menset sub-subjudul 

- Normal  :  digunakan untuk menset teks dari badan dokumen 

 

 

Gb. 1-1 Menu untuk mengatur style dan format dokumen 
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Kita dapat mengatur style dan format dokumen dengan mengklik tombol  yang ada pada toolbar 

kiri atas. Setelah itu akan muncul jendela taskpane di sebelah kanan seperti pada Gb. 1-10. 

 a         b 

Gb. 1-2 Panel Syle & Formatting ada di jendela sebelah kanan 

         

 

Untuk memodifikasi style-nya, misal pada style Normal, caranya : 

1. Arahkan pointer pada bagian kanan style Normal sehingga muncul panah ke bawah 

 
2. Klik panah tersebut, sehingga muncul menu seperti pada Gb.1-10b 

3. Klik menu Modify… sehingga muncul jendela seperti pada Gb.1-11. 

4. Atur-atur Format teksnya sesuai kebutuhan Anda 

 

Gb. 1-3 Jendela pengaturan style dan format dokumen 

Pilihan Syle 

Pengaturan Format 
style 
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 Latihan 1A  

Buatlah Dokumen seperti di bawah ini dengan ketentuan 

- Heading 1 : Arial tebal, ukuran 14, rata tengah, spasi 1.5 

- Heading 2 : Arial tabal, miring, ukuran 12, rata kiri, spasi 1 

- Heading 3 : Arial tebal, ukuran 10, rata kiri, sapsi 1.5 

- Normal  : Arial 10, rata justify, spasi 1.5 

- Page Setup : Atas 3cm, bawah 3cm, kiri 3.5cm, kanan 2cm. Ukuran Kertas A4 

- Masukan no halaman di bagian kanan atas 

- Masukan Header dan footer dengan teks: Arial, Ukuran 12, Miring 

# Header : Makalah Kuliah Manajemen Motivasi 

# Footer : Disusun oleh Dr. Mas Amri   

 

Bab 1. Strategi Menuju Sukses 
1.1 Berfiikir Positif 
  Berfikir positif meruapakan salah satu strategi kesuksesan karena untuk menuju suskes 

sagala sesuatunya tidak semudah yang Anda lihat. Biasanya itu berlangsung lebih lama dari yang 

diduga dan pasti ada kemungkinan untuk gagal. Edison menciptakan bola lampu setalah menjalani 

7000 kegagalan. 

 

1.2 Pandai Mengatasi Kegagalan 
  90% orang yang merasa gagal sebetulnya belum tentu gagal, hanya saja mereka cepat 

menyerah. Hal-hal yang menyebabkan orang takut akan kegagalan antara lain: 

1.2.1 Takut Kritik 
  Harap diingat bahwa kritik adalah sarana kita untuk terus menerus memperbaiki diri. Hati-hati 

dengan pujian, karena itu bisa menjerumuskan Anda untuk tidak mau maju. 

1.2.2 Takut Mengambil Resiko 
  Resiko adalah sesuatu hal yang lumrah dalam hidup. Oleh karena itu belajarlah menghadapi 

resiko dengan persiapan yang matang dan terukur. Ingat: No Risk, No Gain 

 

1.3 Milikilah Visi 
  Visi adalah kemampuan untuk melihat sesuatu yang sebenarnya belum tampak nayata. 

Untuk mengasah visi dibutuhkan kepekaan mental dan kekuatan daya imajinasi. Strategi Menyusun 

Visi adalah sempatkan untuk bertafakur/ merenung: 

- Apa kelebihan/ bakat yang Tuhan berikan kepada kita? 

- Apa keinginan dan harapan-harapan kita? 

- Apa keunikan yang kita miliki? 

- Kebutuhan-kebutuhan apa saja yang kita harapkan dapat terpenuhi? 
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1.4 Tentukan Target 
  Target dapat memotivasi dan memberi kekuatan kepada kita untuk mencapai tujuan. Dan 

pengaturan waktu dapat membantu kita kapan kita ingin mencapai target tersebut. Jika gagal, 

jangantakut untuk mencobanya lagi. 

 

1.2 Membuat Daftar Isi  

Daftar isi atau Table of Content (TOC) merupakan elemen yang sangat penting untuk disertakan 

dalam dokumen karena dapat memudahkan orang untuk mempercepat akses ke dokumen. Apalagi 

sifat dokuemnnya mengandung banyak halaman atau bersifat seperti buku ataupun skripsi.  

 

Syarat yang harus dipenuhi untuk membuat daftar isi secara otomatis adalah dengan memberikan 

style heading 1, heading 2 dan seterusnya ke judul atau subjudul dokumen kita. Berikut ini dalah 

langkah untuk membuat daftar isi: 

1. Tempatkan kursor di bagian paling atas dokumen anda 
2. Klik menu Insert > Reference > Index and Tables… sehingga muncul jendela Index and 

Tables (Gb.1-12). 
3. Klik tab Table of Contents 
4. Klik OK. Hasilnya daftar isi akan segera terbentuk di dokumen Anda. 

 

 

Gb. 1-4 Jendela Index and Tables. Tab Table of Contents digunakan untuk membuat daftar isi 

 

 Latihan 1B 

Buatlah daftar isi pada dokumen latihan 1A sehingga membentuk tampilan seperti pada gambar di 

bawah ini (gambar 1-5) 

Format style 
daftar isi 
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Gb. 1-5 Tampilan daftar isi lebih professional 

 

 

 

1.3 Membuat Daftar Gambar 

Dalam membuat dokumen yang profesional, daftar gambar sama pentingya dengan daftar isi. Daftar 

gamabar akan memudahkan si pembaca untuk memperoleh akses cepat ke suatu gambar tertentu 

yang ada di dokumen.  

 

Kalau di daftar isi, kita harus memberikan heading tertentu, nah kalau di daftar gambar, kita harus 

memberikan caption. Caption berguna untuk memberikan keterangan pada gambar. Cara yang 

digunakan untuk memberikan caption adalah: 

1. Klik gambar yang ingin diberi caption 

2. Klik kanan mouse, sehingga muncul menu yang berisi menu Caption… 

3. Klik Menu Caption… sehingga akan muncul jendela caption sebagai berikut: 
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Gb. 1-6 Pemasukan keterangan gambar melalui Caption 

 

 

4. Klik tombol New Label untuk memasukkan label gambar, misal Gb. ; Kemudian pada bagian 

Caption ketikkan keterangan mengenai gambar tersebut 

5. Klik OK untuk memasukkan caption. Hasilnya terlihat seperti pada Gb.1-15. 

 

Gb. 1-7 Hasil pemasukkan caption 

 
 

 Latihan 1C 

 Buka latihan 2B, kemudian masukan gambar-gambar di bawah ini ke dokumen tersebut. 

Gambar Posisi Caption 

 

Di Bagian 1.1 Gb.1 Berfikir positif didasari oleh ilmu 

Masukan label baru. 
Misal: Gb. 
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Di bagian 1.3 Gb.2 Visi membentuk kekuatan daya imajinasi 

 

Di bagian 1.4 Gb.3 Target memfokuskan kekuatan 

 

 

Setelah kita memberikan caption, maka kita sudah bisa membuat daftar gambar. Caranya adalah:  

3. Tempatkan kursor dimana daftar gambar akan diletakkan 

4. Kik menu Insert > Reference > Index and Tables.. sehingga akan tampil jendela seperti 

pada Gb.1-16. Setelah itu klik tab Table of Figures.  

 

Gb. 1-8 Tab Table of Figure digunakan untuk membuat daftar gambar 

 

5. Pada bagian Caption Label, pilih label yang akan dijadikan daftar gambar. Kemudian klik OK. 

Hasil akhirnya akan terbentuk daftar gambar seperti pada Gb.1-17. 

 

 

 

Gb. 1-9 Tampilan daftar gambar yang dibuat secara otomatis 

 

Pilih label yang akan 
akan dijadikan daftar 
gambar 
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1.4 Membuat Index 

Dokumen yang profesional seperti skripsi dan naskah buku biasanya mencantumkan daftar index. 

Fungsi dari daftar index adalah untuk memudahkan pembaca mengakses suatu topik tertentu 

berdasarkan kata kuncinya. Sebelum membuat daftar index, yang harus kita lakukan adalah 

menandai kata-kata mana saja yang akan dimasukkan ke daftar index. Caranya: 

 

1. Blok/ Sorot kata yang ingin dimasukkan ke dalam daftar index. Misalkan kata “Visi” 

2. Tekan tombol Alt+Shift+X sehingga akan muncul jendela dialog Mark Index Entry 

 

Gb. 1-10 Perintah Alt+Ctrl+X digunakan untuk menandai kata yang akan diindex 

 

3. Klik tombol Mark All untuk memberikan tanda bahwa kata tersebut akan dimasukkan ke 

daftar index 

4. Klik Close untuk mengakhiri  

 

Apabila setelah proses di atas muncul karakter-karakter aneh, maka untuk menghilangkannya kita 

harus meng-off-kan tombol  yang ada di toolbar. Langkah selanjutnya adalah membuat daftar 

index. Harap diingat bahwa daftar index selalu diletakkan pada akhir dokumen (halaman paling 

belakang). Berikut adalah langkah untuk membuat daftar index: 

1. Letakkan kursor pada akhir dokumen 

2. Klik menu Insert > Reference > Index and tables.. 
3. Pada jendela Index and Tables, klik tab index  
4. Klik OK untuk melihat hasilnya 
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Gb. 1-11 Tab Index untuk membuat daftar index 

 

 
Gb. 1-12 Hasil pembuatan daftar index 

 

 Latihan 1D 

Buatlah index di akhir dokumen latihan sebelumnya untuk kata-kata : Edison, Visi, positif, target dan 

imajinasi 

 

 

1.5 Membuat Section Break 

Section biasa digunakan untuk memenggal bagian dokumen terutama untuk memberi batas pada 

bab-bab yang berbeda. Tujuannya agar kita bisa memasukkan halaman dan header/footer yang 

berbeda pada bab yang berbeda. Seperti pada modul ini, bagian daftar isi diberi halaman dan footer 

yang berbeda dengan halaman bab berikutnya. 

Langkah untuk memasukkan section: 

Pilih format index 
yang diinginkan 
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1. Tempatkan kursor pada tempat yang akan dipenggal. Biasanya ditempatkan pada awal judul 

(sebelah kiri heading 1) 

2. Klik menu Insert > Break… 

3. Pada jendela Break, pilih Next Page atau Continous 

4. Klik OK. Hasilnya akan terbentuk penggalan/batas section 

 

Gb. 1-13 Jendela Break untuk memasukkan penggalan section 

 

 Untuk melihat batas section, kita bisa meng-on-kan tombol  yang ada di toolbar, atau kita bisa 

melihatnya di statusbar  

 

 Latihan 1E 

Pada artikel Strategi Menuju Sukses : 

- Buatlah Section Break untuk memenggal bagian Daftar isi, Daftar Gambar, Bab 1 dan Daftar 

Index  

- Pada setiap bagian section masukkan settingan sebagai berikut: 

o Section Daftar Isi   : Footer => “Daftar Isi”, Nomor halaman ber-style romawi kecil (i,ii) 

o Section Daftar gambar : Footer =>”Daftar Gambar”, Nomor halaman ber-style romawi 

(lanjutan dari section Daftar isi). 

o Section Bab 1   : Footer =>”Bab 1: Strategi Menuju Sukses”, Nomor halaman ber-

style angka (1,2,3…) dan dimulai dari 1. 

o Section Daftar Index : Footer =>”Daftar Index”, Nomor halaman berstyle huruf (a,b,c..) 
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 Pertanyaan & Jawaban (Question & Answer) 

• Tanya : Dikomputer yang saya pake tidak ada tombol  untuk style & Formatting . Gimana 

caranya agar saya bisa menerapkan Style  Formatting? 

Jawab : Ada kemungkian anda memakai versi Microsoft Office yang berbeda (Office 97 atau 

2000). Memang ada sedikit perbedaan menu jika dibandingkan dengan menu yang ada pada 

Office XP (Office 2002). Namun anda tetap dapat menerapkan setting style & formatting. 

Pada umumnya menunya ada di menubar Format atau Insert. Kemudian cari aja menu yang 

mengandung kata Style.  

 

• Tanya : Bagaimanakah caranya agar penomoran daftar gambar disesuai dengan nomor bab. 

Misal untuk bab 1 keterangan gambarnya Gb.1-1, Gb.1-2, dst. Demikian juga untuk bab-bab 

yang lain, misal Pada Bab 2 jadi Gb.2-1, Gb.2-2, dst? 

Jawab :  Pertama-tama yang harus Anda lakukan adalah menerapkan numbering pada judul 

bab (heading 1) dengan mengklik tombol numbering . Setelah itu klik gambar yang ingin 

dimasukkan ke daftar gambar, kemudian klik kanan  pilih Caption. Nah pada jendela caption, 

klik tombol Numbering dan ceklistlah pada jendela Caption Numbering tersebut Include 
Chapter Number. Klik OK dan klik OK. Hasilnya caption di gambar kita akan disesuaikan 

dengan penomoran bab. 

 

 

• Tanya : Bagaiamana caranya agar ketika saya memanmbah space halaman dengan cara 

menekan tombol ENTER, space anjloknya tidak terlalu besar?  

Jawab : Itu tandanya ketika Anda meng-ENTER, baris kursornya ada pada HEADING 1 atau 

HEADING 2. Nah agar tidak terlalu anjlok, anda harus set dulu baris kursornya jadi Normal 
atau Clear Formatting.  

 

 Quiz 

• Mengapa pada suatu dokumen yang panjang seperti skripsi dan buku, umumnya diterapkan 

section break pada setiap bab-babnya? 

• Dari gambar toolbar Header & Footer, tombol nomor manakah yang harus di-off-kan agar 

header/footer-nya tidak sama dengan section sebelumnya? 

 
 1 2 3 

4 
5
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2. Membuat Surat Gabungan (Mail Merge) 

 Apa yang akan Anda pelajari dari bab ini : 

• Mengenal konsep surat gabungan (mail merge) 

• Membuat surat gabungan 

• Menggunakan Word Field 

• Merancang surat gabungan bersyarat 

 

Pengantar 

Ada kalanya surat dikirimkan kepada banyak penerima dengan isi yang sama. Misal surat undangan, 

surat edaran, surat panggilan, atau surat pemberitahuan. Surat demikian disebut surat gabungan atau 

surat massal. Jika Anda membuat surat gabungan secara manual (misalnya dengan mengetik surat 

tersebut, mengcopy sebanyak jumlah calon penerima, kemudian mengganti nama dan alamat 

penerima satu persatu), pasti akan menghabiskan waktu. 

 

Word meyediakan fasilitas untuk membuat surat massal secara cepat dan mudah, yaitu dengan Mail 
Merge Wizard. Mail merge wizard membantu anda mengorganisasikan data surat, menggabungkan 

data ke dalam dokumen utama surat serta mencetak hasil gabungannya. 

2.1 Konsep Surat Gabungan 

Surat gabungan terdiri atas dokumen utama (main document) dan sumber data (data source). 

Dokumen utama berisi teks surat yang akan diperbanyak, sedangkan sumber data berisi data yang 

akan akan digabungkan dengan dokumen utama, tetapi berbeda antara surat satu dengan surat 

lainnya, misal nama, alamat atau kota si penerima. 

 

Gb. 2-1 Skema komponen surat masal 
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2.2 Membuat Surat Gabungan 

Berikut ini akan diberikan contoh penggunaan Mail Merge Wizard untuk membuat surat gabungan 

berupa surat panggilan wawancara rekritmen pegawai baru. Pembahasan langkah-langkah dalam 

wizard tersebut sengaja dipecah-pecah dalam subbab-subbab dengan harapan agar lebih mudah 

dipahami. 

 

2.2.1 Memulai Pembuatan Surat Gabungan 

Tahap permulaan pembuatan dokumen meliputi penentuan jenis dokumen mail merge yang akan 

dibuat serta dari mana dokumen utama mail merge berasal. Pada contoh ini kita akan membuat mail 

merge yang berupa surat (letter). Berikut langkah-langkahnya: 

• Buat dokumen baru yang masih kosong dengan mengklik tombol kertas putih  di toolbar 

• Klik menu Tools > Letter and Mailings > Mail Merge Wizard. Hasilnya di jendela sebelah 

kanan akan muncul taskpane Mail Merge. 

 

Gb. 2-2 Langkah 1 Mail Merge Wizard 

 

• Pilih tipe dokumenyang akan dibuat. Dalam hal ini pilih Letters. 

• Klik Next: Starting document. Hasilnya di taskpane akan muncul tampilan berikut 
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Gb. 2-3 Langkah 2 Mail Merge: Memilih sumber surat yang akan digunakan 

  

• Pilih dokumen yang akan dijadikan dokumen utama surat gabungan. Sebagai latihan, pilihlah 

Use the current Documents, artinya menggunakan dokumen yang sedang aktif. 

 

2.2.2 Membuat Data Penerima 

Setelah menentukan dokumen surat yang akan dijadikan dokumen utama, langkah selanjutnya adalah 

menetukan sumber data (data penerima) surat tersebut. Sumber surat kali ini adalah berupa data 

pelamar yang meliputi nomor urut lamaran masuk (No), nama pelamar (Nama), alamat tempat tinggal 

(Alamat), Kota tempat tinggal (Kota), Usia pelamar (Usia), jenjang Pendidikan (Pendidikan), dan 

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). 

 

Kerjakan langkah-langkah berikut untuk membuat sumber data mail merge: 

1. Pada taspane Mail Merge Step 2 of 6, klik Next: Select recipients sehingga tampilan 

taskpane menjadi berikut 

 

Gb. 2-4 Langkah 3 Mail Merge: Menentukan penerima surat 
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2.  Pada bagian Select recipients, pilihlah Type a new list. Pada bagian Type a new list, klik 

Create maka jendla New Address List akan muncul. 

 

Gb. 2-5 Jendela New Address List  

 

3. Klik tombol Custumize, maka kotak dialog Customize Adress List akan tampil 

 

Gb. 2-6 Jendela untuk menambah atau memodifikasi Daftar alamat 

 

4. Hapus field-field yang sudah ada dengan cara memeilihnya pada Filed Names lalu klik 

tombol Delete. Ketika konfirmasi penghapusan muncul, pilihlah Yes. 

 

Gb. 2-7 Konfirmasi penghapusan field 

 

Ulangi langkah ini hingga seluruh field bawaan terhapus. 

 

5. Untuk menambahkan field baru, klik  tombol Add. Jendela Add Field akan muncul. Ketikkan 

nama filed pada kotak teks Type a name for your field, lalu klik OK.  
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Gb. 2-8 Jendela untuk memasukkan field baru 

 

Lakukan langkah ini untukmendaftarkan field No, Nama, Alamat, Kota, Usia, Lulusan, dan 

IPK. Hasil akhir pendaftran field tersebut akan seperti pada gambar di bawah ini: 

 

 

Gb. 2-9 Daftar field baru yang telah didaftarkan 

 

6. Klik OK  untuk kembali ke jendela New Address List yang tampilannya mensjadi sebagai 

berikut: 

 

Gb. 2-10 Jendela New Address List dengan daftar field baru 

 

7. Sekarang Anda dapat mengisiskan data atau record baru dengan cara mengetikkan data 

tersebut ke dalam kotak teks No, Nama, Alamat, Kota, usia, Lulusan dan IPK. Misalnya 

seperti pada contoh di bawah ini 
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Gb. 2-11 Contoh pengisian Record 

 

Untuk menambahkan record baru, klik tombol New Entry  kemudian ketikkan datanya. Sebagai 

contoh data, coba inputkan semua data dari table berikut: 

No Nama Alamat Kota Usia Lulusan IPK 

1 Sarini Arifah Jl. Tarogong 13 Garut 23 Fisika ITB 3.24 

2 Ade Gartinah Jl. Cipulir 102 Jakarta 28 Kedokteran Trisakti 2.58 

3 Bisma Jl. Kosambi 34 Bandung 27 FIKOM Unpad 2.98 

4 Marisa Jl. Sarijadi 11 Bandung 28 Farmasi UI 2.48 

5 Asep Dahlan Jl. Kopo 21 Bandung 24 Gizi IPB 2.79 

 

8. Setelah selesai menginput seluruh data, klik tombol Close. Hasilnya jendela Save Address 
List akan tampil. 

 

Gb. 2-12 Jendela Save Address List 

 

9. Cari folder tempat file tersebut akan disimpan. Beri nama file dengan mengetikkan di kotak 

teks File Name  misa namanya “Data Pelamar” . Klik Save untuk memproses penyimpanan. 

Beberapa saat kemudian akan tampil jendela Mail Merge Recipients, seperti gambar berikut: 
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Gb. 2-13 Jendela Mail Merge Recipients : Berisi data penerima surat 

 

10. Klik OK  untuk menutup jendela tersebut. Tampilan taskpane akan berubah menjadi seperti 

pada gambar berikut: 

 

Gb. 2-14 Tampilan taskpane setelah pengisian recipients 

 

 

2.2.3 Mengetik  Dokumen Utama 

Yang menjadi dokumen utama pada mail merge adalah surat panggilan wawancara. Surat tersebut 

akan dikirimkan kepada semua penerima dan akan disisipkan Merge Field, yaitu field-field dari 

sumber data yang telah kita buat sebelumnya.  

 

Berikut ini adalah proses membuat dokumen utama: 

1. Pada taskpane, klik Next: Write Your Letter sehingga akan tampil taskpane seperti berikut: 
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Gb. 2-15 Langkah 4 Mail Merge Wizard: mengetikkan dokumen utama 

 

2. Ketikkan dokumen surat yang akan dijadikan dokumen utama Surat Gabungan, misalnya 

seperti surat berikut ini: 

 

 

Gb. 2-16 Dokumen utama berisi surat panggilan 
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3. Untuk menyisipkan dokumen penerima (seperti nama, alamat, dan segalanya) ke dalam 

dokumen surat, klik mouse  di lokasi di mana informasi tersebut akan disisipkan, kemudian 

klik More Items di taskpane.  

Hasilnya jendela Insert Merge Field  akan muncul 

 

Gb. 2-17 Jendela Insert Merge Field: digunakan untuk mengotomatisasi surat 

 

4. Pastikan tombol radio Database Fileds  pada bagian Insert  terpilih, kemudian pilih nama 

field yang akan disisipkan. Untuk memproses penyisipan fild yang telah dipilih, klik tombol 

Insert, lalu klik Close. 

Lakukan langkah ini untuk menyisipkan field Nama, alamat, dan Kota pada dokumen surat 

yang telah anda buat. Hasilnya adalah sebagai berikut: 

 

Gb. 2-18 Dokumen surat yang telah diberi field 

Lokasi penyisipan 
 field 



http://isal.wordpress.com :: Learning By Doing & make it Simple                             Office Professional 

2. Mail Merge 21

2.2.4 Mem-Preview Mail Merge 

Sebelum menggabungkan dokume utama dengan data penerima surat (sumber data), Anda diberi 

kesempatan untuk melihat-lihat terlebih dahulu seperti apa hasil penggabungan nantinya. Langkah 

untuk mem-preview mail merge: 

 

1. Pada tampilan taskpane step 4 of 6, klik menu Next: Preview your Letter. Taskpane akan 

berisi Mail Merge Wizard step 5 of 6 seperti berikut 

 

Gb. 2-19 Langkah 5 Mail Merge: Preview Tampilan surat beserta list penerima 

 

 

2. Satu dari surat gabungan ditampilkan pada tahap ini, Anda dapat melihat-lihat hasil surat 

gabungan lainnya dengan mengklik tombol  atau  Berikut adalah tampilan surat 

gabungan untuk record pertama: 
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Gb. 2-20 Tampilan surat hasil Mail Merge untuk Ririn Arifah 

 

Pada tahap ini,  Anda dapat mengatur data yang akan digabungkan dengan dokumen utama, seperti 

menyingkirkan penerima yang recordnya sekarang sedang aktif dengan mengklik Exclude This 
Recipient di taskpane. Dengan cara ini maka pada dokumen gabungannya nanti tidak ada surat 

untuk orang yang datanya di-exclude (tidak disertakan). 

 

2.2.5 Menyelesaikan penggabungan dan Menyimpannya 

Setelah melewati tahapan-tahapan di atas, maka langkah selanjutnya adalah menggabungkan 

dokumen utama dengan sumber datanya. Caranya adalah sebagai berikut: 

1. pada taskpane Step 5 of 6, klik Next: Complete the merge. Tampilan taskpane menjadi 

sebagai berikut: 

 

Gb. 2-21 Langkah 6 Mail Merge: Proses Final 
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2. Nah sampai tahap  ini, Anda sebenarnya sudah mempunyai master dokumen untuk surat 

gabungan. Ada baiknya jika Anda simpan master dokumen tersebut dengan mengklik menu   

File > Save. Simpan nama filenya dengan nama Master Surat Panggilan. Nantinya jika Anda 

membuka dokumen ini, maka toolbar mail merge akan selalu menyertai. Toolbar Mail merge 

akan terlihat sebagai berikut: 

 

 

2.2.6 Memproses surat gabungan 

1. Sekarang Anda tinggal memilih bagaimana memproses hasil penggabungan surat dan 

datanya: 

- Jika akan langsung mencetak ke printer, klik Print… 

- Sedangkan jika akan melihat hasil gabungannya dalam bentuk dokumen yang langsung 

bisa diedit secara individual, klik Edit individual letters… . Maka jendela Merge to New 
Document  akan muncul 

 

Gb. 2-22 Jendela Merge to New Dokumen 

 

 Berikut ini adalah preview hasil penggabungan dokumen utama dengan record list recipient: 

 

Gb. 2-23 Preview lembaran surat yang telah terbentuk dan bisa diedit secara individual 

- All : Jumlah lembaran surat yang dibuat akan sama 
dengan jumlah record dari daftar recipient 

- Current Record: Lembaran surat hanya akan dibuat 
dari record recipeint yang sedang aktif dibuka. 

-  Form … to … : Lembaran surat akan dibuat untuk 
berdasarkan range daftar recipient   
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2.3 Menggunakan Word Field 

Selain mengurutkan dan menyaring record recipient, Anda dapat menggunakan Word Field untuk 

mengendalikan hasil penggabungan dokumen utama dengan sumber datanya. 

Berikut ini akan diberikan contoh penerapan Word Field If..Then..Else untuk mengatur pembagian 

ruangan  tempat wawancara.  Ketentuannya adalah sebagai berikut: 

“Bagi pelamar yang usianya lebih dari 25 tahun akan diwawancarai di ruang Krakatau Room, 

sedangkan pelamar yang usianya 25 tahun ke bawah akan diwawancara di ruang Convention.” 

 

Langkah penggunaan Word Field untuk tuajuan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Tempatkan kursor di sebelah kanan teks “Ruang : “. Lihat gambar di bawah: 

 

 
Gb. 2-24 Penempatan kursor 

 

2. Pada toolbar Mail Merge, Klik tombol  Insert Word Field > If..Then..Else. Hasilnya muncul 

jendela Insert Word Field:  IF  

3. Atur proses logika berdasarkan aturan yang telah ditentukan di atas. Berikut adalah 

tampilannya: 

 

Gb. 2-25 Jendela Insert Word Filed untuk pengaturan temat wawancara 

 

4. Klik OK untuk menutup jendela. 

Tempatkan kursor 
di sini 
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5. Untuk menampilkan lembaran surat hasil proses di atas, klik tombol Merge to New 

Document   di toolbar mail merge. Atau klik tombol Merge To Printer  untuk 

mencetaknya di printer. 

 

2.4 Surat Gabungan Bersyarat 

Misalkan tidak semua pelamar akan dipanggil, melainkan hanya pelamar yang memenuhi persyaratan 

IPK diatas 2.75. Kemudian surat akan  diurutkan berdasarkan nama penerima. 

Cara untuk melakukan penyaringan dan pengurutan data: 

1. Klik tombol Mail Merge Recipient  pada toolbar mail merge 

2. Pada jendela Mail Merge Recipient, klik tombol Edit, sehingga muncul jendela sebagai 

berikut: 

 

Gb. 2-26 Jendela Address List Recipient 

 

3. Pada jendela tersebut, klik tombol Fileter and Sort. Jendela Filter and Sort akan tampil. 

4. Pada tab Filter Records, lakukan penyariangan untuk IPK > 2.75 seperti di bawah 

 
Gb. 2-27 Jendela Filter and Sort. Tab Filter digunakan untuk menyaring field tertentu 
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5. Pada tab Sort Records, lakukan pengurutan sebagai berikut: 

 
Gb. 2-28 Tab Sort Records digunakan untuk mengurutkan data 

 

6. Klik OK  untuk menerapkan filter dan sort data. Hasilnya akan ditampilkan jendela Address 
List hasil penyaringan dan pengurutan record.  

7. Pada jendela Address List klik tombol Close. Maka akan muncul jendela berisi list hasil 

penyaringan dan pengurutan record seperti di bawah 

 

Gb. 2-29 Jendela Mail Merge Recipients hasil penyaringan dan pengurutan record 

 

8. Klik OK untuk menutup jendela Mail Merge Recipients. 

9. Untuk menampilkan lembaran surat hasil penyaringan dan pengurutan, klik tombol Merge to 

New Document   di toolbar mail merge. Atau klik tombol Merge To Printer  untuk 

mencetaknya di printer. 
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 Latihan 2A : Surat Lamaran Pekerjaan 

Lamaran pekerjaan merupakan salah satu contoh dokumen yang bisa dibuat melalui proses Mail 

Merge. Buatlah dokumen lamaran seperti di bawah ini: 

 

 

Berikut adalah tujuan pengirimannya: 
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 Pertanyaan & Jawaban (Question & Answer) 

• Tanya : Bisakah dijelaskan  fungsi-fungsi dari setiap tombol yang ada pada toolbar Mail Merge 

sehinnga saya bisa engan mudah melakukan administrasi surat gabungan?  

Jawab : OK. Gambar toolbar dari mail merge adalah sebagai berikut: 

 
 

 

 

Keterangan : 

A : Main Document Setup, digunakan untuk menset jenis dokumen utama, apakah letter, 

envelope ataukah label. 

B : Open Data Source, digunakan untuk membuka file datasource yang berisi list penerima 

C : Mail Merge Recipients, digunakan untuk membuka list penerima surat gabungan 

D : Insert Address Block, digunakan untuk memasukkan block alamat penerima 

E : Insert Greeting Line, digunakan untuk memasukkan baris greeting seperti Dear, Yth, dll. 

F : Insert Merge Field, digunakan untuk memasukkan field data penerima ke dokumen utama 

G : Insert Word Field, digunakan untuk memasukkan field kata-kata berdasarkan suatu 

perintah tertentu, misal IF..Then ..Else 

H : View Merge Data, digunakan untuk melihat data hasil penggabungan dokumen dengan 

data source (list penerima). 

I : Menu navigasi, digunakan untuk melakukan navigasi antar satu penerima dengan 

penerima lainnya. 

J : Find Entry, digunakan untuk mencari entry terntentu dari si penerima 

K : Check Error, digunakan untuk memeriksa ada tidaknya error pada proses penggabungan 

L : Merge to New Document, digunakan untuk melakukan penggabungan surat ke dokumen 

yang baru yang bisa diedit secara individual. 

M : Merge To Printer, diganakan untuk mencetak surat gabungan di printer 

N : Merge to Email, digunakan untuk mengirimkan surat gabungan ke email 

O : Merge to Fax, digunakan untuk mengirimkan surat gabungan ke fax 

 

• Tanya : Format apakah yang harus saya pakai untuk memasukkan angka yang mengandung 

komma, apakah titik (.) atau koma (,) ? 

Jawab : Solusinya untuk menghindari error, sebaiknya gunakan titik, misal 2.79.  

 

 Quiz 

• Tuliskan langkah-langkah agar hanya penerima tertentu saja yang mendapat  mail merge 
yang kita buat ? 

• Tuliskan langkah langkah agar hanya penerima yang ber-IP lebih kecil 2.75 saja yang dikirim? 

 

A B C D E F G H I J K L M N O
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3. Merancang dan Mencetak Amplop Serta Label 

 Apa yang akan Anda pelajari dari bab ini : 

• Membuat amplop surat tunggal 

• Membuat amplop surat gabungan 

• Membuat label undangan 

Pengantar 

Setelah kita merasakan bagaimana mudahnya mengotomatisasi surat dengan mail merge, maka 

sekarang kita akan membuat amplop. Dengan Word, Anda tidak perlu mengetikan teks amplop dalam 

dokumen terpisah, melainkan dapat menyertakannya dengan dokumen surat atau mencetaknya 

langsung. Anda dapat membuat amplop untuk surat tunggal ataupun untuk surat gabungan. Jika perlu 

Anda juga dapat menyisipkan teks khusus atau gambar pada amplop tersebut. 

3.1 Amplop Surat Tunggal  

Amplop surat tunggal digunakan untuk mengirim surat dengan satu alamat tujuan.  Anda dapat 

mencetak sebuah kertas amplop tunggal  dengan mengklik menu Tools > Letters and Mailings >  
Envelopes and Labels… . Perintah ini dikhususkan untuk  mencetak amplop bagi surat yang telah 

Anda ketik.  

Gb. 3-1 Jendela Envelopes and Labels digunakan untuk mencetak amplop surat 

  
 

 

 

 

Untuk mencetak amplop, masukkan amplop di printer dan klik tombol Print.  Anda harus memasukkan 

amplop  dengan benar agar orintentasi pencetakan di printer tepat sesuai yang diinginkan. Untuk 

Masukkan alamat tujuan 
pengiriman surat 

Masukkan alamat si 
pengirim  surat 

Omit: mengatur apakah 
alamat si pengirim akan 
dicetak atau tidak 

Tombol untuk 
memasukkan desain 
amplop ke dokumen
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mengatur orientasi pencetakan, Anda dapat mengklik tombol Options… sehingga nanti akan keluar 

jendela Envelope Option 

 

Gb. 3-2 Tab Envelope Option untuk mengatur ukuran amplop 

 

 

Gb. 3-3 Tab Printing Options untuk mengatur posisi pencetakan amplop 

 

Setelah selesai mengatur Envelop Options, maka  kita bisa mencetak amplop tersebut secara 

langsung (tombol Print) atau memasukkan desain amplopnya ke dokumen (Tombol Add To 
Dokumen). Jika tombol Add To Document diklik, maka Word akan memasukkan teks dan didesain 

Atur style huruf untuk 
alamat  tujuan pengiriman 
dan alamat si pengirim 

Pilih ukuran amplop yang 
dibutuhkan 

Mengatur posisi alamat 
pengiriman 

Mengatur posisi alamat 
si pengirim 

Tampilan amplop

Pilih posisi dan arah 
pemasukan amplop 
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amplop pada section yang terpisah di awal dokumen. Section desain amplop tersebut tetap akan 

mempertahankan settingan margin, ukuran amplop, orientasi dan setting pencetakan. 

 

 

Gb. 3-4 Hasil penambahan amplop ke dokumen 

 

3.1.2 Menyisipkan Objek Gambar di Amplop 

Anda dapat menyisipkan clip art dan gambar pada amplop. Tujuannya agar tampilan amplop kita 

menjadi lebih professional. Misalkan kita akan menyisipkan logo perusahaan pada daerah alamat si 

pengirim. Langkah yang dilakukan adalah: 

 

1. Letakan kursor  di sebelah di atas teks perusahaan (PASKAL). 

2. Klik menu Insert > Picture > From File…. Hasilnya jendela Insert Picture  akan tampil. 

 

Gb. 3-5 Jendela Insert Picture 

 

3. Cari lokasi dan nama file gambar yang akan disispkan. Setelah ditemukan, pilih nama file 

tersebut kemudian klik tombol Insert. Anda akan melihat hasilnya sebagai berikut: 
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Gb. 3-6 Hasil penyisipan gambar logo 

 

3.2 Membuat Amplop Surat Gabungan (Mail Merge) 

Surat gabungan (mail merge) memerlukan amplop dengan nama dan alamat pengiriman yang 

berbeda-beda. Data nama dan alamat pengiriman ini  diperoleh dari record mail merge recipient yang 

sudah dibuat. Untuk membuat amplop surat gabungan, tahap-tahap yang harus dikerjakan adalah 

sebagaimana membuat surat gabungan.  

3.2.1 Memulai Pembuatan Amplop 

1. Buka dokumen baru yang masih kosong dengan mengklik menu File > New. Kemudian di 

taskpane, klik New Blank Document. 
2. Klik menu Tools > Letters and Mailings > Mail Merge Wizard sehingga tampilan taskpane 

akan seperti di bawah ini: 

 

Gb. 3-7 Langkah 1 Mail Merge Wizard untuk membuat amplop surat gabungan 

 

3. Pada bagian Select Document Type, pilih Envelops. Kemudian klik Next: Starting 
Document.  

4. Pada taskpane Step 2 of 6, pilih dokumen yang akan dijadikan amplop. Misalnya, pilih 

Change document layout. Pilihan Start from existing document jika amplop sudah dibuat 

sebelumnya. 
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Gb. 3-8 Langkah 2 : Pilih dokumen yang akan dijadikan amplop 

 

5.  Pada bagian Change Document Layout, klik Envelope options, maka kotak dialog berikut 

ini akan tampil 

 

Gb. 3-9 Memilih layout amplop 

 

Pada tab Envelope Options, Anda dapat memilih ukuran amplop, font, dan letak teks alamat 

surat pada amplop. Misalnya pilih Size 10. 

 

6. Klik tab Printing Options untuk memilih opsi-opsi pencetakan, misalnya pilih Feed From 
Auto Feeder dan Feed Method seperti pada gambar berikut: 
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Gb. 3-10 Menentukan pilihan pencetakan 

 

7. Klik OK. Lembar dokumen menjadi seperti berikut: 

 
Gb. 3-11 Layout amplop surat gabungan 

 

3.2.2 Menentukan Data Penerima 

Tahap selanjutnya adalah menentukan sumber data amplop. Pada latihan ini data amplop diambil dari 

sumber data pada surat panggilan wawancara. Data telah tersimpan pada file bernama data 
pelamar.mdb. Anda tidak perlu membuatnya lagi, tetapi cukup mendaftarkan sumber data ini ketika 

membuat amplop.  

 

Kerjakan langkah-langkah berikut: 

1. Pada taskpane Mail Merge Step 2 of 6, klik Next: Select recipients. Maka di taskpane akan  

muncul tampilan sebagai berikut: 
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Gb. 3-12 Langkah 3: Menentukan data recipient 

 

2. Pilihlah tombol Use Existing List, kemudian klik Browse. Hasilnya akan keluar jendela 

Select Data Source. 

 

Gb. 3-13 Pilih file yang berisi data recipient 

 

3. Pilih file Data pelamar.mdb, kemudian klik Open. Anda akan melihat daftar penerima surat 

seperti berikut: 

 

Gb. 3-14 Jendela Mail Merge Recipient, yang berisi data-data penerima surat 
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4. Klik OK untukmenutup jendela Mail Merge Recipient. 

 

3.2.3 Mengatur Dokumen Amplop 

Dokumen utama amplop berisi teks yang diambil dari data recipient. Ikuti langkah-langkah berikut 

untuk membuat dokumen utama amplop: 

1. Klik Next: arrange your envelope. Taskpane akan tampil sebagai berikut: 

 

Gb. 3-15 Langkah 4 Mail Merge Wizard 

 

2. Buatlah layout amplop yang akan dibuat, misalnya seperti pada tampilan di bawah ini 

 

Gb. 3-16 Rancangan dokumen utama amplop 

 

3. Untuk menyisipkan informasi recipient (nama, alamat, kota) ke dalam amplop, tempatkan 

kursor di lokasi yang diinginkan, lalu klik More Items di taskpane. Kotak dialog Insert Merge 
Field seperti berikut akan tampil 
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Gb. 3-17 Jendela Insert Merge Field untuk memasukan data recipient 

 

4. Klik tombol Database Field, kemudian pilih field mana saja yang akan dimasukkanke dalam 

amplop. Kemudian klik Insert. Lalu klik Close. 

Lakukan langkah ini untuk menyisipkan field Nama, Alamat, dan Kota. Sehingga 

menghasilkan tampilan sebagai berikut: 

 

 

Gb. 3-18 Hasil penyisipan merge field 

 

3.2.4 Mem-Preview Amplop 

Anda diberi kesempatan untuk melihat dahulu seepertia pa hasil amplop nantinya. Kerjakan langkah 

berikut untuk mempreview amplop: 

1. Pada taskpane Mail Merege Step 4 of 6, klik Next: preview your Envelope. Hasilnya 

taskpane akan berisi Mail Merge Wizard Step 5 of 6. 
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Gb. 3-19 Langkah 5 : Mempreview amplop berdasarkan data dari recipient 

 

2. Satu dari amplop gabungan tersebut akan ditampilkan dan Anda dapat melihat hasil amplop 

gabungan lainnya denganmengklik tombol  atau . Berikut tampilan amplop untuk 

data record pertama: 

 

Gb. 3-20 Tampilan amplop untuk record pertama 

 

3.2.5 Menggabung Dokumen Amplop dan Sumber Data 

Langkah terakhir adalah menggabung dokumen utama dengan sumber datanya. Berikut adalah 

langkah-langkahnya: 

1. Pada taskpane Mail Merge Step 5 of 6, klik Next: Complete the merge. Hasilnya tampilan 

taskpane akan muncul seperti di bawah ini: 
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Gb. 3-21 Langkah 6 : Langkah terakhir untuk meentukan apakah proses penggabungan 

 

2. Pilih pemrosesan gabungan amplop dan datanya 

- Jika akan mencetaknya langsung ke printer, klik Print… 

- Apabila ingin melihat hasil gabungannya dalam bentuk dokumen yang bisa diedit, klik 

Edit Individual Envelopes…. Maka jendela Merge to New Document akan tampil: 

 

Gb. 3-22 Pilihan penggabungan dokumen amplop 

 

 Berikut ini adalah preview hasil penggabungan dokumen utama dengan record list recipient: 

 

Gb. 3-23 Preview Amplop hasil penggabungan 

- All : Jumlah lembaran surat yang dibuat akan sama 
dengan jumlah record dari daftar recipient 

- Current Record: Lembaran surat hanya akan dibuat 
dari record recipeint yang sedang aktif dibuka. 

-  Form … to … : Lembaran surat akan dibuat untuk 
berdasarkan range daftar recipient   
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3.3 Membuat Label Undangan 

Dengan word kita pun dapat membuat label undangan dengan cepat dan mudah. Caranya adalah 

sebagai berikut: 

1. Klik menu Tools > Letter and Mailings > Mail Merge Wizard , hasilnya akan muncuk jendela 

Mail Merge di sebelah kiri 

2. Pada bagian Select Document Type, pilihlah labels, kemudian pada bagian bawah klik 

menu Next: Starting Document 
3.  Pada bagian Select Starting Document, pilih Change Document Layout. Setelah itu pada 

bagian bawah klik menu Label Options  untuk mengatur ukuran label 

4. Pada jendela Label Options,  klik tombol New Labels…, setelah itu aturlah margin label 

sesuai dengan label yang kita pakai. Berkut adalah gambarannya: 

 
 

5. Ubah nama label hasl pengaturan di atas dengan nama undangan, setelah itu klik OK. 

Kemudian OK. 

6. Hasilnya di dokumen akan tampil konfigurasi layout sepeti label yang kita atur. Berikutnya klik 

menu Select Recipient. 
7. Pada bagian select recipent, kita pilih Type a new list  untuk membuat list penerima, setelah 

itu klik menu Create 

8. Ubah jendela New Address list sehingga pengaturannya akan berbentu sebagai berikut: 
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Gb. 3-24 Pengaturan feld untu data penerima, terdiri dari nama dan alamat 

 

9. Setelah itu simpan data tersebut dengan nama Undangan. 

10. isikan data penerimanya sebagaimana tertera pada gambar di bawah: 

 
Gb.3-25 Data penerima untu dtampilkan di label 

 

11. Berikutnya klik menu Arrange Your Labels, kemudian klik menu More Item untuk 

memasukkan field data penerima.  

12. Pilih Field Nama kemudian klik tombol close. Setelah itu pilh filed alamat kemudian klik tombol 

close.  

13. Atur tampilan field tersebut supaya rapi setelah itu  klik menu Update All Labels . 

14. Klik menu Preview Your Labels, hasilnya akan nampak sebagai berikut: 
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Gb.3-26 Hasil preview Label yang kita buat 

 

15. Klik menu Complete the merge. Dan kita dapat langsung mencetaknya Simpan dokumen 

label tersebut. Setelah itu jangan lupa untuk menyimpan design label tersebut. 

 

 

 Pertanyaan & Jawaban (Question & Answer) 

• Tanya : Bagaimanakah saya bisa mencetak amplop di printer sedangkan ukuran lebar 

amplopnya tidak cukup dengan lebar masukan printer? 

Jawab : Harap anda ketahui, bahwa untuk mencetak amplop di printer, pemasukkannya 

disesuaikan dengan jenis printer itu sendiri. Pada umumnya untuk banyakan printer, amplop 

dimasukkan dalam posisi berdiri.  

 

 

 Quiz 

• Jika Anda mempunyai amplop yang berukuran 15 cm x 9.5 cm,  bagaimanakah caranya agar 

hasil pencetakannya di printer tepat dan sesuai dengan ukuran tersebut? Apa saja yang harus 

diatur? 
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4. Membuat Formulir 

 Apa yang akan Anda pelajari dari bab ini : 

• Merancang formulir 

• Manambahkan fasilitas bantu (help) ke dalam formulir 

• Memproteksi isi formulir 

• Menyimpan dan menggunakan formulir 

Pengantar 

Dalam microsoft Word, terdapat fasilitas untuk membuat formulir yang dapat dilihat di layar monitor 

dan diisi secara langsung dengan input dari keyboard dan mouse. Formulir jenis ini biasa disebut 

formulir online. Formulir online ini dapat disimpan sebagai file atau dicetak ke printer setelah diisi. 

 

Jika formulir yang telah diisi hanya disimpan sebagai file tanpa dicetak, tentu saja akan sangat 

menghemat kertas. Sedangkan jika dicetak setelah Anda isi maka akan meminimalkan terjadinya 

kesalahan pengisian formulir. Dengan komputer Anda dapat membetulkan kesalahan yang tidak 

disengaja, dan baru mencetak formulir tersebut setelah yakin data yang diisikan itu benar.  

 

Gambar  berikut memperlihatkan contoh formulir online berupa biodata peserta training. 

 

 

Gb. 4-1 Contoh Formulir Online 

 

Langkah-langkah yang harus Anda kerjakan dalam membuat formulir antara lain: 

1. Merancang dan mengatur tampilan formulir. Lembar formulir dapat dibuat dengan layout biasa 

atau dengan menggunakan table. 
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2. Menambahkan atau mengedit elemen-elemen form (form field), seperti field text, checkbox 

field, dan dropdown field.   

3. Mengatur tampilan field-field formulir, misalnya mengatur tampilan huruf atau menampilkan 

bayangan (shading). 

4. Mengeset properti field-field form,misalnya mengeset tipe data atau mengatur format data dan 

teks bawaan. 

5. Menambahkan text penolong (help, yang akan tampil pada setatus bar atau pada kotak pesan 

ketika pengisi menekan tombol minta bantuan (biasanya tombol F1) 

6. Menyiapkan formulir untuk didistribusikan guna mengumpulkan informasi. Anda dapat 

menyediakan daerah tertentu untuk isian atau melindunginya dari perubahan. 

7. Membuat template dokumen, yakni dokumen cetakan yang berfungsi agar formulir yang kita 

buat bisa digunakan berulangkali tanpa mengubah struktur aslinya. 

 

4.1 Merancang Formulir 

Untuk merancang formulr seperti di atas, Anda dapat memanfaatkan fasilitas Table, serta Border and 
Shading. Untuk membuat formulir, mula-mula buatlah kerangka dasarnya terlebih dahulu. 

Tampilannya ada pada gambar sebagai berikut: 

 

Gb. 4-2 Kerangka Formulir 
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4.2 Menyisipkan Field Formulir 

Field formulir (Form Field) merupakan suatu tempat atau area dimana si pemakai membuat masukan 

atau isian, seperti field form text, kotak periksa (Check Box), dan daftar pilih (Drop Down). Untuk 

menyisipkan field teks, menu drop down atau kotak periksa, maka kita harus mengaktifkan toolbar 

Form. Untuk menampilkannya yakni: 

 

1. Arahkan pointer pada area toolbar 

2. Klik kanan mouse, sehingga akan muncul menu untuk meng-on-off-kan toolbar 

3. Klik (On-kan) menu forms. Hasilnya word akan menampilkan form.  

 

Gb. 4-3 Toolbar Forms 

    

  

 

 

 

 

 

Gb. 4-4 Formulir dengan isian form field 

Text Form Field: 
digunakan sebagai 
tempat isian teks/angka  

Checkbox Field: 
digunakan sebagai kotak 
periksa untuk pemilihan 
opsi tertentu

Drop Down Field: 
digunakan untuk memilih 
opsi tertentu dalam bentuk 
daftar menu
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4.3 Mengatur Tampilan Field 

Setelah menyisipkan field form ke lembar formulir, Anda boleh mengatur tampilannnya agar bagus 

dan menarik. Misal kita akan mengatur style dan ukuran font. Caranya: 

1. Pilih form field yang akan diformat 

2. Klik menu Format > Font. Jendela Font akan tampil sebagai berikut 

 

Gb. 4-5 Pilih font yang diinginkan  

 

3. Setelah memilih style dan ukuran font yang diinginkan, klik OK untuk mengakhiri. 

 

Anda dapat menampilkan atau membuang bayangan pada form field. Bayangan ini tidak 

akan tercetak pada saat formulir diprint. Banyangan ini dimaksudkan untuk memudahkan 

pemakai formulir bagian mana yang harus diisi. Untuk menampilkan efek bayangan pada 

form, klik icon  pada toolbar form. 

 

4.4 Mengedit Properti Field Formulir 

Setiap kali Anda menyisipkan field form ke dokumen, word akan menggunakan setting bawaannya 

(default). Agar isian yang ada pada form field sesuai dengan tipe data yang kita inginkan, maka kita 

harus memodifikasi properti dari field form tersebut.  

 

4.4.1 Memodifikasi properti form field 

 Setelah Anda menyisipkan Text Form Field, Anda dapat memodifikasi format karakter /tipe data di 

dalamnya. Misalnya untuk field tanggal lahir, sebaiknya digunakan tipe data Date. Untuk memodifikasi 

Text Form Field, caranya adalah: 
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1. Pastikan dokumen tidak terproteksi. Jika dokumen terproteksi, klik icon Protect Form  

untuk meng-off-kan proteksi form. 

2. Double klik text form field yang akan dimodifikasi. Pada contoh ini, klik text form field untuk 

Tanggal Pendaftaran.  Word akan menampilkan jendela sebagai berikut: 

 

Gb. 4-6 Jendela text form field 

 

3. Pada bagian Type, pilih tipe data yang kita inginkan.  

Type Keterangan 

Regular Text User dapat memasukkan teks angka, simbol atau 

spasi dalam text form field 

Number User hanya dapat mengisi Text Form Field dengan 

angka saja  

Date User hanya dapat mengisi dalam format tanggal saja 

Current Date/Time Word akan menyisipkan tanggal atau waktu yang 

berlaku di komputer ke dalam field form 

Calculation Untuk menyisipkan hasil perhitungan rumus yang 

dihasilkan dari field-field yang lain 

 

• Karena Text Form Field tanggal pendaftaran akan diset berdasarkan tanggal yang berlaku 

pada komputer, maka pilih Current Date/Time. 

• Pada kotak Text Format, pilih format teks yang Anda inginkan. 

• Kotak Maximum Length, masukkan jumlah maksimum karakter yang dapat 

dimasukkandalam field form. 

 

4. Klik Tombol OK, untuk mengakhiri. 
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Sekarang Anda telah selesai memformat Text Form Field tanggal pendaftaran. Untuk selanjutnya, 

Anda dapat memodifikasi properti Text Form Field lainnya. Berikut adalah detail properti yang harus 

anda set: 

Judul Baris Type Maximum Lenght Text/Date Format 

Nama Lengkap Regular Text Unlimited Uppercase 

Tempat Regular Text 30 Title Case 

Tanggal Lahir Date Unlimited dd MMMM yyyy 

Alamat Regular Text Unlimited First Capital 

Mobile Phone Regular Text 30 - 

Email Regular Text 40 - 

Pekerjaan Regular Text Unlimited First Capital 

Hobi Regular Text 40 First Capital 

No. KTP/SIM Regular Text Unlimited - 

Tanggal Pendaftaran Current Date Unlimited d MMMM yyyy 

 

4.4.2 Memodifikasi Checkbox Field 

 Anda dapat memodifikasi checkbox field yang ada pada baris Pilihan Kursus. Caranya: 

1. Pastikan dokumen tidak terproteksi 

2. Double klik checkbox field yang akan dimodifikasi. Word akan menampilkan jendela sebagai 

berikut: 

 

Gb. 4-7 Jendela Untuk memodifikasi properti checkbox form field 

 

3. Tentukan opsi yang dibutuhkan 

- Checkbox size : tentukan ukuran kotak yang dibutuhkan. Pilihan Auto akan menset 

ukuran checkbox sesuai ukuran teks  

- Default Value : digunakan untuk menentukan apakah checkbox dipilih atau tidak saat user 

pertama kali membuka formulir. 

4. Klik tombol OK untuk mengakhiri. 
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4.4.3 Memodifikasi properti Drop-Down 

Field daftar drop-down digunakan untuk menyediakan pilihan tetap. Field ini ada pada baris agama. 

Untuk mengisikan item-item yang ada pada drop-down adalah sebagai berikut: 

1. Pastikan dokumen tidak terproteksi 

2. Double klik drop-down form field yang ada pada baris agama. Hasilnya akan muncul jendela 

sebagai berikut: 

 

Gb. 4-8 Properti pada drop down form field 

 

3. Pada bagian Drop Down Item, ketikkan teks yang akan ditambahkan pada menu drop-down, 

pertama kali  adalah Islam 

4. Klik tombol Add untuk memasukkannya ke dalam menu drop-down 

5. Ulangi langkah 3 & 4  untuk item-item selanjutnya (Kristen, Katolik, Budha, Hindu). 

6. Setelah selesai, klik OK. 

 

Beritkut ini adalah hasil akhir dari proses pembuatan list item pada drop-down field: 

 

Gb. 4-9 Hasil pembuatan list drop-down 

 

4.5 Menambahkan Teks Help Pada Formulir 

Untuk membantu pengisian kerangka formulir, Anda dapat menyediakan informasi bantuan (help) 

yang dapat Anda buat sendiri di setiap field form. Setiap kita masuk ke field form yang telah diberi 

fasilitas help, Word akan menampilkan teks informasi bantuan pada status bar atau kotak pesan.  

 

Untuk menambahkan fasilitas help di dalam form, caranya adalah sebagai berikut: 

1. Pastikan field tidak dalam keadaan terkunci 

Tombol untuk memindahkan 
posisi list item Remove: untuk menghapus 

list item drop-down 
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2. Double klik field yang akan diberi fasilitas help. Misal pada field drop-down (ada pada baris 

agama). Hasilnya akan muncul jendela Drop Down Field Options. 

3. Klik tombol Add Help Text , sehingga akan tampil jendela Form Field Help Text seperti di 

bawah: 

 
Gb. 4-10 Jendela untuk memasukkan fasilitas help 

 

4. Jika Anda menghendaki supaya Word menampilkan informasi help pada status bar, pilih tab 

Status Bar. Jika ingin ditampilkan pada kotak pesan (dengan tombol F1), maka pilih tab help 
key(F1) 

5. Klik OK untuk mengakhiri 

 

4.6 Memproteksi Isi Formulir 

Untuk memastikan tak seorangpun tanpa sengaja memodifikasi lembar formulir ketika mengisinya, 

Anda harus memproteksinya atau mengunci template.  Jika Anda telah memproteksi dokumen maka 

dokumen formulir hanya bisa diisi pada bagian field-fieldnya saja. 

Cara memproteksi dokumen formulir adalah dengan meng-klik icon Protect Form  pada toolbar 

Forms, atau dengan menggunakan perintah Protect Document pada menu Tools. Langkah 

memproteksi formulir dengan perintah Protect Document: 
1. Klik menu Tools > Protect Document 

 

Gb. 4-11 Jendela untuk memproteksi dokumen 

 

ketikkan pesan help
yang diinginkan 
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2. Pada jendela Protect Document , pilih Forms. Kemudian ketikkan password yang diinginkan. 

3. Setelah selesai, klik tombol OK. 

 

Saat dokumen telah diproteksi, maka perintah Protect Document pada menu Tools akan berubah 

menjadi Unprotect Document. Jadi untuk menghilangkan proteksi, Anda dapat mengunakan perintah 

Unprotect Document. 
 

4.7 Menyimpan Formulir sebagai  Dokumen Template 

Dokumen template digunakan sebagai dokumen cetakan sehingga formulir yang akan kita buat dapat 

digunakan berulangkali. Ketika membuat formulir online, template inilah yang menjadi dasar 

pembuatan lembar formulir. Berikut adalah langkah-langkah membuat template: 

1. Klik menu File > Save As. Maka akan tampil jendela Save As… 

2. Pada bagian Save As Type, pilih Document Template. 

3. Pada bagian File Name, ketik nama file template tersebut. Misalnya Formulir Pendaftaran. 

4. Klik Tombol Save. 

 

 

4.8 Cara Menggunakan Formulir 

Apabila Anda akan menggunkan formulir yang telah dibuat, Anda harus membuka file template 

formulir tersebut dan kemudian mengisinya. Selanjutnya simpan sebagai dokumen baru. 

Berikut adalah langkah rinci cara menggunakan formulir: 

1. Klik menu File > New. Hasilnya jendela taskpane akan muncul di sebelah kanan 

2. Pada tab General, pilih ikon file template yang kan dibuka. Dalam contoh ini, pilih Formulir 
Pendaftaran. 

 

Gb. 4-12 Jendela template untuk memilih file template 

 

3. Klik OK. Hasilnya template formulir telah terbuka dan siap untuk diisi. 
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4. Isilah formulir tersebut dengan data yang sesuai. Karena dokumen telah terproteksi dari 

perubahan-perubahan, maka Anda hanya bisa mengisi atau memilih pada field-fieldnya saja. 

 

 

Gb. 4-13 Contoh formulir yang sudah diisi 

 

5. Sehabis mengisi formulir, simpan nama file tersebut dengan nama file yang baru dengan 

memilih menu File > Save As 
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 Latihan 4A: Formulir Tagihan 

Buatlah Formulir tagihan di bawah ini. Kemdiaan setelah selesai simpan sebagai template dengan 

nama Formulir Tagihan. 
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 Pertanyaan & Jawaban (Question & Answer) 

• Tanya : Apakah formulir yang saya buat bisa diproeteksi agar tidak ada orang yang mengedit 

atau mengubah setting layoutnya? 

Jawab : Bisa. Anda bisa memproteksi setting layout formulir dengan mengklik menu Tools > 
Protect Document  kemduian klik tombol Form. Anda juga bisa memasukkan passwordnya 

pada field Password. 

 

• Tanya :  Jika di formulir yang kita buat terdapat field tanggal, bagaimakah caranya agar format 

tanggalnya bisa panjang, misal 19 September 2004. Sedangkan pengisiannya biasa saja 

seperti format tanggal pendek 19-11-2004? 

Jawab : Solusinya adalah pertama-tama adalah formulirnya harus dalam keadaan tidak 

diprotek (UnProtect). Kemudian anda harus men-doubleklik field tanggal tersebut sehingga 

muncul jendela Text Form Field Options dan kemudian pada bagian Type pilih Date dan di 

bagian Date Format ketikan dd MMMM yyyyy. Jika format date-nya ingin seperti 19-11-05, 

maka Anda harus menset date format-nya dd-MM-yy. 

 

 Quiz 

• Bagaimanakah caranya agar kita dapat melepaskan proteksi (unprotect) formulir sehingga 

bisa diedit? 

• Bagaimanakah caranya agar kita bisa merasa nyaman dalam melakukan navigasi pengisian 

formulir sehingga tidak anjlok-anjlok da   ri satu field ke field yang berikutnya? 
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5. Excell Advanced 

 Apa yang akan Anda pelajari dari bab ini : 

• Mengenal sel absolut dan sel semi absolut 

• Mereview kembali fungsi-fungsi utama Excel 

• Menggunakan fungsi pembacaan table : VLOOKUP dan HLOOKUP 

• Memggunakan fungsi tanggal dan waktu 

• Mengenal fungsi pembulatan 

• Menggunakan fungsi yang berkenaan dengan teks 

• Menerapkan validasi data pada dokumen Excel 

 

Pengantar 

Pada kelas terdahulu kita sudah mencoba bagaiman mengolah data dan merapkan berbagai function 

dasar di Excel. Nah pada bagian Excel advanced ini kita akan lebih ditekankan kepada penyelesaian 

kasus-kasus yang sering ditemui pada bisnis sehari-hari. Oleh karena penggunaan function dasar 

masih akan tetap dipakai disamping nanti pun akan diberikan function-function baru yang lebih 

advanced. 

 

5.1 Sel Semi Absolut dan Sel Absolut 

Kita barangkali sudah mengenal bagaimana cara mengkopi pola rumus yang ada di excell. Misalnya 

kita mencoba untuk menghitung daftar belanja bulanan seperti di bawah ini: 

 

Gb. 5-1 Contoh kasus penghitungan dengan cara mengcopy pola rumus 

 

Rumus total harga yang ada di sel D3 bisa kita dapatkan dengan memasukkan formula =B3*C3. 

Untuk pola rumus yang ada di bawahnya, kita tidak perlu untuk memasukkan rumusnya lagi secara 

manual, namun kita tinggal mencopy pola rumus tersebut ke bawah dengan menarik/drag tanda + 
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pada sel D3 sampai sel D8. Pola rumusnya akan bergerak, yakni untuk sel D4 rumusnya menjadi 

=B4*C4. Demikian seterusnya. 

 

Sel Rumus 
D4 =B4*C4 
D5 =B5*C5 
D6 =B6*C6 
… … 

  

 

Kesimpulannya, proses pengcopyan pola rumus  akan menaikkan pola rumus tersebut sesuai posisi 

sel.  

Sekarang apa yang terjadi jika kita mempunyai masalah untuk membuat solusi perkalian (raraban) 

seperti ini: 

 

Gb. 5-2 Kasus raraban perkalian 

 

Pada awalnya kita memandang bahwa untuk membuat contoh seperti di atas adalah cukup mudah. 

Ya, setelah memasukkan angka 1 sampai 10 di kolom A, dan angka 2 sampai 3 di baris pertama, kita 

tinggal memasukkan rumus di B2 yakni =A2*B1. Setelah itu udah deh, tinggal copy ke bawah. Beres! 

 

Tapi tunggu dulu…lho kok hasilnya jadi ngaco seperti ini: 

 

Gb. 5-3 Proses pengcopian memberikan hasil yang tidak sesuai 

 

 

Nah untuk mengecek kesalah apa yang kita buat, mari kita telusuri rumus yang ada pada sel yang 

telah kita masukkan. Coba tempatkan sel aktif di B2. Lihat di situ rumusnya adalah betul =A2*B1. OK 

gak apa-apa.  
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Sekarang tempatkan sel aktifnya di sel B3. Ternyata rumusnya adalah =A3*B2. Lha salah nih! 

Harusnya =A3*B1. OK…ok sekarang coba lihat lagi rumus yang ada di sel B4, eh ternyata =A4*B3, 

ngaco juga. 

 

Berarti kesimpulannya adalah  si sel B1 ternyata bergerak (mengikuti pola) ketika dicopy ke bawah. 

Nah sekarang kita ingin gimana caranya agar si sel B1 tidak bergerak ketika kita kopi pola rumusnya. 

Caranya adalah kita harus meng-absolutkan sel B1 tersebut dengan memberikan tanda $. 

Sehingga pada rumusnya di sel B2 formula yang kita masukkan adalah =A2*$B$1 
 
 
 

$B$1 
 

 

 

Tombol keyboard F4 biasa digunakan untuk meng-absolutkan sel. Berikut adalah cara untuk 

menandai agar pada rumus, sel tersebut menjadi absolut adalah: 

1. Tempatkan sel aktif di B2 

2. Ketikkan rumus =A2* 

3. Dengan memakai mouse, klik sel B1 kemudian di keyboard tekan tombol F4.  

4. Hasilnya sel B1 menjadi $B$1. Dan di sel B2 rumusnya menjadi =A2*$B$1 

 

 

Gb. 5-4 Penguncian sel B1 memberikan hasil yang sesusai 

 

 

Kolom Baris 

Sel Absolut: 
Kolum B dikunci 
Baris 1 dikunci 

Formula yang baru
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Selain cara di atas,  kita dapat meng-absolutkan (mengunci) bagian barisnya saja sehingga pas dikopi 

ia tidak bergerak. Rumusnya boleh juga seperti ini =A2*B$1. Penguncian pada bagian baris saja 

disebut sel semi absolut. Sedangkan penguncian untuk baris dan kolum disebut sel absolut. 

 

B$1 
 

$B1 
Cara lain untuk mengabsolutkan sel adalah dengan cara mengkondisikan sel ataupun range sel 

tersebut dengan nama tertentu. Caranya adalah sorot sel yang akan diabsolutkan (misal sel B1), 

setelah itu pada toolbar namebox beri nama sel tersebut (misal: angkadua). Kemudian tekan tombol 

ENTER. Hasilnya sel B1 terebut akan menjadi nilai yang tetap dengan nama angka dua. 

 

                   

Gb. 5-5 Penamaan sel pada namebox agar sel tersebut menjadi absolut 

   

 Latihan 5A : Raraban Perkalian 

Buatlah raraban perkalian seperti di bawah ini 

 
 

Sel SemiAbsolut:  
Kolum B tidak dikunci 

Baris 1  dikunci 

Sel SemiAbsolut:  
Kolum B dikunci 

Baris 1  tidak dikunci 

NameBox 

Formula perkalian
yang dimasukkan
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 Latihan 5B : Perhitungan Upah Mingguan 

PT. Indosat akan membuat laporan keuangan harian untuk menyelesaikan perhitungan upah setiap 

hari. Untuk menghitung upah tersebut diperlukan solusi Excell sebagai berikut: 

 
 

Ketentuan: 

1. Bagian yang kosong diisi dengan menggunakan formula/rumus 

2. Rumus:  Total Upah   = Jam Kerja x Upah Per Jam 

3. Rumus: Total Lembur = Jam Lembur x Upah lembur per jam 

4. Rumus: Upah Terima = Total Upah + Total Lembur 

5. Hitung total seluruh upah terima untuk sleuruh karyawan 

 

 Latihan 5C : Transaksi Kas 

Salah satu siklus akuntansi adalah pencatatan aktifitas kas. Buatlah lembar kerja kas seperti di bawah  

 
 

Ketentuan: 

1. Saldo pada sel E4 didapat dari hasil pengurangan antara debet dan kredit 

2. Saldo berikutnya di sel E5 didapat darihasil penjumlahan antara saldo sebelumnya (sel E4) 

dengan debet yang kemudian dikurangi dengan kredit 
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5.2 Fungsi-fungsi Excell 

5.2.1 Fungsi Utama (Review) : Sum , Average, Count, Max, Min 

Fungsi-fungsi Sum, Average, Count, Max dan Min adalah function yang paling banyak dipakai. Jadi 

kita setidaknya harus sudah menguasai penggunaan fungsi ini. Tapi tidak ada salahnya apabila saya 

mereviewnya di sini sebagai ingatan: 

 

Nama Function Kegunaan Contoh Pemakaian 

Sum Menjumlahkan data pada range sel tertentu Sum (A1:A100) 

Average Mencari nilai rata-rata Average (A1:A100) 

Count Mencari Jumlah data Count(A1:A100) 

Max Mencari data tertinggi Max(A1:A100) 

Min Mencari data terendah Min(A1:A100) 

 

5.2.2 Fungsi Logika (Review) : COUNTIF, SUMIF, IF 

Nama 
Function 

Kegunaan Contoh Pemakaian 

COUNTIF Menentukan berapa banyak data yang terdapat 

pada range tertentu berdasarkan kriteria atau 

kondisi tertentu 

COUNTIF(range, kriteria) 

SUMIF Menjumlahkan seluruh data angka dari 

sederetan angka khusus untuk angka yang 

memenuhi kondisi atau kriteria tertentu 

SUMIF(range,kriteria,sum_range)

IF Menentukan skenario untuk menyelesaikan 

berbagai masalah 

IF(tes logika, nilai jika benar, nilai 

jika salah) 

 

 
Gb. 5-6 Penerapan fungsi COUNTIF untuk mencari banyak pelamar dengan kriteria tertentu 
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Gb. 5-7 Contoh penggunaan fungsi SUMIF untuk menghitung jumlah barang yang terjual 

 

 

 
Gb. 5-8 Penerapan fungsi IF sederhana 

 

 

 
Gb. 5-9 Penerapan IF bercabang 

 

 

 

Operator Logika : AND dan OR 

Operator logika AND dan OR memegang peranan penting dalam berbagai penyelesai kasus-kasus 

yang akan kita hadapi di Excell. Gunanya adalah untuk memeriksa kebenaran untuk lebih dari dua 

kondisi. Berikut ini adalah tabel penjelasannya: 
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Operator Deskripsi 

AND Operator ini membanding dua atau lebih test logika (ekspresi) dan akan 

menghasilkan nilai TRUE (benar) jika semua ekspresi bernilai benar 

OR Operator ini membanding dua atau lebih test logika (ekspresi) dan akan 

menghasilkan nilai TRUE (benar) jika salah satu ekspresi bernilai benar 

 

 

Berikut ini contoh pemakaiannya operator AND: 

 

Gb. 5-10 Contoh ekspresi pemakaian operator AND dan OR 

 

 Latihan 5D : Enhancement Laporan Kas 

Modifikasi lembar kerja pada latihan 6C dengan menggunakan fungsi IF dan test logika OR, sehingga 

ketika kita memasukkan data baik ke debet amaupun kredit, hasil saldonya akan langsung dapat 

ketahuan. Berikut adalah gambarannya: 

 

 
 



http://isal.wordpress.com :: Learning By Doing & make it Simple                             Office Professional 

6. Excel Advanced 63

5.2.3 Fungsi Pembacaan Table: VLOOKUP dan HLOOKUP 

Fungsi VLOOKUP (Vertical Lookup) dan HLOOKUP (Horizontal Lookup) digunakan untuk membaca 

table. Skema penerapannya adalah sebagai berikut: 

 

 =VLOOKUP (nilai kunci, table data, nomor indek kolom, jenis) 

 =HLOOKUP (nilai kunci, tabel data, nomor indek baris, jenis) 

Keterangan: 

- Nilai Kunci    : nilai sebagai pembacaan tabel 

- Tabel data   : range tabel data yang dibaca 

- Nomor indek kolom : nomor urut yang menyatakan posisi kolom dalam suatu tabel  

         (dimulai dari 1) 

- Nomor indek baris  : nomor urut yang menyatakan posisi baris dalam suatu tabel  

         (dimulai dari 1) 

- Jenis     :untuk VLOOKUP berisi TRUE (apabila tabel data diurutkan secara 

      menaik) dan FALSE  (Apabila tabel data tidak diurutkan) . Untuk  

      HLOOKUP adalah sebaliknya 

 

 

Gb. 5-11 Penggunan VLOOKUP untuk menentukan Nilai Huruf di sel C11 
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Gb. 5-12 Penerapan HLOOKUP untuk menentukan predikat di sel D11 

 

 

 
Gb. 5-13 Penerapan VLOOKUP untuk melihat data secara dinamis 

 

 

 Latihan 5E : Laporan Gaji Karyawan Dengan VLOOKUP 

Buatlah data laporan gaji sebagai berikut, dengan ketentuan: 

1. Bonus sebesar 7.5% dari gaji pokok 

2. Bonus diberikan jika jumlah kehadiran > 21 Hari 

3. Jumlah = Gaji + Bonus 

4. Di sel E12, Gunakan VLOOKUP untuk mengambil data gaji setiap golongan dari tabel gaji 
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5.2.4 Fungsi Tanggal dan Waktu 

Fungsi tanggal ini digunakan untuk melakukan proses perhitungan yang berkaitan dengan data 

tanggal. Namun alangkah baiknya jika kita menset pola penanggalan yang ada di sistem komputer 

dengan sistem penanggalan di Indonesia melalui regional setting. Caranya adalah sebagai berikut: 

1. Klik tombol Start > Setting > Control Panel 
2. Di jendela Control Panel, double klik icon Regional and Language Option 

3. Di bagian Standar and Format, Pilih Indonesian 

 

Gb. 5-14 Pengaturan setting pola penomoran, mata uang, waktu, dan tanggal seusai dengan negara 

 

Setelah kita melakukan penyetingan di control panel, maka fungsi tanggal dan mata uang akan 

menyesuaikan dengan standar regional yang dipilih (Indonesia). Beberapa fungsi untuk tanggal dan 

waktu ini antara lain: 
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Fungsi Tanggal Keterangan 

TODAY() Tanggal saat ini diambil dari sistem 

NOW() Tanggal dan jam saat ini diambil dari sistem 

DATE (year; month; day) Memasukkan format tanggal 

DAY(A1) Mengambil data hari dari sel A1 

MONTH(A1) Mengambil data bulan dari sel A1 

YEAR(A1) Mengambil data tahun dari sel A1 

  

Fungsi Waktu Keterangan 

TIME (jam; menit; detik) Mamasukkan format waktu 

HOUR(A1) Mengambil data jam dari sel A1 

MINUTE(A1) Mengambil data menit dari sel A1 

SECOND(A1) Mengambil data detik dari sel A1 

 

 

 

Gb. 5-15 Penerapan Fungsi Tanggal dan Waktu 

 

 

Selain format waktu di atas, di dalam Excell kita bisa menghitung berapa lama durasi waktu. Gambar 

di bawah ini memperlihat contoh untuk menghitung durasi waktu dalam jam. 

 

 

Gb. 5-16 Contoh menghitung durasi waktu 
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Formula Keterangan 

=(B3-A3)*24 Menghitung total jam antara dua rentang waktu 

=(B3-A3)*1440 Menghitung total menit antara dua rentang waktu  

=(B3-A3)*86400 Menghitung total detik antara dua rentang waktu 

 

Contoh penghitungan rentang waktu ini bisa kita gunakan untuk membuat aplikasi absensi karyawan 

atau menghitung durasi penyewaan di rental komputer, warnet dan rental PS. 

 

 Agar format penghitungan durasi sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita harus 

mengubah mengubah format sel dimana rumus durasi dimasukkan, menjadi General 

 

 

Di Excell pun kita bisa menghitung interval/ durasi antara dua tanggal. Berikut adalah contohnya: 

 

Gb. 5-17 Penambahan Interval Bulan Untuk Mengetahui Jatuh Tempo 

 

 

Gb. 5-18 Penghitungan Durasi Bulan 

 

 Agar format penghitungan durasi bulan sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita harus 

mengubah mengubah format sel dimana rumus durasi dimasukkan, menjadi General 

 

5.2.5 Fungsi Pembulatan 

Beberapa fungsi di Excell digunakan untuk membulatkan data angka (numeric). Fungsi-fungsi ini 

antara lain: 

 =INT(number) 
Berfungsi untuk pembulatan nilai ke bawah dari suatu angka. 
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 =ROUND(number; num_digits) 
Berfungsi untuk membulatkan nilai numerik berdasarkan digit tertentu 

 =ROUNDUP(number; num_digits) 
Berfungsi untuk membulatkan ke atas nilai numerik berdasarkan digit tertentu 

 =ROUNDDOWN(number; num_digits) 
Berfungsi untuk membulatkan ke bawah nilai numerik berdasarkan digit tertentu 

 

Keterangan: 
o Number  : nilai dari suatu data angka 

o Num_Digits : jumlah digit yang kita inginkan dari hasil pembulatan  

 

 

Gb. 5-19 Penerapan fungsi pembulatan 

 

 

 Latihan 5F : Aplikasi Biaya Sewa di Warnet 

Buatlah aplikasi penghitungan biaya warnet seperti di bawah ini, dengan ketentuan: 

- Harga Unit (Per 5 Menit) sebesar 500 Rupiah 

- Penentuan jumlah unit dilakukan pembulatan ke atas (ROUNDUP) 

- Total pembayaran adalah hasil kali jumlah unit dengan harga unit 

- Gunakan Fungsi IF agar Jumlah Menit, Jumlah Unit dan Total dapat langsung keluar hasilnya 

tanpa perlu proses copy secara manual 
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5.2.6 Fungsi Text 

 Beberapa fungsi text yang banyak digunakan dalam aplikasi administrasi adalah: 

 =LEFT (data teks, jumlah karakter) 

 =RIGHT (data teks, jumlah karakter) 

 =MID (data teks, posisi awal karakter, jumlah karakter) 

 

 

Gb. 5-20 Fungsi teks untuk mengambil karakter 

 

 
Gb. 5-21 Fungsi Teks untuk menafsirkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 
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Ketentuan dalam penafsiran NIM: 

102 97 048 

 

 

 

 

 

 

 Latihan 5G : Aplikasi Pembiayaan Kredit Sepeda Motor 

PT. Paskal Credit Finance akan menghitung cicilan per bulan untuk setiap konsumen yang melakukan 

transaksi kredit sepeda motor melalui perusahaan tersebut. Untuk menyelesaikan kasus tersebut, 

buatlah di sheet1 tabel kendaraan sebagai tabel bantuan konsumen. Namai range sel tabel 

kendaraan tersebut dengan nama TABEL1. 

 
 

Kemudian di sheet2 buatlah tabel aplikasi penghitungan kredit seperti di bawah ini: 

 

 

Kerjakan sel-sel yang kosong dengan ketentuan: 

- Tanggal Jatuh tempo adalah penambahan tanggal kredit dengan lama kredit 

- Jenis Kendaraan dan Harga Pokok didapat dari tabel Bantuan (tabel kendaraan). Petunjuk: 

gunakan fungsi LEFT dan VLOOKUP 

- Angsuran Per Bulan = (Harga Pokok + Biaya Adm – Uang Muka) / Lama Kredit 

Kode jurusan: 
101=Matematika 
102=Fisika 
103=Kimia 
104=Farmasi 

Tahun  
Angkatan 

Nomor 
Urut 
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- Bunga = Angsuran Per Bulan x 2% 

- Total Angsuran Per Bulan = Angsuran Per Bulan + Bunga 

- Total terbayar = (Total Angsuran Perbulan x Lama Kredit) + Uang Muka 

- Namai Sheet1 dengan Produk Kredit  dan Sheet2 dengan Laporan Kredit. 

 

 Setelah semuanya selesai, sisipkan alat bantu Auto Filter pada masing-masing atribut sel. 

 

5.3 Validasi Data 

Dalam Excell, Validasi data  berfungsi untuk membatasi dan mengontrol masukan data pada suatu sel 

atau range, sehingga tingkat keabsahan (validitas) data akan terjaga. Kita bisa menerapakan proses 

validasi data pada kasus aplikasi warnet dimana pada kolom Masuk dan Keluar diusahakan agar 

proses pemasukan datanya benar, yakni data yang berformat waktu (hh:mm).  

 

Langkah yang digunakan untuk menerapkan validasi pemasukan data pada sel-sel tersebut adalah 

sebagai berikut:  

1. Sorot range yang akan kita kontrol pemasukkan datanya, misal range sel B7:C14 
2. Klik menu Data > Validation. Hasilnya di akan muncul jendela Data Validation sebagai 

berikut 

 

Gb. 5-22 Jendela Untuk Mengatur Validasi Data 

 

3. Klik Tab Error Alert untuk memberikan pesan apabila terjadi kesalahan pemasukkan data. 

Isikan pesannya seperti pada gambar berikut 

Pilih jenis data yang 
ingin dibatasi 

Pilih Operator 
Pembatasan 

Range Data 

Input Message: 
Digunakan untuk 
memberi pesan bantuan 
pada sel yang alan 
divalidasi 
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Gb. 5-23 Pengaturan pesan jika data yang dimasukkan salah (invalid) 

 

4. Klik OK untuk mengakhiri. Hasilnya validasi data akan diberlakukan pada range yang telah 

disorot sebelumnya. 

 

Gb. 5-24 Tampilan pesan bantuan pada sel yang telah dipasang validasinya 

 

Apabila terjadi kesalahan pemasukkan data, maka akan muncul pesan kesalahan sebagai berikut: 
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Gb. 5-25 Pesan kesalahan muncul jika data yang dimasukkan tidak benar  

 

Selain pemberian pesan kesalahan seperti di atas, ada satu cara lagi yang digunakan untuk 

mengontrol validasi data yakni dengan memberikan combo box yang berisi pilihan data. Dengan 

begitu proses pemasukkan data hanya berasal dari daftar yang telah disediakan. 

 

 

Gb. 5-26 Combo Box membantu mengontrol validasi data 

 

Untuk menambahkan combo box seperti di atas adalah: 

1. Sorot range sel yang akan diberi combo box, misal D5:D10 
2. Klik Menu Data > Validation. Di jendela data validation lakukanlah pengaturan sebagai 

berikut: 

 

Gb. 5-27 Validasi jenis combo box  

 

3. Klik OK  untuk melihat hasilnya. 

List data untuk 
combo box



http://isal.wordpress.com :: Learning By Doing & make it Simple                             Office Professional 

6. Excel Advanced 74

 Pertanyaan & Jawaban (Question & Answer) 

• Tanya : Bagaimanakah caranya agar judul kolom tidak bergerak walaupun sheetnya di-scroll 

ke ke tas dan ke bawah? 

Jawab : Berikut adalah tips and trik bagaimana kita men-statiskan judul kolom pada aplikasi 

halaman PASKAL Credit Finance: 

a. Arahkan pointer pada batang kecil yang berada di dekat panah vertical scrollbar sehingga 

pointer berubah tanda menjadi dwipanah  

 
 

 

 

b. Drag pointer dwi panah tersebut ke baris yang kedua seperti gambar di bawah 

sehingga sheet menjadi terbagi menjadi dua jendela 

 
 

 

 

c. Tempatkan sel aktif di bagian jendela yang pertama, kemudian klik menu Window > 
Freeze Panes. Hasilnya judul sheet dan kolomnya menjadi statis (freeze) dan tidak 

akan bergerak meskipun dokumen di-scroll ke atas ke bawah.   
 

 

 

 

Pointer dwi panah 

Drag pointer dwi panah ke 
baris  ke-empat
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• Tanya : Bagaimanakah caranya agar dokumen excell bisa saya protect sehingga jika ingin 

membukanya harus memasukkan password tertentu? 

Jawab : Pertama-tama Anda harus membuka dokumen yang hendak Anda protect. Setelah itu 

kliklah menu Tools > Options, hasilnya jendela Options akan terbuka. Kliklah Tab Security, 

kemudian pada bagian password to open masukkan password yang dikehendaki dan klik 

tombol OK. Masukkan lagi password yang sama pada jendela Confirm password. Dan Klik 

OK. Alhasil dokumen kita akan diproteksi dengan password jika ingin membukanya lagi.   

 

 Quiz 

• Mengapa  rumus untuk mengecek kelulusan sesesorang berikut ini hasilnya adalah error : 

=IF(AND(A2>50);A3>70); LULUS; GAGAL)  

   

  Coba anda perbaiki pola rumus di atas 

 

• Bagaimanakah caranya agar kita bisa melepaskan proteksi dokumen yang dipassword? 
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6. Mengenal Macro 

 Apa yang akan Anda pelajari dari bab ini : 

• Menahami konsep Macro 

• Menggunakan Macro Di Word 

• Menggunakan Macro di Excel 

 

Pengantar 

Macro merupakan salah satu fasiitas yang ada dalam setiap aplikasi office. Fasilitas ini utamanya 

digunakan untuk memudahkan pekerjaan yang selalu dilakukan secara berulang. Misalnya: 

- Membuat teks biodata pribadi (nama,alamat, email, phone) 

- Membuat keterangan property dokumen (tanggal pembuatan, si pembuat, tempat dibuatnya 

dokumen,dll) 

- Menyisipkan logo/ kotak teks 

- Membuat grafik bergerak 

- dll. 

 

Macro merupakan serentetan perintah dan instruksi yang dikumpulkan bersama dan dieksekusi dalam 

satu perintah. Daripada melakukan serentetan pekerjaan secara manual dan berulang, maka 

alangkah lebih baik jika Anda membuat dan menjalankan sebuah macro untuk mengerjakan 

pekerjaan tersebut secara otomatis. Terdapat dua cara untuk membuat macro, yakni dengan  

 

1. Merekam langkah-langkah pekerjaan tersebut , atau  

2. Menuliskannya dengan bahasa Visual Basic Application (VBA) 

 

Untuk menguasai VBA, sepertinya Anda harus belajar sedikit mengenai bahasa pemrograman Visual 

Basic. Namun untuk kemudahan, kali ini kita tidak akan menekankan pada VBA tetapi kita akan 

mencoba beberapa contoh penggunaan macro yang sekiranya banyak digunakan dalam kasus 

pekerjaan sehari-hari.   

 

6.1 Penerapan Macro Dalam Word 

Di Word kita bisa menggunakan Macro untuk merekam perintah/ pekerjaan yang dilakukan secara 

berulang, misal mengenai biodata kita.  OK mari kita langsung saja membuat macro untuk biodata 

pribadi. Berikut langkah-langkahnya: 
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6.1.1 Merekam Macro 

1. Buka dokumen baru dengan mengklik tombol kertas putih  di toolbar 

2. Klik Menu Tools > Macro > Record a New Macro. Hasilnya akan muncul jendela Record 

Macro 

 

 

 

 

Gb. 6-1 Jendela untuk merekam macro 

 

3. Klik Tombol OK. Maka proses perekaman macro akan berjalan. Ini ditandai oleh adanya 
jendela macro. 

 

 
Gb. 6-2 Proses prekaman macro ditandai oleh jendela perekaman 

 

4. Ketikkan dokumen seperti pada gambar di bawah ini : 

Masukkan nama 
macronya 

Klik Toolbar: 
untuk menjalankan  
perintah macro melalui 
 toolbar 

Klik Keyboard:
untuk menjalankan 

perintah macro melalui 
perintah keyboard, misal ALT+B

Pilih tempat macro 
bersemayam 

Masukkan deskripsi
macronya 

Tombol PauseTombol Stop 
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Gb. 6-3 Proses pengetikan biodata 

 

 

5. Klik tombol Stop  untuk mengakhiri. Hasilnya perintah pengerjaan biodata sudah terekam 

di dalam macro. Jadi kita tidak usah mengetiknya lagi kalau kita memerlukan teks biodata 

tersebut. 

6.1.2 Menjalankan Macro 

  Setidaknya terdapat dua cara untuk menjalankan macro yang telah kita buat. Yakni  

Cara 1: 
a. Klik menu Tools > Macro > Macros… 
b. Pada jendela Macros, pilih nama macro yang ingin dijalankan (misal biodataku) 

c. Kemudian klik  tombol Run. Hasilnya perintah pengetikkan teks biodat akan dijalankan di 

dokumen 

Cara 2: 
 Apabila pada setting awal proses perekaman macro (Gb.7-1) kita mengkilik tombol Keyboard, 

kemudian perintahnya kita set dengan : Alt+B. Maka ketika kita menjalankan macro, kita tinggal 

memanggil perintah Alt+B tersebut. 

 

6.1.3 Keterbatasan Perekaman Macro 

Perlu diperhatikan dalam proses pengerjaan/perekaman macro nanti, terdapat beberapa keterbatasan 

yang perlu diperhatikan, antara lain: 

 

1. Macro tidak dapat mendeteksi pola gerakan mouse 

2. Proses penyorotan teks tidak bisa dilakukan melalui mouse, namun harus melalui perintah 

keyboard, yakni Shift +  (Shift + tombol panah ke kanan), atau Shift +  , atau Shift +  

, atau Shift + . 
3. Proses perekaman macro tidak bisa melakukan resize table secara langsung, namun bisa 

dilakukan dengan menggeser batang pembatas tabel di ruler. 
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Meskipun demikian, Macro masih tetap bisa mengenali perintah-perintah yang dilakukan melalui menu 

dan toolbar. Ada baiknya sebelum Anda membuat macro, proses pengerjaannya dipikirkan matang-

matang agar ketika proses perekaman tidak banyak melakukan kesalahan/ perintah yang tidak perlu. 

 

6.1.4 Macro = bahasa VBA 

Intruksi macro yang telah kita buat sebenarnya meruapakan sekumpulan intruksi yang ditulis dalam 

bahasa VBA. Kode-kodenya bisa kita lihat. Misal untuk melihat kode macro biodata langkah-

langkanya adalah sbb: 

 

1. Klik Menu Tools > Macro > Macros…  

2. Di bagian Macro Name, pilih biodata 

3. Klik tombol Edit. Hasilnya akan muncul jendela Aplikasi  Visula Basic seperti di bawah ini: 

 

 

Gb. 6-4 Perintah macro berisi intruksi-intruksi dalam bahasa VBA 

    

 Latihan 6A : Tanggal Surat 

Buatlah dengan  macro format tempat dan tanggal surat (format tangal hari ini). Contohnya: 

Bandung, 22 Mei 2004  

Ketentuan : Gunakan perintah keyboard Alt+T untuk menjalankan perintah tersebut 

 

 Latihan 6B : Kop Surat 

Buatlah dengan macro untuk format kop perusahaan seperti ini. 
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Step Pengerjaan: 

- Buat secara manual kop surat seperti di atas 

- Simpan filenya dengan nama Kop Surat, Kemudian tutup dokumen tersebut 

- Buat dokumen baru 

- Buat Macro dengan nama : KopSurat dengan  perintah melalui  keyboard : ALT+K 

- Klik Menu Insert > Object > Create From File, kemudian pilih file Kop Surat.  
- Stop Macro untuk mengakhiri. 

 

 Latihan 6C: Style & Formatting dengan Macro 

Buatlah macro untuk style& formatting dokumen dengan ketentuan : 

- Nama macro : bernama StyleKu  
- Tempatkan perintah macronya di toolbar 

Style Formattingnya: 

- Normal : Arial, 10, Justify, Spasi 1.5 

- Heading 1: Arial, 14, Bold, Perataan Left, Spasi 1. 

- Heading 2: Arial, 12, Bold, Miring, Perataan Left, Spasi 1.5 

- Heading 3: Arial, 10, Bold, Perataan Left, Spasi 1.5 

 

      

6.2 Penerapan Macro Dalam Excell 

Sama seperti halnya macro dalam word, macro pun dapat diterapkan pada Excell. Berikut ini adalah 

contoh penerapan macro pada dokumen aplikasi pembayaran di warnet (latihan 6E). Kita akan 

menggunakan macro untuk menghapus record pembayaran di setiap komputer yang telah selesai 

digunakan. Berikut ini gambar hasil jadinya: 
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Gb. 6-5 Aplikasi Macro di Excell untuk menghapus record pembayaran warnet 

 

 

Untuk membuat aplikasi di atas, ikuti langkah-langkah berikut ini: 

1. Buka file latihan 6E (aplikasi rental warnet). 

2. Aktifkan toolbar Form dengan mengklik menu View > Toolbar > Form. Hasilnya akan muncul 

toolbar form seperti pada gb. 7-5 

 

Gb. 6-6 Toolbar Form 
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3. Pada toolbar form, klik tombol button  , hasilnya pointer akan berubah bentuk menjadi 

tanda + 

4. Dengan pointer tersebut, gambarlah kotak tombol di sekitar sel G7:H7. Hasilnya akan muncul 

jendela Assign Macro  

 

Gb. 6-7 Tampilan jendela Assign Macro 

 

5. Klik tombol Record… , hasilnya akan muncul jendela Record Macro.  Ganti nama macronya 

(Macro Name) menjadi tombolClear1. . 

 
Gb. 6-8 Record Macro: pengaturan awal untuk merekam macro 

 

6. Klik OK. Hasilnya excell akan memulai proses perekaman. Ini ditandai dengan adanya jendela 

perekaman. 

 
Gb. 6-9 Jendela perekaman 

   

7. Sorot sel B7:C7. Kemudian tekan tombol delete di keyboard. Setelah itu tempatkan sel 

aktifnya di sel B7 
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8. Pada jendela perekaman, klik tombol Stop . Hasilnya proses perekaman macro telah 

selesai dilakukan.  

 

Sekarang tinggal mencoba melakukan pengujian dengan memasukkan nilai  jam masuk dan jam 

keluar di baris komputer no 1 (baris ke 7). Kemudian klik tombol yang telah ditambahkan tadi. 

Hasilnya range sel di baris tersebut  akan bersih (reset).  

 

Langkah berikutnya adalah mengubah caption text di tombol dari Button1 menjadi Clear. Caranya: 

1. Klik kanan tombol Button1 

2. Pilih menu Edit Text. Kemudian hapus teks Button1, ganti dengan teks Clear. 

 

Gb. 6-10 Dengan macro, tombol Clear digunakan untuk menghapus record data pemakaian 

 

 

Contoh macro di atas tidak lain merupakan sekumpulan intruksi dalam bahasa pemrograman VBA. 

Kodenya dapat kita lihat dengan cara: 

1. Klik menu Tools > Macro > Macros… 

2. Di bagian Macro Name, pilih salah satu macro misal tombolClear1. 

3. Klik tombol Edit  untuk melihat kode VBA-nya. Kodenya terlihat pada gambar 7-12. 

 

Gb. 6-11 Perintah macro yang ditancapkan pada tombol untuk menghapus isi sel B7:C7 
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 Latihan 6D  

Lanjutkan langkah di atas untuk menambahkan tombol clear pada baris komputer no 2 s/d no 8 

(seperti pada gb. 7-5). 

 Latihan 6E 

Buatlah macro untuk menampilkan grafik dan mem-print preview data peserta kursus seperti pada 

gambar sebagai berikut: 

 
 

 Latihan 6F 

Buka latihan 6F, namai sheetnya seperti pada gambar di bawah ini. Di sheet halaman utama 

tambahkan dua tombol untuk mengakses sheet Produk Kredit dan Laporan kredit. 
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 Pertanyaan & Jawaban (Question & Answer) 

• Tanya : Mengapa ketika saya menjalankan macro untuk pembuatan table di Word, saya tidak 

bisa melakukan resize kolom-kolomnya? 

Jawab : Ya anda tidak bisa mlekukan drag kolom di table pas menjalankan macro. Nah 

solusinya adalah dengan menggerakkan batang perbatasan kolom yang bersemayam di 

daerah penggaris. Beriktu adalah gambarannya: 

 
 

 

 

 

• Tanya : Ketika saya membuka halaman excell yang didalamnya ada macronya, mengapa 

suka muncul jendela peringatan seperti ini : 

 
 

Jawab :  Peringatan di atas memang kadang muncul ketika kita membuka halaman Excel 

yang mengandung macro. Peringatan tersebut memang wajar untuk menghindari adanya 

penyebaran virus macro yang bisa merusak sistem komputer kita. Nah jika anda yakin bahwa 

pada dokumen tersebut bebas virus (tentunya setelah mne-scan-nya dulu dengan antivirus), 

maka Anda dapat men-set security level excel dari high menjadi medium. Caranya adalah : 

1. Klik menu Tools > Macro > Security … 

2. Pada Tab Security Level, pilihlah Medium. Klik tombol OK. 

3. Simpan dokumen tersebut  dengan mengklik menu File > Save 

4. Tutup dokumen tersebut  

5. Buka kembali dokumen yang sudah ditutup tadi. Nah jika ada jendela di bawah ini, 

kliklah tombol Enable Macro. Hasilnya aplikasi Macronya akan  berjalan seperti biasa.  

 

Posisi penggeseran 
 kolom 
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 Quiz 

• Bagaimanakah caranya agar kita dapat mengapus koleksi macro yang sudah tidak dipakai 

lagi? 

• Bagaimanakah caranya untuk menghilangkan tombol pemanggil macro jika kita membuat 

tombol shortcutnya di toolbar? 
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7. Database Fundamental 

 Apa yang akan Anda pelajari dari bab ini : 

• Mengenal lebih dalam konsep database 

• Membuat skema database 

• Memahami bagaimana mendesign database yang baik 

• Mengimlementasikan hasil perancangan database ke Microsoft Access 

• Membuat combo box di table 

• Membuat Form, Query dan Report untuk kemudian mengeditnya 

 

Pengantar 

Pada bab ini kita akan membahas bagaimana cara mendesign database yang baik. Diharapkan 

dengan memahami bahasan yang diberikan, Anda akan menjadi lebih mudah dalam 

mangaplikasikannya di microsoft Access. 

 

Sebagai informasi, Access digunakan untuk menyimpan  data yang sangat banyak (ratusan sampai 

ribuan data), dan ini cocok untuk merekam data-data bisnis seperti data karyawan, data gaji, data 

kontak, dsb.  Data yang banyak tersebut kemudian kita bisa mengolahnya melalui penyaringan 

(query) sesuai kriteria tertentu. Disamping itu data yang ada dalam database Access bisa kita ekspor 

(pindahkan) ke dalam file berformat Word maupun Excell untuk dapat diolah lebih lanjut. 

7.1 Skema Database 

Kumpulan design table database dikenal dengan skema database. Skema ini akan menentukan cetak 

biru database. Suatu skema harus memperlihatkan table-table beserta kolom-kolomnya,  kemudian 

tipe data dari kolom, dan menunjukkan tipe data tambahan lainnya seperti primary key.     

 

Sebuah skema database umumnya tidak memasukkan data apapun, namun  Anda bisa saja   

memperlihatkan contoh data dengan skemanya sehingga bisa lebih jelas.  Skemanya dapat dibuat 

dengan model entitity relationship diagram (tidak dibahas dalam modul ini) atau dapat dibuat dalam 

bentuk teks. Misal kita ingin membuat database siswa di PASKAL dengan skema tabel berbentuk teks 

sbb: 

 
biodata (nis, nama, sex, tgl_lahir, alamat, kota, phone, tgl_join) 
item_program (progID, program, harga)  
 

Skema database di atas dibuat dalam bentuk teks. Teks yang bergaris bawah menunjukkan bahwa  

kolom tersebut bersifat primary key (tidak diperkenankan ada data yang sama). Jika pada kolom 

tersebut terdapat pemasukkan data yang sama, maka database akan menolak pemasukkan data 
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tersebut. Contoh data yang bersifat primary key adalah no rekening bank, nomor HP, NIP karyawan, 

nomor NPWP, dsb. Data-data tersebut pastilah akan berbeda antara orang yang satu dengan yang 

lainnya.  Berikut ini adalah gambaran nyata  tabel-table di atas: 

 

biodata 
nis nama sex tgl_lahir alamat kota phone tgl_join 

1001 Rina Rahmawati P  02/10/1980 Jl. Kopo Bandung 5224878 02/4/2003 

1002 Ade Gartinah P 12/04/1974 Jl. Cipulir Jakarta 6154878 12/10/2003 

1003 Bisma Santabudi L 14/10/1979 Jl. Kosambi Bandung 5487447 01/12/2003 

1004 Eva Haliyati P 15/08/2003 Jl. Juanda Bandung 5847847 12/09/2003 

1005 Sarini Arifah P 19/10/1982 Jl. Tarogong Garut 2056984 24/12/2003 

 
 
item_program 

progID program harga 
CB Computer Beginner 180.000 

CO Computer Office 300.000 

GE1 General English Beginner 250.000 

GE2 General English Intermediate 300.000 

GE3 General English Advance 350.000 

PSP Adobe Photoshop 400.000 

CDR Corel Draw 250.000  

 

Tabel 1. Skema awal database siswa terdiri dari table biodata dan item_program. 

 

7.2 Bagaimana Mendesign Database 

Dalam mendesaign sebuah database, kita mungkin harus sedikit melakukan corat coret dulu di atas 

kertas. Di situ kita merancang skema table data serta relasi seperti apa yang dibutuhkan. Hal ini 

sangat penting untuk kita lakukan agar database kita lebih efektif dan efisien.  

 

Mengenai design database, Anda dapat membaca secara panjang lebar tentang entity relationship 

diagram dan normalisasi database di buku khusus tentang database. Namun Anda dapat mengikuti 

beberapa prinsip dasar design database yang akan kita bahas di depan base on kasus database 

siswa PASKAL di atas. 

7.2.1  Renungkan objek-objek apa yang akan dimodelkan 

Ketika Anda membuat sebuah database, Anda biasanya memodelkan aspek-aspek di dunia  nyata 

serta hubungannya. Umumnya, setiap kelas objek dunia nyata yang dimodelkan membutuhkan tabel 

tersendiri.  
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Pada database siswa PASKAL di atas, kita ingin menyimpan informasi tentang biodata siswa dan 

program yang ditawarkan. Biodata siswa mempunyai informasi tentang nomor induk siswa (nis), 

nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, kota, telepon dan tanggal join.  Sedangkan item program 

mempuyai informasi tentang  ID program, deskripsi program serta harganya. 

 

Kasus ini mengharuskan kita membuat setidaknya dua table dalam database: biodata dan item 

program. Skema awalnya dapat Anda lihat pada tabel 1.  

 

7.2.2 Hindari Design Database yang bersifat berlebihan (rendundant) 

Anda mungkin bertanya, “mengapa  kolom deskripsi program tidak ditempatkan pada tabel biodata 

sehingga akan ketahuan orang tersebut mengambil program apa saja?”. Jawabnya, jika kolom 

deskripsi program ditempatkan pada pada tabel biodata, maka nantinya akan terdapat banyak kolom 

deskripsi program. Jika demikian, maka table biodata akan berbentuk seperti table di bawah ini: 

 
nis nama sex tgl_lahir alamat kota phone tgl_join Program1 Program2 

1001 Rina 

Rahmawati 

P  02/10/1980 Jl. Kopo Bandung 5224878 02/4/2003 Computer 

Office 

 

1002 Ade 

Gartinah 

P 12/04/1974 Jl. Cipulir Jakarta 6154878 12/10/2003 General 

English 

Corel 

Draw 

1003 Bisma  L 14/10/1979 Jl. 

Kosambi 

Bandung 5487447 01/12/2003 Computer 

Office 

 

1004 Eva Haliyati P 15/08/2003 Jl. Juanda Bandung 5847847 12/09/2003 Webmaster  

1005 Jana 

Hermawan 

L 23/07/1979 Jl. Nilem Bandung 2056984 24/12/2003 Photoshop  

 

Tabel 2. Sebuah desain tabel database yang kurang baik karena memerlukan ruang ekstra  

 
 

Jika Anda mendesain database seperti di atas, maka nantinya akan muncul banyak permasalahan. 

Salah satunya yakni apa jadinya jika beberapa peserta kursus mengambil lebih dari dua program 

(misal sampai 5 program). Apakah kita harus menambahkan beberapa kolom lagi? Wah-wah pasti 

nantinya tabel akan memiliki banyak ruang kosong dan ini tidak baik untuk sebuah database. Apalagi 

jika nantinya terdapat program baru. Wah berarti kita harus nambah kolom lagi…hhm jadi ribet deh. 

 

Nah solusinya Anda harus membuat satu tabel  lagi misal bernama nis_program dimana pada tabel 

tersebut terdapat relasi (relationship) yang menghubungkan antara tabel biodata dan item_program. 

Berikut design databasenya: 

 
nis_program (nis, program)  
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Sehingga nantinya tabel nis_program tersebut berisi data sebagai berikut: 

nis program 

1001 Computer Beginner 

1001 Computer Office 

1002 Computer Office 

1003 General English Beginner 

1003 General English Intermediate 

1003 Photoshop 

1004 Computer Office 

1005 Corel Draw 

 

Tabel 3: Solusi untuk meyelesaikan masalah design database yang berlebihan (tabel 2) 

 

Design tabel nis_program juga telah memenuhi syarat sebuah design database yang baik yakni 

menggunakan satu data spesifik dalam satu kolom. Dengan demikian nantinya akan memudahkan 

proses pemasukkan data dan penyaringan (query).   

 

 

7.2.3 Ajukan  pertanyaan-pertanyaan kritis  

Lanjutan dari bagian sebelumnya, yang harus kita lakukan adalah  mengajukan pertanyaan-

pertanyaan kritis yang harus database jawab. Dengan pengajuan petanyaan ini, design database kita 

akan menjadi lebih terencana serta menjadi lebih kokoh dan stabil. Apabila ada kasus yang ditemui di 

tengah jalan, database yang kita buat sudah mempunyai upaya preventif untuk menjawab kasus 

tersebut. Misal petanyaan: “Program apa yang banyak diikuti?”. Yakinkan bahwa design database 

yang kita buat mengandung semua data yang diperlukan, dan link yang tepat untuk menjawab 

pertanyaan di atas. 

 

7.3 Implementasi di Microsoft Access 

Setelah kita melakukan perencanaan design database untuk siswa PASKAL di atas, maka dapat 

disimpulkan design databasenya berisi tabel-table beserta atributnya sebagai berikut: 
 
biodata (nis, nama, sex, tgl_lahir, alamat, kota, phone, tgl_join) 
item_program (progID, program, harga)  
nis_program (nis, program)  
 
Sebagai catatan, kolom nis di tabel biodata dan kolom nis di tabel nis_program memiliki hubungan 

(relationship). Demikian juga kolom program di tabel item_program memiliki relationship dengan 

kolom program di table nis_program. Oleh karena itu nanti di Acess kita bisa menghubungkannya 

sehingga integritas datanya menjadi lebih terjaga dan saling berhubungan. 
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nis nama sex tgl_lahir alamat kota phone tgl_join 
1001 Rina Rahmawati P  02/10/1980 Jl. Kopo Bandung 5224878 02/4/2003 

1002 Ade Gartinah P 12/04/1974 Jl. Cipulir Jakarta 6154878 12/10/2003 

… … … … … … … … 

Tabel Biodata 

 

nis program 

1001 Computer Beginner 

1001 Computer Office 

1002 Photoshop 

… … 

Tabel nis_program 

 
progID program harga 

CDR Corel Draw 250.000  

 CO Computer for Office 300.000 

… … … 

Tabel item_program 

Tabel 1. Hubungan relationship akan memudahkan kita dalam menjaga konsistensi dan updating data 

 

Dengan skema database di atas, maka kita tinggal mengimplementasikannya di Microsoft Access. 

Caranya: 

1. Jalankan program Microsoft Access 

2. Klik menu Blank Database di jendela taskpane sebelah kanan 

3.  Pada jendela File New Database, masukkan nama databasenya, misal Database Siswa 

Paskal 

4. Klik tombol Create. Hasilnya database akan segera terbentuk dan lembar kerja database 

akan segera muncul seperti pada gambar sbb: 

 

 

Gb. 7-1 Lembar kerja database siswa Paskal 
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Langkah berikutnya adalah membuat tabel-tabel yang diperlukan. Caranya: 

1. Di jendela lembar kerja, klik Object > Tables. 

2. Doublik menu Design Table in Design View. Hasilnya akan muncul jendela untuk mendesign 

table.  

3. Lakukan proses design untuk table biodata. Berikut ini gambarannya: 

 

Gb. 7-2 Design Tabel Biodata 

 

4. Apabila telah selesai, klik tombol Save  dan namai tabel tersebut dengan nama biodata. 

5.  Setelah selesai menyimpan tabel tersebut, di toolbar klik tombol  View untuk melihat hasil 

designnya: 

 

Gb. 7-3 Hasil design tabel biodata 

 

 

Ulangi langkah 1 s/d 5 untuk  membuat tabel item_program dan nis_program. Berikut adalah 

gambaran lengkap proses design tabel-tabel tersebut: 
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Gb. 7-4 Design tabel item_program 

 

 
Gb. 7-5 Hasil Design tabel item program 

 

 

 

Gb. 7-6 Design table nis_program 
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Gb. 7-7 Hasil design table nis_program 

 

7.4 Memasukkan Data 

Langkah berikutnya adalah kita akan memasukkan data secara manual langsung melalui tabel. 

Karena tabel biodata  dan nis_program memiliki relationship,  maka pemasukkan datanya akan 

dilakukan nanti melalui form, sehingga nantinya data akan masuk langsung ke kedua tabel tersebut  

 

Yang paling realiastis adalah memasukkan data untuk tabel  item_program terbih dahulu. Berikut 

adalah data masukkan untuk tabel item_program: 

 

Gb. 7-8 Pemasukkan data untuk tabel item_program 

 

7.5 Membuat Menu Combo Box di Table 

Agar pemasukkan data pada tabel biodata menjadi lebih mudah, maka ada baiknya jika kita membuat 

semacam pilihan combo box, misalnya pada field sex di table biodata. Sehingga ketika pemasukkan 

data si user tinggal memilih apakah L atau P. Combo box ini juga berfungsi untuk membatasi data 

yang dimasukkan si user sehingga sesuai dengan pilihan yang ada.    

 

Gb. 7-9  Ilustasi menu combo box 

 

Untuk membuat combo box, caranya: 
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1. Di lembar kerja , masuklah ke Object > Table > Biodata 

2. Bukalah design table biodata dengan mengklik tombol . Hasilnya design table 

biodata akan tampil. 

3. Pada field name sex, pilih data typenya Lookup Wizard. Hasilnya akan muncul jendela 

Lookup Wizard.  

 

Gb. 7-10 Jendela Lookup Wizard 

 

4. Di jendela tersebut, pilih I will type in the values that I want. Kemudian klik Next>.  

5. Di jendela berikutnya, masukkan menu combo box yang kita inginkan, misal L dan P seperti 

pada gambar sbb: 

 

Gb. 7-11 Data untuk menu Combo Box 

  

6. Klik Next>. Kemudian masukkan nama lookup columnya yaitu sex. Kemudian klik Finish.  
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7. Klik tombol Save , hasilnya menu combo box akan terbentuk pada field sex (spt pada gb. 

8-4). 

 

Sepertinya untuk mempermudah pemasukkan pilihan program yang diikuti siswa, kita pun perlu untuk 

memberikan menu combo box pada field program di table  nis_program. Namun kita akan 

mengambil listnya dari table item_program.  Caranya: 

 

1. Buka desain table nis_program. 

2. Pada filed program, pilih data typenya Lookup Wizard… Hasilnya akan tampil jendela 

Lookup Wizard seperti pada gb.8-5. 

3. Kemudian pilih menu I want the lookup column to look up the values in a table or query.  

4. Klik next>. Kemudian pilih table item_program  dan View  table.  

5. Klik Next>. Masukkan field program ke bagian selected field dengan menggunakan tombol 

 

 

Gb. 7-12 Data yang ada di field program akan dijadikan list menu combo box 

 

8. Klik Next>. Kemduian klik Finish. 

9. Klik tombol Save , hasilnya menu combo box akan terbentuk pada field program (spt pada 

gb. 8-13). 
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Gb. 7-13 Combo Box pada field program yang datanya diambil dari table item_program 

 

 

7.6 Memasukkan data melalui form langsung ke dua tabel 

Kalau kita memasukkan data biodata dan nis_program langsung melalui tabel, maka proses 

pemasukkan menjadi bertele-tele, karena setelah kita memasukkan data ke tabel biodata, maka 

berikutnya kita harus pindah ke tabel nis_program untuk mengisikan datanya lagi. Wah jadi time 

consuming nih.  

 

Nah solusinya adalah memasukkan datanya melalui form yang kita buat, sehingga proses input 

datanya bisa langung masuk ke kedua tabel tersebut. Nah sebelum kita membuat form, langkah yang 

harus kita lakukan adalah membuat relationship diantara tabel-tabel tersebut.  

7.6.1 Membuat Relationship 

1. Klik menu Tools > Relationship…, hasilnya akan muncul jendela Relationship dan jendela 

Show Table 

 

Gb. 7-14 Jendela Show Table 

 

2. Pada tab tables di jendela show table, klik tabel Biodata kemudian klik tombol Add. 

Hasilnya tabel biodata akan dimasukkan ke jendela relationship 
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3. Lakukan langkah no.2 untuk table item_program dan nis_program. Kemudian klik tombol 

Close. Hasilnya di jendela relationship akan terdapat tiga table yang siap dilakukan proses 

relationship. Gambarnya bisa dilihat sebagai berikut: 
 

 

Gb. 7-15 Jendela relationship dimana table-table siap untuk dihubungkan 

 

Berikutnya melangkah pada proses pembuatan relasi antara tabel nis_program dengan biodata, 

kemudian antara tabel nis_program dengan item_program. Caranya adalah dengan mendrag 

atribut tabel yang memiliki relasi. Misal, pertama kita untuk atribut nis antara tabel nis_program dan 

biodata. Caranya: 

 

1. Drag atribut nis di table nis_program ke tabel biodata. Hasilnya kemudian akan nampak 

jendela Edit Relationship sbb: 

 

Gb. 7-16 Jendela Edit Relationship 

 

2. Klik tombol Create untuk melalakukan relationship. 

3. Ulangi langkah 1 dan 2 untuk atribut program. Hasil proses relationship akan terlihat sbb: 

 



http://isal.wordpress.com :: Learning By Doing & make it Simple                             Office Professional 

7. Database Fundamental 99

 

Gb. 7-17 Hasil pembuatan relationship antar table 

 

4. Klik tombol Save  untuk menyimpan hasil pembuatan relatonship. 

  

7.6.2 Membuat Form 

Untuk membuat form, cara termudah dan tercepat adalah melalui  wizard step by step. Canya: 

1. Klik menu Object > Form 
2. Double Klik menu Create Form By Using Wizard. Hasilnya akan muncul jendela Form 

Wizard. 
3. Pada bagian Table/Queries, pilih table Biodata, kemudian masukkan semua field tablenya 

ke bagian Selected Field dengan menggunakan tombol . 

4. Tetap pada bagian Table/Queries, pilih table  nis_program, kemudian pindahkan atribut 

program ke bagian selected field dengan menggunakan tombol .   

 

Hasil tampilan pemilihannya ada pada gambar sbb: 

 

Gb. 7-18 Tampilan hasil pemilihan field untuk form 
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5. Klik tombol Next >. Hasilnya akan nampak jendela form wizard berikutnya. Pilih penampilan 

data By Biodata dengan opsi Form With Sub Form. Klik Tombol Next>. Hasilnya akan 

tampil jendela form wizard berikutnya. 

6. Di jendela tersebut pilih layout Datasheet. Kemudian klik Next> 

7. Pilih style form Standard. Kemudian klik Next>. 

8. Masukkan title untuk form tersebut dengan nama Form Biodata. Setelah itu klik Finish. 

Hasilnya form biodata telah terbentuk seperti pada gambar sbb: 

 

Gb. 7-19 Hasil design form masukkan biodata siswa dan program yang diikutinya 
 
Hasil pembuatan form biodata di atas ternyata lebih user friendly dibandingkan jika kita 

memasukkannya langsung lewat tabel. Disamping itu form tersebut akan mempermudahkan kita untuk 

memasukkan data ke dua tabel sekaligus. 

 

Masukkanlah data-data berikut ini ke dalam form biodata di atas: 
nis nama sex tgl_lahir alamat kota phone tgl_join Program 

1001 Rina 

Rahmawati 

P  02/08/1980 Jl. Kopo Bandung 5224878 02/4/2003 Comp.Beginner, 

Office 

1002 Ade Gartinah P 12/07/1974 Jl. Cipulir Jakarta 6154878 12/10/2003 Corel Draw 

1003 Bisma 

Santabudi 

L 14/06/1979 Jl. Kosambi Bandung 5487447 01/12/2003 GE1, GE2, GE3 

1004 Eva Haliyati P 15/05/1987 Jl. Juanda Bandung 5847847 12/09/2003 Photoshop, GE2 

1005 Jana 

Hermawan 

L 23/04/1979 Jl. Nilem Bandung 2056984 24/12/2003 Comp.Office, 

GE2, Corel Draw 

1006 Jimi Sutioso L 02/03/1978 Jl. Tebet Jakarta 7454515 10/10/2003 GE1,GE2,GE3 

1007 Sendy Carolina P 12/02/1981 Jl. Kircon Garut 648545 15/03/2004 Comp.Office 

1008 Yudianto L 11/01/1984 Jl. Maos Cianjur 4554847 11/04/2004 GE1, GE2 

1009 Sarini Aifah P 14/11/1977 Jl. 

Tarogong 

Garut 

Banget 

5484584 10/10/2003 Comp. Office 
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Berikutnya adalah membuat form untuk tabel item_program. Caranya adalah: 

1. Di jendela lembar kerja, masuklah ke Object > Form. 

2. Double Klik menu Create Form By Using Wizard. Hasilnya jendela form wizard akan muncul. 

3. Pada jendela tersebut, pada bagian Table/Query, pilih tabel item_program. Masukkan 

semua fieldnya dengan menggunakan tombol . Kemuian klik Next>. 

4. Ikuti langkah-langkah berikutnya. Dan namai form tersebut dengan nama Form Daftar 

Program. Hasil jadinya akan nampak pada Gb.8-21. 

 

 

Gb. 7-20 Hasil pembuatan form dari table item_program 

 

7.7 Memodifikasi Design Form 

Setelah kita membuat form, langkah berikutnya adalah memodifikasi form tersebut sehinga 

tampilannya menjadi lebih enak dipandang. Untuk memodifikasi form, berikut adalah langkah-

langkahnya: 

1. Di lembar kerja, masuklah ke Object > Form > Biodata 

2. Klik tombol  untuk melihat design formnya. Hasilnya terlihat pada Gb.8-21. 

3. Dari jendela design form tersebut kita dapat memodifikasi tata letak dan ukuran field, jenis 

huruf, warna dan lain sebagainya.  

 

Gb. 7-21 Tampilan jendela untuk memodifikasi form biodata 

Bagian  Form Header

Bagian  Form Detail

Bagian  Form Footer
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4. Untuk melihat hasil modifikasi, klik tombol View  di toolbar. Hasilnya akan nampak seperti 

pada Gb.8-4. 

 

Gb. 7-22 Tampilan hasil modifikasi form biodata 

7.7.1 Memasukkan Label dan Gambar ke Form 

Kita dapat memasukkan label judul tambahan beserta gambarnya ke dalam form. Misal di bagian 

header kita akan tambahkan label PASKAL. Caranya : 

1. Masuklah ke dalam jendela design form biodata 

2. Perbesar ukuran lebar  form header ke bawah sekitar 1.5 cm. 

3. Di bagian jendela toolbox, pilih komponen label , kemudian tempatkan di bagian form 

header. 

4. Ketikkan teks : PASKAL Computer Education 

5. Atur-atur posisi label tersebut sehingga menjadi lebih nyaman dipandang. Setelah itu ubah 

style hurufnya menjadi tebal dengan ukuran 10.  

 

Gb. 7-23 Penambahan label pada bagian form header 

 

6. Untuk menambahkan gambar, klik menu : Insert > Picture 
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7. Pada jendela Insert Picture , masukkan gambar logo Paskal di folder: My Document\My 
Picture\logo_Paskal.jpg 

8. Atur-atur penempatan logo dan label tersebut sehinnga nampak seperti pada gambar di 

bawah ini. 

 

Gb. 7-24 Hasil pengaturan label dan gambar di form header biodata 

 

9. Klik tombol  View  di toolbar untuk melihat hasilnya.  

 

Gb. 7-25 Hasil desain form setelah ditambahkan label dan gambar 
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7.8 Membuat Penyaringan Melalui Query 

Query atau penyaringan merupakan salah satu fitur esensial dari sebuah database. Inilah yang 

membedakan antara penyimpanan data pada database (access) dengan penyimpanan di file biasa 

(seperti word atau excell). Di dalam database kita dapat melakukan penyaringan ribuan data 

berdasarkan kriteria yang kita inginkan.  

 

Untuk memudahkan pembuatan query, disarankan agar menggunakan cara step by step (wizard), 

setelah itu lakukan penyaringan di jendela design query-nya. 

 
Kita dapat melakukan kriteria penyaringan dengan menggunakan ekspresi. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat dari table berikut : 

Field Ekspresi Untuk Criteria Menampilkan 

Nama Like “A*” Menampilkan data yang memiliki nama yang diawali “A”, 

seperti: Awang, Agus, Anti 

Nama Like “*i” Menampilkan data yang memiliki nama yang diakhiri “i”, 

seperti: Adi, Anti, Ari. 

Nama Like “*an*” Menampilkan data yang memiliki urutan huruf an seperti: 

Anto, Dani, Sandra  

Tanggal Like “*/03/*” Menampilkan data yang memiliki urutan tanggal /03/ 

seperti: 10/03/1987. Criteria ini dapat digunakan untuk 

mengetahui siapa saja yang berulang tahun bulan pada 

tersebut. 

Kota Not “Bandung” Menampilkan data yang memiliki kota selain Bandung 

Kota In (“Bandung”, “Jakarta”) Menampilkan data yang memiliki Kota Bandung atau 

Jakarta 

Tanggal Date() Menampilkan data yang memiliki tanggal hari ini 

Tanggal #11/08/78# Menampilkan data yang memiliki tanggal 11/08/1978 

Tanggal Between #01/05/78# 

And #31/12/78# 

Menampilkan data yang bertanggal antara 01/05/1978 

sampai 31/12/1978 

 

4 step fundamental untuk melakukan query: 

1. Buat query melalui Wizard   

2. Pilih field-field mana saja dari tabel yang ada, yang akan dilakukan penyaringan 

3. Namai query tersebut 

4. Buka desain query-nya, kemudian lakukan penyaringan sesuai dengan kriteria yang diinginkan  
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Berikut ini contoh design query daftar siswa PASKAL hanya mengikuti program General English 

Beginner (GE1) saja. 

 

Gb. 7-26 Contoh Desgin Query dengan kriteria penyaringan program General English Beginner   

 

 

 
Gb. 7-27 Tampilan data hasil penyaringan program general english beginner 

 

 

 Latihan 7A 

Buatlah query untuk menyaring murid yang: 

1. Bertempat tinggal di kota bandung saja 

2. Berulang tahun di bulan Mei saja 

3. Berulang tahun di bulan april saja 

4. Mengambil General English saja 

5. Mengambil Computer Beginner saja 

6. Berjenis kelamin laki-laki saja 

7. Berjenis kelamin perempuan saja 

 

 

 

 



http://isal.wordpress.com :: Learning By Doing & make it Simple                             Office Professional 

7. Database Fundamental 106

7.9 Membuat Report 

Report atau laporan merupakan sebuah represntasi dari data yang ada di dalam database yang 

ditampilkan melalui format atau lembaran-lembaran yang mudah dibaca. Contoh report yang ada 

dalam kehidupan sehari-hari adalah lembaran rekening telepon, rekening listrik dan slip pembayaran 

tagihan bulanan.  

 

Untuk memudahkan pembuatan report, disarankan agar menggunakan cara step by step (wizard), 

setelah itu lakukan pengeditan di jendela design reportnya-nya. 

 

4 step fundamental untuk memebuat report: 

1. Buat report melalui Wizard   

2. Pilih field-field mana saja dari tabel/query yang ada, yang akan dibuat reportnya 

3. Namai report tersebut 

4. Buka desain report-nya, kemudian lakukan modifikasi seperlunya untuk report tersebut.  

 

Berikut ini contoh pembuatan report  data-data murid yang mengambil kursus di PASKAL.    

 

Gb. 7-28 Contoh report data murid PASKAL yang diambil dari tabel biodata dan nis_program 

 

 Latihan 7B 

Buatlah Report untuk murid yang berulang tahun di bulan : 

1. Januari 

2. Februari 

3. Maret 
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 Latihan 7C 

Buatlah report untuk data murid yang: 

1. Mengambil Computer Office saja 

2. Mengambil General English Beginner Saja 

3. Berasal dari Kota bandung 

 

7.10 Memindahkan (Convert) data ke Dokumen Word dan Excell 

Kita dapat memindahkan data dari database ke dalam format dokumen seperti word dan excell agar 

bisa kita olah lebih lanjut. Caranya adalah: 

1. Buka tabel atau query yang datanya akan dipindahkan 

2. Klik menu Tools > Office Links > Publish It With Microsoft Word. Hasilnya secara otomatis 

data yang ada pada tabe database akan diconvert ke dalam dokumen di microsoft word. 

 

Atau jika Anda ingin mengolah data dari database di dalam Excell, maka anda harus mengklik menu 

Tools > Office Links > Analyze It With Microsoft Excell 
 

7.11 Membuat Start Up  

Anda dapat mengatur form mana yang akan ditampilkan ketika database PASKAL ini dibuka pertama 

kali. Hal ini tentunya akan memudahkan bagi user yang secara aktif memasukkan data ke dalam 

database melalui form. Untuk membuat start up : 

1. Klik Menu Tools > Start Up…, hasilnya kan tampil jendela sbb: 

 

Gb. 7-29 Jendela Start Up 

2. Pada bagian Application Title, masukkan teks : PASKAL Database Center.  

3. Pada bagian Display Form/Page, pilihlah form Biodata. 

4. Pada bagian Icon, pilih file icon yang diinginkan. Misal file MSN.ICO di folder C:\Program 
Files\Microsoft Office\Office10\ 

5. Klik OK. 
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Hasilnya ketika pertama kali membuka database tersebut, maka akan ditampilkan form biodata. Hasil 

tampilannya akan seperti berikut ini: 

 

Gb. 7-30 Form biodata ditampilkan pada start up 
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 Pertanyaan & Jawaban (Question & Answer) 

• Tanya : Ketika saya membuat database yang mengandung field mata uang, kok ternyata yang 

keluar bukan format rupiah melainkan dalam format dollar. Nah bagaimankah caranya agar 

field mata uang tersebut berformat rupiah (misal Rp. 2.000.000) 

Jawab : Kejadian yang anda alami di atas berarti pengaturan regional setting-nya belum 

diubah dari USA ke Indonesia. Nah untuk mengubahnya  adalah : 

a. Matikanlah jendela Microsoft Access 

b. Di windows klik menu Start > Setting > Control Panel. Double klik Regional & 
Language Option, hasilnya jendela regional setting kan muncul. 

c. Pada bagian Standard and Format pilihlah Indonesian. Kemudian klik OK. Jalankan 

lagi access dan buka kembali databasenya. Hasilnya format mata uangnya akan 

menyesuaikan format Indonesia (Rp) 

• Tanya : Jika dari proses konversi dokumen dari Access ke Excell bisa dilakukan, nah 

sekarang gimana kalau dibalik. Bisakah kita mengkonversi tabel dari dokumen Excell ke tabel 

yang ada di database Access? 

Jawab : Ya bisa. Kita dapat melakukan import data dari excell menjadi sebuah tabel di  

access. Tapi dengan catatan bahwa baris pertama dari dokumen excell tersebut harus berisi 

judul (atribut) kolom. Jangan ada yang lain. Dan juga data yang ada didokumen excell 

tersebut harus teratur sesuai kolom jangan acak-acakan. Nah untuk mengimport datanya 

adalah sbb: 

a. Pada lembar kerja database access, klik Objek Table 

b. Klik menu File > Get External Data > Import… 
c. Pada jendela import di bagian File of Type, pilihlah file  Excel yang hendak 

dimasukkan ke access, setelah itu klik tombol Import.  
d. Langkah beriutnya tinggal ikuti petunjuk (wizard) untuk proses import. Alhasil kita 

dapat mempuyai satu table data access hasil konversi dari Excel. 

 

 

 Quiz 

• Apa yang dimaksud Primary key dan Foreign Key 

• Buatlah skema database untuk sebuah toko buku. Table dan field-field apa saja yang 

diperlukan untuk mengisi database tersebut 
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8. Professional Presentation 

 Apa yang akan Anda pelajari dari bab ini : 

• Merancang slide presentasi dengan template buatan sendiri 

• Menerapkan efek animasi pada slide 

• Membuat tombol hyperlink pada slide 

 

Pengantar 

Pada bab ini, Anda akan membuat sebuah presentasi PowerPoint secara professional dengan  

menggunakan fitur Custom Animation untuk memberikan animasi terpisah terhadap elemen-elemen 

yang ada pada slide. 

8.1 Persiapan Dokumen 

Buat sebuah presentasi PowerPoint baru dengan mengakses menu File > New. Kemudian pilih Blank 

Presentation dari Task Pane di sebelah kanan. 

 

Gb. 8-1 Blank Presentation 

 

Untuk presentasi ini kita Anda akan menggunakan file gambar sebagai background dari slide. Untuk 

itu Anda dapat akses menu Insert > Picture > From File. Namun cara ini tidak efisien karena Anda 

harus memasukkan gambar secara manual untuk tiap slide yang Anda buat. Karena itu, kita akan 

menggunakan Slide Master. Slide Master merupakan slide yang menjadi panduan untuk semua slide 

nantinya. Dengan memasukkan gambar di Slide Master, maka secara otomatis tiap slide akan 

memiliki gambar yang sama. 
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8.2 Membuat Slide Master 

Untuk mengakses Slide Master klik menu View > Master > Slide Master sehingga muncul tampilan 

seperti berikut: 

 

Gb. 8-2 Tampilan slide master 

 

Berikutnya untuk memasukkan gambar pilih menu Insert > Picture > From File kemudian pilih 

gambar yang akan dijadikan background dari Slide. Atur posisi dan dimensi dari gambar sehingga pas 

dengan ukuran slide. Untuk melakukan hal ini, klik pada gambar kemudian tarik bulatan-bulatan yang 

berada di tiap sudut dan sisi gambar. Selanjutnya agar gambar berada pada posisi paling bawah di 

Slide dan tidak menghalangi tulisan yang muncul, klik kanan pada gambar kemudian pilih Order > 
Send To Back 

 

Gb. 8-3 Gambar background disisipkan pada slide master 
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Kemudian buat sebuah kotak berwarna abu-abu untuk kemudian ditempatkan dibagian bawah seperti 

berikut: 

 

Gb. 8-4 Kotak abu-abu dibuat untuk menempatkan tombol menu  

 

Lalu buat tombol untuk untuk navigasi. Caranya pilih Insert > Picture > AutoShape, kemudian pilih 

Action Buttons: 

 

Gb. 8-5 Pemilihan Action Button untuk tombol 

 

Buat tiga buah tombol  kemudian berikan teks di dalamnya dengan klik kanan pada tombol lalu pilih 

Add Text: 

 

Gb. 8-6 Tombol Action Button telah ditambahkan 
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Kemudian berikan tombol Home dengan memilih pilihan berikut di toolbar AutoShapes: 

 

Gb. 8-7 Toolbar autoshape 

 

 

Untuk merubah warna dari tombol, klik kanan pada tombol kemudian pilih Format AutoShape: 

 

 

Gb. 8-8 Jendela format autoshape 

 

 

Di window ini Anda dapat melakukan perubahan warna, garis, ukuran dan posisi dari tombol. 

Selanjutnya Anda tutup Master View untuk kembali ke tampilan Slide normal dengan mengklik tombol 

Close Master View yang ada pada toolbar Slide Master View: 

 

 

Gb. 8-9 Close master view 
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8.3 Membuat Slide dengan background berbeda 

Setalah Anda melakukan langkah-langkah di atas, maka tampilan slide akan seperti berikut: 

 

Gb. 8-10 Hasil pembentuk desain master slide 

 

Selanjutnya Slide 1 ini akan kita jadikan sebagai Slide Pembuka dengan judul dan gambar 

background yang berbeda. Pilih menu Insert > Picture > From File kemudian pilih gambar yang akan 

dijadikan background untuk Slide 1. Atur posisi dan dimensinya sehingga seperti berikut: 

 

 

Gb. 8-11 Slide Pembuka 

 

 

Kemudian klik kanan pada gambar dan pilih Order > Send To Back agar gambar tidak menghalangi 

tulisan. 



http://isal.wordpress.com :: Learning By Doing & make it Simple                             Office Professional 

8. Professional Presentation 115

Berikutnya kita akan memasukkan judul slide (title) dan pembuat slide (sub title) sehingga tampilan 

menjadi sebagai berikut: 

 

 

Gb. 8-12 Tampilan slide pembuka 

 

8.4 Membuat Slide 2 

Buat slide baru kemudian masukkan teks seperti berikut: 

 

Gb. 8-13 Tampilan slide kedua 

 

Untuk menutup tombol-tombol yang ada di bagian bawah (yang berasal dari Slide Master), buat 

sebuah kotak abu-abu di atas tombol-tombol tersebut. 
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Selanjutnya Anda membuat sebuah tombol yang apabila di klik akan berpindah ke slide berikutnya. 

Untuk membuat tombol klik menu Insert > Picture > AutoShapes. Kemudian dari toolbar yang 

muncul pilih: 

 

Gb. 8-14 Memilih Action Button 

 

Selanjutnya klik kanan lagi pada tombol kemudian pilih menu Edit Hyperlink untuk menentukkan 

reaksi dari tombol ketika tombol ditekan: 

 

Gb. 8-15 Tentukan setting aksi yang akan dilakukan 

 

Pada bagian Action on click pilih pilihan Hyperlink to: Next Slide, agar ketika di klik berpindah ke slide 

berikutnya. 

8.5 Efek Fill pada elemen di slide 

Untuk memudahkan, slide berikutnya akan kita ambil dari slide sebelumnya. Klik kanan pada slide di 

tab sebelah kanan kemudian pilih Copy. Selanjutnya klik kanan pada area di bawah slide 2 lalu pilih 

Paste. 

 

Pada slide berikutnya Anda buat teks dapat hilangkan text box yang ada dengan memiliihnya 

kemudian tekan Delete. Buat teks baru dengan menggunakan Text Box yang ada di toolbar Drawing 

sehingga seperti berikut: 
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Gb. 8-16 Penambahan Teks Baru 

 

Untuk membuat garis di bawah tulisan HOME, buat gambar dengan tool Rectangle di toolbar Drawing. 

Kemudian pilih fillnya adalah Fill Effects: 

 

Gb. 8-17 Menu Fill Effects 

 

 

Kemudian muncul window baru, atur setingannya sebagai berikut: 
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Gb. 8-18 Pengaturan setting untuk Fill Effect 

 

8.6 Membuat Slide 4, 5 dan 6 

Sama dengan awal langkah 6, disini kita copy slide sebelumnya untuk membuat slide yang baru (slide 

4). Rubah tampilan slide menjadi seperti berikut: 

 

Gb. 8-19 Slide untuk keterangan spesifikasi 
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Sama dengan langkah sebelumnya, Anda membuat slide berikut (slide 5) seperti berikut: 

 

Gb. 8-20 Slide ke lima 

 

 

Dan slide 6 seperti berikut: 

 

Gb. 8-21 Slide ke enam 
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8.7 Membuat Custom Animation 

Selanjutnya kita akan melakukan perubahan animasi. Pilih slide 1 kemudian pilih teks Honda S2000. 

Masih dalam keadaan teks terpilih, pilih menu Slide Show > Custom Animation sehingga muncul 

window Custom Animation di Task Pane sebelah kanan: 

 

 

Gb. 8-22 Window Custom animation muncul di jendela taskpane 

 

Selanjutnya pilih Add Effect yang ada di Task Pane: 

 

Gb. 8-23 Pemilihan Add Effect  

 

Langkah ini akan memberikan animasi Entrance berbentuk Fly In. Kemudian atur seting untuk animasi 

tersebut seperti berikut: 



http://isal.wordpress.com :: Learning By Doing & make it Simple                             Office Professional 

8. Professional Presentation 121

 

Gb. 8-24 Setting animasi  

 

Kotak Start menentukkan kapan animasi tersebut dijalankan, kotak Direction menentukkan arah 

animasi sedangkan Speed menentukkan kecepatan animasi tersebut dijalankan. Di bagian bawahnya 

Anda dapat melihat satu bauh animasi yang sudah kita tambahkan pada Slide ini. 

Kemudian untuk teks berikutnya Anda dapat berikan animasi yang lain misalkan Entrance > Dissolve. 

Atur seting Start pada After Previous. 

 

Setiap penambahan animasi akan muncul dalam list ini. Kemudian setiap animasi yang ada pada 

slide akan ditandai dengan angka sesuai dengan urutan pemunculannya. Angka yang sama pada 

beberapa animasi menandakan bahwa animasi tersebut berjalan berurutan tanpa harus diklik.  

Untuk menghapus animasi yang sudah ada, Anda tinggal klik kanan pada nama animasi di Task Pane 

kemudian pilih Remove. 

8.8 Memberikan Custom Animation pada slide 2 dan 3 

Berikutnya Anda dapat membeikan efek Custom Animation pada teks yang ada di Slide dua 

termasuk pada tombol yang ada. 

 

Gb. 8-25 Efek Custom Animation pada slide kedua 

 

Untuk slide 3 Anda dapat memberikan custom animation untuk tiap elemen objek seperti berikut: 
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Gb. 8-26 Custom Animation pada slide ketiga 

 

Semua animasi menggunakan seting After Previous. 

 

8.9 Custom Animation berbeda untuk tiap elemen 

 

Gb. 8-27 Custom Animation pada slide spesifikasi 
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Pada slide ini sama dengan slide sebelumnya, namun khusus untuk Text Box yang berisi mengenai 

Body, animasi diatur agar Start dimulai pada saat onClick. Sehingga khusus untuk elemen ini akan 

memiliki nomor animasi yang berbeda yaitu nomor 1. 

Untuk slide berikutnya perhatikan gambar berikut: 

 

 

Gb. 8-28 Custom Animation pada slide warna 

 

Anda dapat memberikan animasi yang berbeda-beda pada satu Text Box dengan cara memblok isi 

kotak tersebut. Animasi hanya dapat diberikan perbaris, jadi Anda melakukan blok terhadap baris 

yang diinginkan kemudian pilih menu Add Effect yang ada di Task Pane. 

Untuk slide yang terakhir gunakan cara yang sama dengan slide sebelumnya untuk memberikan 

animasi yang berbeda di dalam satu text Box. 

 

 

Gb. 8-29 Custom Animation pada slide terakhir 
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8.10 Mengatur hyperlink tombol 

Setelah semua slide selesai dibuat, kita kembali ke Slide Master untuk mengatur hyperlink dari 

tombol-tombol yang telah dibuat. Klik menu  View > Master > Slide Master. 
Pilih tombol yang diinginkan kemudian klik kanan dan pilih menu Hyperlink. Contoh untuk tombol 

Spesifikasi, setelah menekan menu Hyperlink maka muncul tampilan berikut: 

 

Gb. 8-30 Setting action untuk hyperlink 

 

Aktifkan pilihan Hyperlink to: kemudian pilih Slide.. 
Kemudian setelah itu muncul pilihan berikut: 

 

Gb. 8-31 jendela hyperlink To Slide 

 

Pilih Slide 4 yang merupakan slide tujuan dari tombol ini. Lakukan langkah yang sama untuk tombol 

lainnya: Warna (slide 5) dan Dealer (slide 6) serta Home (slide 3). 

Apabila telah selesai Anda dapat coba jalankan presentasi Anda. Good luck… ☺ 



http://isal.wordpress.com :: Learning By Doing & make it Simple                             Office Professional 

8. Professional Presentation 125

 Pertanyaan & Jawaban (Question & Answer) 

• Tanya : Ketika saya telah memasukkan efek animasi ke dalam setiap elemen di dalam slide, 

ternyata di setiap elemen muncul kotak kecil berisi nomor 0, 1,2 dan dst.  Apa maksud nomor-

nomor tersebut?  

Jawab : Nomor-nomor tersebut berfungsi untuk menujukkan urutan penampakan efek 

animasi. Elemen slide dengan angka yang paling kecil (nol) animasinya akan lebih dulu tampil 

dibanding dengan angka-angka lain yang lebih besar darinya. 

 

• Tanya : Bagaimanakah caranya agar saya dapat menghapus efek animasi pada salah satu 

elemen slide? 

Jawab : Mudah sekali, caranya tinggal klik nomor yang muncul pada elemen slide yang diberi 

efek animasi, setelah itu di keyboard tekan tombol delete.  

 

 

 Quiz 

• Bagaimanakah caranya agar pemunculan setiap slide dapat diatur waktunya misal selama 5 

detik, jadi pergantian slidenya berjalan secara otomatis tanpa menunggu mouse diklik?   

• Bagaimanakah caranya untuk memasukkan background music ke dalam slide presentasi 

kita? 
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