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KATA PENGANTAR 

 

Allhamdulilah kami ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat 

dan hidayahnya serta solawat kepada junjungan Nabi besar 

Muhammad SAW sehingga selesailah penulisan Buku ajar dengan 

judul Aplikasi Komputer dan Bisnis. Tujuan dari penulisan buku ajar 

ini adalah untuk mempermudah mahasiswa dan pembaca untuk 

memahami aplikasi komputer yang diterapkan di dunia bisnis, 

sehingga setelah membaca buku ini mahasiswa dan pembaca dapat 

menjalankan aplikasi kompter ini dengan mudah. Adapun beberapa 

aplikasi computer didalam buku ini adalah SPSS, Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Mendeley, E-Commerce, 

Blogspot dan Instal windows pada Komputer.   

Semoga dengan hadirnya buku ini ditengah mahasiswa dan 

pembaca dapat menambah dan meningkatkan kemampuannya 

dibidang aplikasi computer serta di pada saat didunia kerja dapat 

dipraktekan. Dimana tuntutan perkerjan dimasa yang akan datang 

akan mengarah pada industry 4.0 yang mana seluruh aktivitas 

menggunakan teknologi internet dan computer. Jadi, sangat penting 

bagi mahasiswa dan pembaca untuk memiliki pengetahuan tentang 

aplikasi computer. Adapun jumlah bab di dalam buku ini berjumlah 

12 Bab yang tersusun rapi dan bersikan soal untuk latihan. Terkahir 

semoga buku ini bermanfaat dan selamat membaca. 

 

 

 Pekanbaru, 2 Desember 2020 
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SEJARAH KOMPUTER, 

SOFTWARE & 

HARDWARE 

 

 
 

 

A. Defenisi Komputer 

Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data 

menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer semula 

dipergunakan untuk menggambarkan orang yang perkerjaannya 

melakukan perhitungan aritmatika, dengan atau tanpa alat bantu, 

T
u
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n
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em

b
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a
ja

ra
n

• Mahasiswa Mengetahui Definisi Komputer

• Mahasiswa Mengatahui Sejarah Komputer

• Mahasiswa Mengetahui Pengertian Software

• Mahasiswa Mengetahui Jenis-jenis Software

• Mahasiwa Mengetahi Pengertian Hardware

• Mahasiwa Mengetahui Jenis-jenis Hardware
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tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. 

Asal mulanya, pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan 

dengan masalah aritmatika, tetapi komputer modern dipakai untuk 

banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Dilihat 

dari beberapa aspek. Istilah komputer mempunyai arti yang luas dan 

berbeda bagi setiap orang. Istilah komputer (computer) diambil dari 

bahasa Latin computare yang berarti menghitung (to compute atau to 

reckon). 

Definisi komputer menurut para ahli 

1. Menurut Blissmer (1985), komputer adalah suatu alat 

elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu 

menerima input, Memproses input sesuai dengan instruksi 

yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil 

pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk 

informasi. 

2. Sedangkan menurut Sanders (1985), komputer adalah sistem 

elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta 

dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis 

menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, dan 

menghasilkan output berdasarkan instruksi-instruksi yang 

telah tersimpan di dalam memori. 

 

Dari beberapa definisi yang di atas, Maka dapat disimpulkan 

bahwa komputer adalah: 

1. Alat elektronik 

2. Dapat menerima input data 

3. Dapat mengolah data 

4. Dapat memberikan informasi 

5. Menggunakan suatu program yang tersimpan di memori 

komputer (stored program) 

6. Dapat menyimpan program dan hasil pengolahan  

7. Bekerja secara otomatis. 
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B. Sejarah Komputer 

Penemu komputer pertama adalah Charles Babbage, dikenal 

dunia sebagai salah satu penemu sejarah komputer pertama kali. Yang 

telah banyak memberkan karya pada kehidupan manusia sampai 

sekarang ini, dari penemuannya. 

Mesin penghitung atau bisa di kenal dengan Difference Engine 

no.1 yang ditemukan oleh Chareles Babbage. Merupakan salah satu 

icon, yang paling populer dan terkenal dalam sejarah. Babbage juga 

dikenal dengan julukan bapak komputer, The Charles Babbage 

Foundation, dia memakai namanya untuk menghargai jasa atas 

penemuanya terhadap dunia komputer. 

Sejarah Perkembangan Komputer selalu mengalami 

perkembangan dari generasi ke generasi berikutnnya, selalu 

mengalami perubahan. Dan bagaimana sejarah komputer sampai 

sekarang ini bisa terjadi. Tentunya dibalik proses sejarah komputer 

dari jaman dulu hingga jaman sekarang, ada yang mengawali. Bisa 

kita sebut dengan penemu komputer, karena komputer sudah ada sejak 

dulu sampai sekarang ini. 

Sejarah perkembangan dari generasi komputer dari dulu, mulai 

dari komputer generasi pertama, komputer generasi kedua, komputer 

generasi ketiga, komputer generasi keempat, sampai sekarang 

generasi sekarang ini, sudah terbagi menjadi 5 kali, perkembangan 

atau generasi komputer. 

 
Gambar 1.1 Sejarah generasi komputer 

 

C. Pengertian Software 

Nama lain dari Software adalah perangkat lunak. Karena disebut 

juga sebagai perangkat lunak, maka sifatnya pun berbeda dengan 

hardware atau perangkat keras, jika perangkat keras adalah komponen 

• (1946-
1959)

Generasi 
pertama

• (1959 –
1964)

Generasi 
kedua • (1964 –

1970)

Generasi 
ketiga

• (1979 –
2000an)

Generasi 
keempat • 2000an 

hingga 
sekarang

Generasi 
kelima
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yang nyata yang dapat diliat dan disentuh oleh secara langsung 

manusia, maka software atau Perangkat lunak tidak dapat disentuh dan 

dilihat secara fisik, software memang tidak tampak secara fisik dan 

tidak berwujud benda namun  bisa untuk dioperasikan. 

Pengertian Software komputer adalah sekumpulan data 

elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer, data elektronik 

yang disimpan oleh komputer itu dapat berupa program atau instruksi 

yang akan menjalankan suatu perintah. Melalui sofware atau 

perangkat lunak inilah suatu komputer dapat menjalankan suatu 

perintah. 

Sedangkan definisi lain Software adalah program komputer 

yang menjadi jembatan antara pengguna dengan perangkat keras. Ia 

juga dapat didefinisikan sebagai sebuah aplikasi yang tersusun dari 

sekumpulan kode-kode bahasa pemrograman. Menurut sumber lain, 

software merupakan suatu data yang diprogram serta disimpan secara 

digital dan tidak berwujud, namun berada di dalam komputer. Ada 

pula yang menyebutkan bahwa software ialah kumpulan data-data 

elektronik berupa program atau instruksi yang disimpan dan dikelola 

oleh komputer. 

Software sendiri dibuat oleh seorang programmer dengan 

bahasa pemrograman tertentu yang selanjutnya dikompilasi hingga 

menjadi sebuah kode yang dapat dikenali oleh hardware. Ia dibuat 

untuk memudahkan pekerjaan manusia, misalnya untuk menghitung, 

membuat dokumen, mengolah gambar dan lain-lain. 

Adapun fungsi software Dalam membantu pengoperasian 

sistem komputer, software mempunyai fungsi-fungsi khusus, antara 

lain: 

1. Mengatur berbagai perangkat keras untuk bekerja secara 

simultan. 

2. Menjadi penghubung antara perangkat lunak yang lain dengan 

hardware. 

3. Sebagai penafsir setiap perintah software lain ke dalam bahasa 

mesin, sehingga mampu diterima oleh hardware. 

4. Mengidentifikasi program. 
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D. Jenis-jenis Software 

Sejalan dengan kemajuan teknologi, perangkat lunak telah 

tumbuh dengan cukup pesat. Terbukti dengan banyaknya software 

beredar saat ini, baik yang berlisensi maupun gratisan. Menurut 

jenisnya, dibagi menjadi: 

1. Sistem Operasi 

Dalam Bahasa Inggris disebut Operating System dan sering 

disingkat OS. Keberadaannya dalam sebuah komputer sangat 

penting karena tanpa sistem operasi, users tidak akan bisa 

menjalankan serta memanfaatkan perangkat keras dan perangkat 

lunak, terkecuali booting. Ia merupakan software kompleks yang 

memiliki banyak fungsi antara lain, mengatur seluruh hardware 

nan terintegrasi dengan CPU, memberi instruksi pada processor 

untuk mengerjakan permintaan users, mengatur segala proses 

yang terjadi dalam CPU dan menjadi platform guna menjalankan 

software aplikasi. 

 

 
 

Gambar 1.2 Daftar OS di Dunia Saat ini 

 

Berikut beberapa macam OS yang paling banyak digunakan di 

dunia saat ini: 

a. Microsoft Windows 

Operating System yang diciptakan oleh Microsoft 

Corporation ini menggunakan antarmuka berbasis Graphical 

User Interface (GUI). Versi pertama dari OS ini adalah 

Windows Graphic Environment 1.0, sedangkan versi 
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mutakhirnya ialah Windows 10. Ia mempunyai banyak 

kelebihan, di antaranya user friendly, instalasi aplikasi lebih 

mudah, mempunyai banyak dukungan driver dan masih 

banyak lagi. Tapi, harga lisensi Windows terbilang mahal 

dan sistem keamanannya kurang maksimal. 

b. UNIX 

Ia termasuk salah satu produk yang diciptakan oleh Dennis 

Ritchie dan Ken Thompson. Penamaan sistem operasi yang 

digarap mulai tahun 1965 oleh AT&T (American Telephone 

and Telegraph), GE (General Electric) dan MIT 

(Massachusetts Institute of Technology) dari proyek Multics 

(Multiplexed Information and Computing Service) ini 

diusulkan oleh Peter Neuman. 

UNIX didesain sedemikian rupa supaya menjadi OS yang 

portable, multi-tasking dan multi-user (bisa dioperasikan 

oleh banyak pengguna). Ia dikembangkan dengan bahasa C, 

sehingga memiliki kesamaan dengan DOS. Ia juga 

merupakan OS yang aman karena untuk melakukan 

pengaksesan, direktori, file, user serta group harus 

mempunyai ijin tersendiri. Berkat dukungan dari proyek 

GNU, ia berkembang menjadi LINUX. 

c. Macintosh Operating System 

Disebut juga dengan Mac OS, ia dirancang secara khusus 

untuk komputer-komputer Macintosh. Sistem operasi 

pertama yang memanfaatkan GUI ini diluncurkan pada tahun 

1984. Ia sangat cocok bagi users yang mengutamakan eye-

candy. Selain itu, tingkat keamanan Macintosh juga amat 

tinggi dan sulit ditembus virus. Tapi, bisa dikatakan ia paling 

tepat dipakai oleh para desainer grafis dan kurang cocok jika 

hanya digunakan sebagai aplikasi server serta untuk bermain 

game. 

d. Linux 

Apabila dilihat dari segi pemakaiannya, sistem operasi yang 

merupakan keturunan dari UNIX ini cukup populer di 

kalangan pengguna. Dalam dunia pemasaran sendiri, ia 
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bersaing dengan Microsoft Windows dan Macintosh. Sama 

seperti sang ibu, Linux juga dijalankan oleh satu atau lebih 

Command Line Interface (CLI) yang berbasis teks dan GUI 

(bawaan versi desktop). 

Linux bersifat open source alias bebas biaya dan user 

friendly. Ia juga stabil dalam penggunaan jangka panjang 

serta tidak gampang terinfeksi virus. Namun, banyak di 

antara users yang belum terbiasa dengan OS tersebut. 

Apalagi, proses penginstalannya tidak semudah Microsoft 

Windows. 

2. Software Pengolah Kata 

Sesuai namanya, program atau aplikasi ini digunakan untuk 

kebutuhan tulis menulis. Beberapa contohnya, yaitu: 

a. Lotus Word Pro 

Dibuat oleh International Business Machine (IBM), aplikasi 

ini mempunyai kelebihan, filenya bisa dibuka serta disunting 

memakai Microsoft Word. Ia juga dilengkapi fasilitas Helpful 

Menu Finder yang gunanya untuk membantu menemukan 

instruksi-instruksi yang sesuai dengan Microsoft Word dan 

Word perfect. 

b. OpenOffice Writer 

Aplikasi berlisensi gratis (freeware) ini bersifat multiplatform 

alias dapat dijalankan pada berbagai sistem operasi, mulai 

dari Windows, Linux, Unix, Mac OS dan Solaris. Fitur yang 

dimiliki serupa dengan Microsoft Word, sehingga pengguna 

baru tidak akan kesulitan untuk memakainya. Data yang 

dibuat melalui OpenOffice Writer pun bisa dibuka dan diedit 

di Microsoft Word, begitu sebaliknya. 

c. Star Office Writer 

Sama halnya dengan OpenOffice Writer, program ini juga 

bersifat multiplatform. Ia mampu mengkonversi file dari 

Microsoft Word dan Word Perfect. Selain itu, di dalamnya 

terdapat banyak contoh memo, surat, fax, resume serta 

dokumen. 
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d. Corel Wordperfect 

Keunggulan aplikasi Wordperfect terletak pada harganya 

yang lebih murah dibanding Microsoft Word. Ia juga bisa 

membaca file dari program tersebut. Tapi, kekurangannya, 

yakni memerlukan spesifikasi hardware yang lebih tinggi, 

minimal Pentium III dengan memory 128 MB. 

e. Microsoft Word 

Anda pasti tidak asing dengan aplikasi yang dikeluarkan oleh 

Microsoft Corporation ini. Ia biasanya sepaket dengan 

program Microsoft Office lain, seperti Excel, Power Point dan 

sebagainya. Aplikasi tersebut membawa banyak kelebihan, 

mulai dari pemakaiannya yang mudah (user friendly), fitur 

lengkap dan bisa dipakai untuk membuat berbagai macam 

dokumen, antara lain buku, surat, publikasi serta gambar 

sederhana. Tapi, satu software Microsoft Word harus diinstal 

untuk satu komputer. Pengguna pun harus membayar lisensi 

yang tidak murah. 

3. Software Pengolah Angka 

Program ini digunakan untuk mengerjakan segala hal yang 

berhubungan dengan angka atau perhitungan. Ia dapat 

menemukan jawaban atas rumus penjumlahan, pengurangan, 

perkalian serta pembagian. Nah, di bawah ini beberapa contoh 

aplikasi pengolah angka (spreadsheet) yang cukup populer: 

a. Kspread 

Aplikasi pengolah angka tersebut bersifat bebas terbuka (open 

source) dan multiplatform. Ia memiliki tampilan yang 

dilengkapi menu dan navigasi, sehingga mudah digunakan. 

Kelebihan lainnya, yaitu Kspread mampu mengurutkan 

angka, melakukan perhitungan hingga lebih dari 100 fungsi 

dan bisa memuat banyak lembar kerja serta tabel dalam satu 

dokumen. 

b. Star Office Calc 

Tidak berbeda dengan Kspread, program yang dibuat oleh 

Sun Micro System ini juga bersifat multiplatform. Ia dapat 

mengenali serta mengklarifikasi data-data pada lembar kerja 
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untuk diterjemahkan ke dalam bentuk grafik. Selain itu, Star 

Office Calc mampu mengkonversi file ke dalam dokumen 

Excel. 

c. OpenOffice Calc 

Satu lagi software yang bersifat open source dan 

multiplatform nan berguna untuk mengolah angka. 

OpenOffice Calc ialah aplikasi freeware, sehingga siapa pun 

bisa menginstal dan mengoperasikannya tanpa harus 

membayar lisensi. Ia memiliki user interface yang mirip 

dengan Microsoft Excel, terutama penempatan menu-menu 

dan toolbarnya. 

d. Lotus 123 

Ia masih satu keluarga dengan Lotus Word Pro. 

Keunggulannya, yakni Lotus 123 memiliki fitur yang lengkap 

dan mampu bertukar dokumen dengan Microsoft Excel. 

e. Microsoft Excel 

Aplikasi yang satu paket dengan Microsoft Word ini 

mempunyai tampilan nan user friendly, dilengkapi menu-

menu standard dan fitur yang dibutuhkan untuk pengolahan 

angka. Karena bersifat shareware, pengguna harus membayar 

lisensi supaya bisa menjalankannya. 

4. Software Antivirus 

Kerap disebut Virus Protection Software, aplikasi ini berfungsi 

sebagai pendeteksi dan penghapus virus dari sistem komputer. Ia 

bisa menentukan, apakah sebuah PC telah terinfeksi virus atau 

tidak. Umumnya, software tersebut bekerja dengan cara 

memindai semua berkas yang diakses, baik dibuka, disimpan 

maupun dimodifikasi. 

Selain kedua fungsi yang disebutkan, ia juga memberi 

perlindungan dan keamanan terhadap data-data dalam komputer 

dari serangan virus. Sehingga, pengguna tidak akan khawatir 

ketika ingin menyimpan file-file penting mereka. Ada beberapa 

antivirus yang banyak dipakai oleh users, seperti Smadav, AVG, 

Avira, BitDefender, Norton, McAfee Secure dan lain-lain. 
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E. Pengertian Hardware 

Apa itu Hardware? Pengertian hardware adalah segala piranti 

atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara 

kasat mata dan bisa diraba secara langsung. Dengann kata lain 

hardware merupakan komponen yang memiliki bentuk nyata. 

Hardware atau perangkat keras berfungsi untuk mendukung 

segala proses dalam komputerisasi dan bekerja sesuai perintah yang 

sudah ditentukan penggunanya atau yang sering disebut dengan 

brainware. Dengan adanya komponen hardware, maka bentuk output 

dari setiap proses bisa direalisasikan. 

Beberapa ahli di bidang komputer pernah menjelaskan tentang 

definisi hardware, diantaranya adalah: 

o Ali Zaki 

Menurut Ali Zaki, pengertian hardware adalah bagian fisik 

dari komputer, termasuk sirkuit digital di dalam perangkat 

komputer. 

o Joko Untoro 

Menurut Joko Untoro, pengertian hardware adalah perangkat 

fisik berupa komputer beserta segala instrumen 

pendukungnya. 

o Raya Fahreza 

Menurut Raya Fahreza, pengertian hardware adalah bagian 

dari komputer yang bekerja sesuai dengan instruksi software. 

o Sunarto S. Kom 

Menurut Sunarto, arti hardware adalah perangkat pendukung 

EDPS (elektronik data processing system) yang dapat disentuh 

dan dirasakan. 

 

F. Fungsi Hardware Secara Umum 

Seperti yang disebutkan di atas, pengertian hardware adalah 

komponen dalam komputer yang dapat dilihat secara kasat mata dan 

memiliki fungsi tertentu. Masing-masing hardware komputer 

memiliki fungsi yang berbeda. Secara umum, ada empat fungsi utama 

dari hardware, diantaranya adalah: 

1. Menerima Input 
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Hardware tertentu memiliki fungsi khusus untuk menerima input 

yang dilakukan oleh user. Masukan tersebut nantinya akan 

diproses menjadi informasi baru. 

2. Mengolah Data/ Informasi 

Setelah menerima masukan atau input, beberapa hardware 

memiliki fungsi khusus untuk mengolah atau memproses input 

tersebut menjadi informasi baru. 

3. Memberikan Output 

Setelah diproses, hardware tertentu akan memberikan output atau 

keluaran kepada user. Setiap output yang dilihat oleh user akan 

ditampilkan melalui hardware khusus. 

4. Menyimpan Data/ Informasi 

Output yang dihasilkan oleh komputer dapat disimpan dalam 

perangkat penyimpanan sekunder pada komputer. Hardware 

untuk menyimpan data tidak hanya terpasang di dalam komputer, 

namun ada juga hardware yang dipasang di luar. 

 

G. Jenis-jenis Hardware 

Untuk melengkapi pengertian hardware di atas, berikut ini 

adalah tiga jenis hardware atau perangkat keras berdasarkan 

fungsinya: 

1. Perangkat Masukan (Input Device) 

Input device (perangkat masukan) adalah hardware atau 

perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data atau 

informas ke komputer. Data atau informasi tersebut dapat 

berbentuk gambar, teks, video, dan audio. 

Beberapa contoh input device antara lain: 

 Keyboard 

 Mouse 

 Microphone 

 Webcam 

 Dan lain-lain 

2. Perangkat Pemrosesan (Process Device) 

Process device adalah perangkat komputer yang berfungsi 

untuk mengolah atau memproses berbagai data dan informasi 
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yang dimasukkan ke dalam komputer. Process device dapat 

juga disebut sebagai ‘otak’ komputer karena dapat memproses 

informasi yang dimasukkan ke komputer. 

Beberapa contoh process divice adalah: 

 CPU (Central Processing Unit) 

 VGA (Video Graphics Adapter) 

 RAM (Random Access Memory) 

 Power Supply 

 Dan lain-lain 

3. Perangkat Keluaran (Output Device) 

Output device adalah perangkat dalam komputer yang 

berfungsi untuk menampung dan menghasilkan data-data di 

dalam komputer yang kemudian dikeluarkan melalui 

perangkat lain yang terhubung ke komputer. 

Misalnya informasi atau data yang dikeluarkan dalam bentuk 

gambar, teks, video, dan audio.  

Beberapa hardware untuk ouput divice tersebut diantaranya: 

 Monitor komputer 

 Proyektor 

 Printer 

 Dan lain-lain 

4. Perangkat Penyimpanan (Storage Unit) 

Perangkat penyimpan adalah hardware yang dapat menyimpan 

informasi dan data, baik perangkat di dalam komputer maupun 

di luar komputer. Salah satu contoh storage unit adalah 

harddisk yang berfungsi sebagai alat penyimpanan data di 

dalam komputer. 

Penyimpanan data tidak hanya dapat dilakukan dalam 

komputer, namun bisa juga dilakukan di luar komputer dengan 

harddisk eksternal. 

5. Perangkat Tambahan (Periferal) 

Periferal merupakan hardware yang berfungsi membantu 

komputer dalam menjalankan perintah dari pengguna. Modem 

adalah salah satu contoh perangkat tambahan pada komputer 
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yang berfungsi menghubungkan perangkat komputer dengan 

jaringan internet. 

 

Latihan 

1. Sebutkan definisi Komputer menurut para ahli? 

2. Buatlah kesimpulan dari definisi computer para ahli? 

3. Jelaskan sejarah computer dari generasi 1 sampai dengan generasi 

sekrang? 

4. Sebutkan definisi software dan definisi software computer? 

5. Sebutkan fungsi-fungsi khusus dari software? 

6. Sebutkan jenis-jenis software dan berikan contohnya? 

7. Sebutkan pengertian hardware? 

8. Sebutkan definisi software menurut para ahli? 

9. Sebutkan fungsi hardware secara umum? 

10. Sebutkan dan berikan contoh jenis-jenis hardware?   
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SPSS  
(Statistical Package for the Social Sciences) 

 

 
 

A. Defenisi SPSS 

SPSS adalah sebuah program komputer yang digunakan untuk 

membuat analisis statistika. SPSS dipublikasikan oleh SPSS Inc. 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences atau Paket Statistik 

untuk Ilmu Sosial) versi pertama dirilis pada tahun 1968, diciptakan 

oleh Norman Nie, seorang lulusan Fakultas Ilmu Politik dari Stanford 

University, yang sekarang menjadi Profesor Peneliti Fakultas Ilmu 

Politik di Stanford dan Profesor Emeritus Ilmu Politik di University 

of Chicago. Semula SPSS hanya digunakan untuk ilmu social saja, 

tapi perkembangan berikutnya digunakan untuk berbagai disiplin ilmu 
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n • Mahasiswa Mengetahui Definisi SPSS

• Mahasiswa Mengatahui Fasilitas SPSS

• Mahasiswa Mengetahui Cara menginstall SPSS

• Mahasiswa Mengetahui Bahan Dasar SPSS

• Mahasiswa Mampu Membuat Tabulasi Data 
Kuisioner

• Mahasiswa Mampu Mengimpor dan Export Database
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sehingga kepanjangannya berubah menjadi “Statistical Product and 

Service Solution” (Nisfiannoor, Muhammad, Pendekatan Statistika 

Modern Untuk Ilmu Social, Salemba Humanika,2009:15.). 

SPSS digunakan oleh peneliti pasar, peneliti kesehatan, 

perusahaan survei, pemerintah, peneliti pendidikan, organisasi 

pemasaran, dan sebagainya. Selain analisis statistika, manajemen data 

(seleksi kasus, penajaman file, pembuatan data turunan) dan 

dokumentasi data (kamus metadata ikut dimasukkan bersama data) 

juga merupakan fitur-fitur dari software dasar SPSS. 

Statistik yang termasuk dalam software di dasar SPSS adalah: 

 Statistik Deskriptif: Tabulasi Silang, Frekuensi, Deskripsi, 

Penelusuran, Statistik Deskripsi Rasio 

 Statistik Bivariat: Rata-rata, t-test, ANOVA, Korelasi (bivariat, 

parsial, jarak), Nonparametric tests 

 Prediksi Hasil Numerik: Regresi Linear 

 Prediksi untuk mengidentivikasi kelompok: Analisis Faktor, 

Analisis Cluster (two-step, K-means, hierarkis), Diskriminan. 

 

B. Fasilitas SPSS 

Beberapa kemudahan yang lain yang dimiliki SPSS dalam 

pengoperasiannya adalah karena SPSS menyediakan beberapa 

fasilitas seperti berikut ini: 

 Data Editor. Merupakan jendela untuk pengolahan data. Data 

editor dirancang sedemikian rupa seperti pada aplikasi-aplikasi 

spreadsheet untuk mendefinisikan, memasukkan, mengedit, dan 

menampilkan data. 

 Viewer. Viewer mempermudah pemakai untuk melihat hasil 

pemrosesan, menunjukkan atau menghilangkan bagian-bagian 

tertentu dari output, serta memudahkan distribusi hasil 

pengolahan dari SPSS ke aplikasi-aplikasi yang lain. 

 Multidimensional Pivot Tables. Hasil pengolahan data akan 

ditunjukkan dengan multidimensional pivot tables. Pemakai 

dapat melakukan eksplorasi terhdap tabel dengan pengaturan 

baris, kolom, serta layer. Pemakai juga dapat dengan mudah 

melakukan pengaturan kelompok data dengan melakukan 
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splitting tabel sehingga hanya satu group tertentu saja yang 

ditampilkan pada satu waktu. 

 High-Resolution Graphics. Dengan kemampuan grafikal 

beresolusi tinggi, baik untuk menampilkan pie charts, bar charts, 

histogram, scatterplots, 3-D graphics, dan yang lainnya, akan 

membuat SPSS tidak hanya mudah dioperasikan tetapi juga 

membuat pemakai merasa nyaman dalam pekerjaannya. 

 Database Access. Pemakai program ini dapat memperoleh 

kembali informasi dari sebuah database dengan menggunakan 

Database Wizard yang disediakannya. 

 Data Transformations. Transformasi data akan membantu 

pemakai memperoleh data yang siap untuk dianalisis. Pemakai 

dapat dengan mudah melakukan subset data, mengkombinasikan 

kategori, add, aggregat, merge, split, dan beberapa perintah 

transpose files, serta yang lainnya. 

 Electronic Distribution. Pengguna dapat mengirimkan laporan 

secara elektronik menggunakan sebuah tombol pengiriman data 

(e-mail) atau melakukan export tabel dan grafik ke mode HTML 

sehingga mendukung distribusi melalui internet dan intranet. 

 Online Help. SPSS menyediakan fasilitas online help yang akan 

selalu siap membantu pemakai dalam melakukan pekerjaannya. 

Bantuan yang diberikan dapat berupa petunjuk pengoperasian 

secara detail, kemudahan pencarian prosedur yang diinginkan 

sampai pada contoh-contoh kasus dalam pengoperasian program 

ini. 

 Akses Data Tanpa Tempat Penyimpanan Sementara. Analisis 

file-file data yang sangat besar disimpan tanpa membutuhkan 

tempat penyimpanan sementara. Hal ini berbeda dengan SPSS 

sebelum versi 11.5 dimana file data yang sangat besar dibuat 

temporary filenya. 

 Interface dengan Database Relasional. Fasilitas ini akan 

menambah efisiensi dan memudahkan pekerjaan untuk 

mengekstrak data dan menganalisnya dari database relasional. 

 Analisis Distribusi. Fasilitas ini diperoleh pada pemakaian SPSS 

for Server atau untuk aplikasi multiuser. Kegunaan dari analisis 
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ini adalah apabila peneliti akan menganalisis file-file data yang 

sangat besar dapat langsung me-remote dari server dan 

memprosesnya sekaligus tanpa harus memindahkan ke komputer 

user. 

 Multiple Sesi. SPSS memberikan kemampuan untuk melakukan 

analisis lebih dari satu file data pada waktu yang bersamaan. 

 Mapping. Visualisasi data dapat dibuat dengan berbagai macam 

tipe baik secara konvensional atau interaktif, misalnya dengan 

menggunakan tipe bar, pie atau jangkauan nilai, simbol gradual, 

dan chart. 

 

C. Cara Instal SPSS 

1. Masukkan CD installer program SPSS 

2. Klik icon setup  lalu pilih next 

3. Pilih Single user license lalu klik next 

 
Gambar 2.1 Instal Program SPSS 

4. Pilih I accept the terms in the license agreement lalu klik next 
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Gambar 2.2 Instal program SPSS 1 

5. Isikan User Name dan Organization, lalu klik next 

 
                            Gambar 2.3 Instal program SPSS 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

6. Pilih tempat penyimpanan penginstallan SPSS, jika sudah setuju 

klik next, kemudian klik instal dan tunggu hingga proses 

instalasi selesai 
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Gambar 2.4 Instal program SPSS 3 

 
Gambar 2.5 Instal program SPSS 4 

7. Pilih Uncek pada tulisan Click here to register… 
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Gambar 2.6 Instal program SPSS 5 

8. Klik cancel ketika muncul jendela di bawah ini 

 
Gambar 2.7 Instal program SPSS 6 

9. Pilih yes 
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10. Buka folder penyimpanan installer SPSS 

 

 
Copy seluruh data seperti data di bawah ini 

 
Pastikan di dalam program yang sudah terinstal, yaitu 

 
Pilih Copy and replace 

 
Pilih continue 
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Buka SPSS jika menunya sudah muncul seperti gambar di bawah ini 

(menu sudah lengkap) maka penginstallan telah berhasil. 

 
Gambar 2.8 Tampilan SPSS setelah install 

 

D. Bahan Dasar SPSS 

Setelah selesai menginstall aplikasi SPSS di komputer maka, 

sebelum menjalankan dan mengolah data penelitian. Mahasiswa/ 

peneliti harus mengetahui tahapan dasar dalam mengolah penelitian 

yaitu sebagai berikut: 

1. Memiliki Variable penelitian 

Secara umum variabel adalah objek yang akan dijadikan 

penelitian baik yang berbentuk abstrak maupun real. Pelaksanaan 



 

23 

 

 

kegiatan ini harus sistematis dan sesuai dengan kaidah ilmiah. 

Jadi hasil dari bisa observasi dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. Landasan teori yang dipakai juga mempengaruhi 

hasil yang didapatkan. Jumlah Variabel tidak ditentukan 

bergantung pada jenis penelitian yang akan dilakukan. Setelah 

mengetahui pengertian variabel penelitian, langkah selanjutnya 

adalah mempelajari ragamnya. Beberapa jenis variable yang 

harus diketahui adalah. Contoh-contoh variable di dalam 

Manajemen Pemasaran dan Menajemen Sumber Daya Manusia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Variable Dalam Penelitian Pemasaran 

 
 

Gambar 2.10 Variable Dalam Penelitian Sumber Daya 

Manusia 

Keputusan 
Pembelian(X)

Pilihan Produk

Pilihan Merek

Pemilihan  saluran 
pembelian

Waktu pembelian

Cara Pembayaran

Bauran 
Pemasaran (X)

Produk X1

Promosi X2

Harga X3

Tempat X4
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Setelah mengetahui variable di atas maka selanjutnya disusun 

kuisioner.  

2. Memiliki Kuisioner 

INSTRUMEN KUESIONER 

PENGARUH PRODUK, HARGA, KARYAWAN DAN BUKTI 

FISIK TERHADAP KEPUASAN ANGGOTA PADA 

KOPERASI SYARIAH 

(Studi Kasus Pada Bmt Al-Ittihad Pekanbaru) 

 

1. Indentitas Responden 

Nama  : 

Alamat :       

Umur (tahun) :  
15-20 21-25

  

26-30 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 

Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan    

Pendidikan  : 

 
SD SMP SMA D3 S1 S2-keatas 

Status Perkawinan : Menikah/Belum Menikah  

  

Lama menjadi Anggota (tahun):  
0-1 2-3 4-5 6-7 8-9 >10  

 

2. Petunjuk Pengisian 

Isilah jawaban berikut sesuai dengan pendapat anda, dengan 

cara memberikan tanda checklist pada kolom yang tersedia. 

Adapaun tanda kolom adalah sebagai berikut: 

Sangat Setuju (SS)  =  5 

Setuju (S)    =  4 

Cukup Setuju (CS)   =  3 

Tidak Setuju (TS)   =  2 

Kurang Tidak Setuju (KTS) =  1 

NO KETERANGAN SS S CS TS KTS 

 PRODUK (X1)      



 

25 

 

 

1 BMT AL-ITTIHAD memiliki 

produk tabungan yang beragam 

     

2 BMT AL-ITTIHAD menawarkan 

produk kredit yang beragam yaitu 

(Kredit Mikro, Kredit Pemilikan 

Rumah, Pesiunan, Kredit usaha 

rakyat, briguna) 

     

 HARGA (X2)      

3 BMT AL-ITTIHAD memberikan 

bagi hasil yang memuaskan 

     

4 BMT AL-ITTIHAD memberikan 

bagi hasil yang disbanding dari 

pesaing 

     

5 BMT AL-ITTIHAD memberikan 

jangka waktu pembayaran 

     

6 BMT AL- ITTIHAD memberikan 

penghargaan atau keringan 

     

 KARYAWAN (X3)      

7 Karyawan BMT AL-ITTIHAD 

bersikap ramah dan komunikatif 

dalam melayani nasabah 

     

8 Karyawan BMT AL-ITTIHAD 

memiliki sikap teliti dan akurat 

dalam melayani nasabah 

     

9 Karyawan BMT AL-ITTIHAD 

memberikan sunguhan berupa 

permen/air mineral dalam melayani 

nasabah 

     

 BENTUK FISIK (X4)      

10 Interior BMT AL-ITTIHAD cukup 

menarik 

     

11 Ruang tunggu BMT AL-ITTIHAD 

nyaman dan sejuk 

     

12 BMT AL-ITTIHAD memiliki 

fasilitas fisik yang menarik (kursi, 

meja tamu, TV, information 

monitoring) 

     

 KEPUASAN (Y)      
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13 Terpenuhinya keinginan anggota 

BMT AL-ITTIHAD dalam 

bertransaksi 

     

14 Merasa puas dengan 

kinerja/pelayanan yang melebihi 

harapan 

     

15 Merasa puas dengan produk-produk 

BMT AL-ITTIHAD 

     

 

3. Memiliki Hasil Tabulasi Data dari Kuisioner 

Setelah dilakukan penyebaran kuisioner kepada responden 

penelitian selanjutnya hasil dari penyebaran kuisioner tersebut di 

masuk kedalam tabulasi Microsoft Excel lihat tabel 2.1 dan tabel 

2.2 dibawah ini. 
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Tabel 2.1 Tabulasi Kuisioner Variable  Tabel 2.2 Tabulasi Biodata Responden 

No 

PRODUK  

(X1) 
HARGA (X2) 

KARYAWAN 

(X3) 

BENTUK FISIK 

(X4) 
KEPUASAN (Y)   UMUR 

JENIS 

KELA

MIN 

PEN

DIDI

KAN 

STAT

US 

PERK

AWIN

AN 

LA

MA 

ANG

GOT

A 

PJ1 PJ2 H1 H2 H3 H4 K1 K2 K3 BF1 BF2 BF3 Y1 Y2 Y3   UM JK PD SP LA 

1 5 4 4 5 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4   7 1 5 1 8 

2 5 5 5 5 5 5 4 4 2 4 5 4 4 4 4   7 1 5 1 5 

3 4 4 3 3 4 3 3 4 2 4 4 3 4 3 3   7 1 5 1 2 

4 5 5 5 4 5 5 5 5 2 4 5 5 4 3 4   7 2 5 1 8 

5 4 3 3 2 4 4 5 3 2 2 3 3 4 3 3   6 1 5 1 3 

6 5 3 4 3 5 5 5 4 2 4 5 5 5 5 3   6 1 1 1 9 

7 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4   5 1 3 1 9 

8 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4   4 1 3 1 6 

9 5 5 3 3 5 4 4 4 2 4 4 3 5 3 3   7 1 3 1 9 

10 4 4 3 4 4 4 5 5 3 5 5 5 5 5 4   7 1 3 1 8 

11 5 5 4 5 4 4 5 4 2 4 4 5 5 4 4   7 1 5 1 9 

12 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3   7 2 5 1 9 

13 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4   7 1 5 2 9 

14 4 5 3 4 4 5 5 5 4 4 4 3 4 3 3   7 2 5 1 1 

15 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3   6 1 5 1 9 

16 4 4 4 3 4 4 5 4 3 3 3 4 4 4 3   6 2 5 1 9 

17 5 3 4 4 5 3 3 4 3 5 5 5 3 4 3   8 2 3 1 8 

18 5 3 4 4 5 3 3 4 3 5 4 4 5 4 3   7 2 3 1 6 



 

28 

 

 

19 5 4 3 3 5 3 4 3 2 4 4 4 5 4 3   7 1 3 1 2 

20 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 2   4 2 3 1 2 

21 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4   5 2 3 1 3 

22 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 5 5 4 4 4   5 1 3 2 9 

23 4 5 5 4 5 4 5 4 2 4 5 5 5 4 4   7 2 5 1 9 

24 4 3 3 3 5 3 4 4 3 4 5 4 4 3 3   7 1 3 1 1 

25 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 3   7 2 5 1 9 

26 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4   7 2 5 1 2 

27 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4   6 1 5 1 2 

28 5 4 3 3 4 3 4 3 3 5 5 4 4 4 4   5 1 5 1 5 

29 4 3 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3   4 1 5 1 9 

30 3 3 3 3 4 3 4 4 4 5 5 5 3 3 3   7 1 5 1 9 

31 5 4 4 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5   7 2 5 1 4 

32 4 4 3 2 5 4 5 5 3 5 5 5 5 3 3   7 2 3 1 7 

33 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3   7 1 3 1 5 
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E. Impor dari Excel ke SPSS 

Setelah mengetahui hasil tabulasi kuisioner dari excel, 

selanjutnya di impor hasil tabulasi data ke SPSS adapun cara 

memindahkan dari excel ke impor yaitu sebagai berikut:  

1. Codebook  

Merupakan serangkaian instruksi yang anda gunakan untuk 

merubah informasi/data yang didapatkan dari responden 

(melalui Koeisoner) menjadi satu bentuk yang dapat dipahami 

oleh SPSS. Pembuatan Codebook meliputi dua hal penting: 

 Menentukan dan memberi nama variable 

 Memberikan skore/nilai pada setiap respon (informasi/data) 

Sebelum membuat codebook pada SPSS, Pertama harus 

memahami tentang data view dan variable view lihat gambar 

2.11 dibawah ini  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Data View dan Variable view 

Adapun langkah-langkah untuk membuat codebook pada SPSS 

berdasarkan data tabulasi kuisioner diatas adalah sebagai 

berikut: 

1. Mencatumkan seluruh variabel yang ada dalam kuesioner 

dalam bentuk singkatan yang akan dipakai dalam SPSS. 

2. Pembuatan codebook mencakup 3 kolom 

a. Pertama berisi nama variabel secara utuh (nama ini akan 

muncul di hasil analisis) 

  Variable pada penelitian ini terdiri dari 2 bagian yaitu: 

 Variable Biodata Responden 

 Variable yang di Uji Lihat tabel 2.3 dibawah ini 
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Tabel 2.3 Variable responden dan variable teori 

Variabel Biodata Responden 

Nama 

Varibale 

Label Value 
Skala 

Umur UM 1.00=“15-20” 

2.00=“21-25” 

3.00=”26-30” 

4.00=”31-35” 

5.00=”36-40” 

6.00=”41-45” 

7.00=”46-50” 

8.00=”51-55” 

9.00=”56-60” 

Nominal 

Jenis 

Kelamin 

JK 1.00= “Laki-laki 

2.00=”Perempuan” 
Nominal 

Pendidikan PD 1.00=”SD” 

2.00=”SLTP” 

3.00=”SLTA” 

4.00=”D3” 

5.00=”S1” 

6.00=”S2” 

Nominal 

Status 

Perkawinan 

SP 1.00=”Menikah” 

2.00=”Belum menikah” 
Nominal 

Lama 

Menjadi 

Anggota 

LM 1.00=”0.1” 

2.00=”2-3” 

3.00=”4-5” 

4.00=”5-6” 

5.00=”7-8” 

6.00=”8-9” 

7.00=> 10 tahun 

Nominal 

Variable teori Penelitian yang di UJI  

Produk (X1) PJ 5.00=”sangat setuju” 

4.00=”setuju” 

3.00=”Cukup setuju” 

2.00=”tidak Setuju” 

1.00=”sangat setuju” 

Ordinal 

Harga (X2) H1 5.00=”sangat setuju” 

4.00=”setuju” 
Ordinal 
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3.00=”Cukup setuju” 

2.00=”tidak Setuju” 

1.00=”sangat setuju” 

Karyawan 

(X3) 

Ky 5.00=”sangat setuju” 

4.00=”setuju” 

3.00=”Cukup setuju” 

2.00=”tidak Setuju” 

1.00=”sangat setuju” 

Ordinal 

Bukti Fisik 

(X4) 

BF 5.00=”sangat setuju” 

4.00=”setuju” 

3.00=”Cukup setuju” 

2.00=”tidak Setuju” 

1.00=”sangat setuju” 

Ordinal 

Kepuasan 

Anggota (X5) 

KA 5.00=”sangat setuju” 

4.00=”setuju” 

3.00=”Cukup setuju” 

2.00=”tidak Setuju” 

1.00=”sangat setuju” 

Ordinal 

 

b. Kedua berisi singkatan nama variabel (max 8 karakter 

dan tidak boleh ada spasi) 

c. Ketiga berisi kode setiap data yang diperoleh 

d. Keempat untuk merubah Skala atau measure dengan 

cara sebagai berikut; 

 
e. Kelima dalam membuat value adapun tahapanya sebagai 

berikut: 

 Clik pada kolom value pada SPSS 

 
 

 

 



 

32 

 

 

 Tuliskan value labelt kedalam kolom yang kosong  

 
Berikut ini gambar hasil pembuatan variable responden dan 

variable teori yang akan diuji lihat gambar 2.12 

 
Gambar 2.12 Hasil pembuatan variable 

3. Memasukan data ke Data View  

Tahapan ini bisa dilanjutkan jika variable view yang dibuat 

telah siap. Adapun tahapanya 

 Klik data view 

 Masukkan data sesuai dengan variabelnya 

 Klik panah untuk memindahkan ke variable lain 

 Copy Paste 
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Gambar 2.13 Hasil copy paste dari Excel ke SPSS 

F. Analisis Diskriptif 

Analisis ini bertujuan untuk mendiskripsikan tabulasi data 

penelitian hasil dari penyebaran kuisioner, berikut ini tahapan analisis 

menggunakan SPSS; 

1. Buka SPSS->Analyze->Descriptive statistics->Frequencies 

 

Gambar 2.14 Tahapan Deskriptif  
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Setelah itu akan muncul isian seperti ini, jangan lupa 

memindahkan dari tabel sebelah kiri ke table sebelah kanan 

 

 
 

2. Hasil Output Biodata Responden 

Silahkan dibuat penjelasan dari setiap hasil pertanyaan-

pertayaan dengan cara melihat frekuensi nilai yang dominan 

dan jelaskan mengapa nilai tersebut dominan keluar yaitu 

Sebagai berikut: 

1. Umur 
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2. Jenis kelamin 

 
3. Pendidikan 

 
4. Status Perkawinan 
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5. Lama Menjadi Anggota 

 
 

 

Latihan 

1. Sebutkan definisi SPSS dan siapakah orang yang menciptakan 

SPSS? 

2. Sebutkanlah fitur-fitur statistic yang terdapat pada software 

SPSS? 

3. Sebutkan fasilitas-fasilitas yang terdapat di SPSS? 

4. Sebutkan dan gambarkan dalam bentuk gambar dan tabel cara 

menginstal SPSS di computer atau laptop? 

5. Sebutkan dan jelaskan tahapan dasar dalam memproses SPSS? 

6. Sebutkan langkah-langkah untuk mengimpor dari excel ke SPSS? 

7. Sebutkan langkah-langkah membuat codebook pada SPSS? 

8. Sebutkan langkah-langkah analisis dikriptif pada SPSS dalam 

bentuk gambar?  

9. Analisisnya hasil out bidodata responden dengan cara 

menjelaskan setiap tabel output? 
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     Bab 3 

 

 

SPSS  
(Uji Validitas dan Reability) 

 

 
 

 

 

A. Uji Validitas  

Pengertian Validitas secara literlak dapat diartikan benar atau 

shahih, sebuah instrument dikatakan valid apabila dapat mengukur 

apa yang diinginkan. Misal dalam alat pengukur, ingin mengukur 

panjang tentunya menggunakan penggaris, jika menggunakan 

timbangan (neraca) tentu tidak bisa atau tidak valid. Uji validitas 

instrument menunjukkan sejauh mana daya yang terkumpul tidak 

menyimpang dari gambaran penelitian yang dimaksud. Sedangkan Uji 

Rability adalah dimaksudkan agar instrument dengan data yang 

diperoleh tidak menyimpang atau salah jalur. Reliable dapat dikatakan 

sesuai dengan kenyataan. 

T
u

ju
a

n
 

p
em

b
el

a
ja

ra
n

• Mahasiswa Mampu Menguji Uji Validitas

• Mahasiswa Mampu menguji Uji Reabillity
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Alasan uji validitas dan reliabilitas sebuah instrument 

dilakukan! karena instrument-instrument yang disusun oleh seorang 

peneliti belum pernah dilakukan uji kebenarannya. Dan ditakutkan 

instrumennya tidak benar dan tidak dapat dipercaya, sehingga 

membingungkan jagad penelitian karya ilmiah. Makanya dilakukan 

pengujian validitas dan reliabilitas agar instrument penelitian menjadi 

ampuh. Sebelum menglakukan uji ini ada beberapa hal yang harus 

diketahui yaitu sebagai berikut: 

1. Peneliti sudah harus memiliki data yang sudah ditabulisasi 

dari excel lalu di impor ke SPSS -> dapat dilihat pada 

pembahasan sebelumnya 

2. Peneliti harus mengatahui tentang r tabel  

Tabel 3.1 Tabel r 

 

Berdasarkan r tabel diatas biasa peneliti menggunakan 

tingkat probabilitas / tingkat singnifikan sebesar 5% atau 

0,05. 

3. Peneliti harus mengetahui cara membandingkan r hitung 

dengan r tabel 

Berikut ini cara mengetahui valid atau tidak validnya sebuah 

instrument penelitian yaitu: 

1. Jika nilai r hitung > r tabel, maka item soal angket 

tersebut dinyatakan valid 
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2. Jika nilai r hitung < r tabel, maka item soal angket 

tersebut dinyatakan tidak valid dan harus di buang/ tidak 

digunaka 

Adapaun tahapan-tahapan untuk pengujian validitas dan 

reabilitas menggunakan SPSS sebegai berikut. 

1. Uji validitas 

Cara Proses mengisi table Variable View 

a. Buka -> ProgramSPSS -> Variable View -> Edit Nama 

(sesuai keinginan) -> Type (Numeric) -> Width (Sesuai 

Kebutuhan-8)->Decimal (Sesuai Kebutuhan-2) -> Label 

(Kode singkat) -> Value (di isi sesuai skala-1.00=”Sangat 

tidak setuju”,2.00=”tidak setuju” ….Dst) -> Measure 

(Skala yang digunakan-ordinal-Scale-rasio-) 

 
Gambar 3.1 Tabel Variable View persiapan tabulasi data 

 

b. Cara mengisi table Data View 

Klik Data View->copy paste data excel ke SPSS Sesuai 

dengan nama dan labelnya 
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Gambar 3.2 Tabel Data View Memasukan Hasil Tabulasi di 

Kuisioner bersumber dari tabulasi MS Excel sebelumnya. 

c. Cara menguji validatasi 

Open data -> analysis->correlate->Biveriate->Pindahkan 

indicator pertanyaan ke bagian sebelah->pada correlation 

coefficients contreng ->Pearson dan pada test of 

singnificance contreng two-tailed-> dan contreng Flag 

significant correlations-> ok 

 
 

Gambar 3.3 Uji validitas proses 
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Gambar 3.4 Bivariate Correlations 

 

 
Gambar 3.5 Hasil Uji validitas 
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d. Pengambilan Keputusan berdasarkan nilai r hitung dengan 

nilai r tabel 

Contoh: 

Kita akan menganalisis item 1 apakah valid atau tidak. 

Berdasarkan ouput tabel correkations diketahui nilai r 

hitung (Nilai pearson correlation item_1 dengan 

skor_total) adalah 0,886. Nah, langkah selanjutnya adalah 

mencari nilai r tabel untuk N=20 pada singnifikansi 5%, 

ditemukan nilai r tabel sebesar 0,444. Lihat lampiran 6 

dibawah ini. 

Tabel 3.2 Distribusi nilai r tabel 

 
e. Hasil Output Validitasi dari Kuisioner BMT Al-Ittihad 

Rumbai dengan sampel 33 responden  

f. Tahapan untuk menganalisis yaitu:  
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Open data excel->analysis->scale->Reliability analysis-

>Pindahkan indicator pertanyaan ke bagian sebelah-

>statistic->contreng (Scale if item deleted)->ok lihat tabel 

dibawah ini. 

 

 
Gambar 3.6 Proses validitasi 

 

 
Gambar 3.7 Proses validitasi 
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Tabel 3.3 Hasil Output Data validitasi 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

PJ1 55.0000 24.000 .373 .785 

PJ2 55.3939 23.059 .385 .785 

H1 55.6667 21.479 .593 .766 

H2 55.8182 20.966 .563 .768 

H3 55.0909 23.835 .419 .783 

H4 55.5455 21.943 .578 .768 

K1 55.1818 24.091 .277 .793 

K2 55.3939 23.059 .504 .776 

K3 56.6061 25.371 .058 .812 

BF1 55.3636 24.301 .270 .792 

BF2 55.0909 23.523 .426 .782 

BF3 55.2727 23.455 .410 .782 

Y1 55.2727 24.392 .286 .791 

Y2 55.6667 22.417 .576 .770 

Y3 56.0000 23.875 .352 .787 

 

g. Setelah diketahui hasil validitasi dari 15 item pertanyaan 

diatas, maka (Lingkaran merah) adalah data validitasi 

h. Berdasarkan ketentuan tentang validitasi data, bahwa data 

yang dikatakan valid jika   nilai r hitung dicocokkan 

dengan r tabel product moment pada taraf signifikan 5%. 

Jika r hitung lebih besar dari r tabel 5%. Maka butir soal 

tersebut valid->lihat lampiran table r table product 

moment dibawah. 

i. Hasil dari r table taraf 5% menunjukan nilai 0.344 

sedangkan r hitung masih terdapat yang masih lebih kecil 

dari 0.344 yaitu K1,K3,BF1,Y1. ini berarti tidak valid dan 
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harus dikeluarkan (Lihat Panah Merah)->lihat tabel 

diatas 

j. Proses mengeluarkan indicator yang tidak valid  

Proses pengluaran item yang tidak valid dengan cara 

Analysis->Scale->reability->pilih Item->dibalikan->ok 

 

 
Gambar 3.8 Hasil dari pengeluaran item intrumen menunjukan 

semua sudah lebih besar dari r tebel yaitu 0.344 
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Tabel 3.4. Hasil dari pengeluaran item intrumen 

menunjukan semua sudah lebih besar dari r 

tebel yaitu 0.344 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

PJ1 39.6061 16.746 .446 .797 

PJ2 40.0000 16.125 .406 .801 

H1 40.2727 14.455 .683 .770 

H2 40.4242 14.189 .613 .778 

H3 39.6970 17.030 .395 .801 

H4 40.1515 15.383 .567 .784 

K2 40.0000 16.875 .375 .803 

BF2 39.6970 16.843 .387 .802 

BF3 39.8788 16.922 .344 .806 

Y2 40.2727 15.830 .555 .786 

Y3 40.6061 16.746 .395 .801 

Berdasarkan tabel diatas maka yang dinyatakan valid terdapat 

11 pertanyaan dari 15 pertanyaan. Data 11 ini lah yang akan 

digunakan untuk digunakan dilakukan uji reability. 

 

B. Uji Reabilitas 

Dari hasil uji validitas, butir-butir soal yang valid kemudian 

dianalisis reliabiliasnya, dengan langkah-langkah: 

a. Membuka data pada hasil skor kuisioner pada SPSS (sama 

pada pengujian validitas) 

b. Menganalisis: Analysis → scale →Reliability Analysis. 
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Gambar 3.9 Proses pengecekan reability data 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.809 11 

  

 
c. Dari hasil analisis di dapat nilai Alpha sebesar 0.809, 

sedangkan nilai r kritis (uji 2 sisi) pada signifikansi 5% 
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dengan n = 33 (df=n-2= 31), di dapat sebesar 0.355. Karena 

r hitung > r tabel untuk taraf kesalahan 5% maupun 1% 

(0,809> 0456> 0,355) maka dapat disimpulkan instrumen 

tersebut reliabel dan dapat dipergunakan untuk penelitian. 

Lihat lampiran 12 diatas. 

d. Sebelum melanjutkan pada tahapan selanjutnya, hasil item 

instrument yang dinyatakan valid dan reability dibuat rata-

rata berdasarkan variable seperti tahapan berikut ini: 

Transform->Compute variable->Ketik Target Varibel 

(Produk)->(PJ1+PJ2)/2->ok->Dst…. 
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Latihan 

1. Sebutkan definisi validitas? 

2. Sebutkan alasan uji validitas? 

3. Buatlah tabel r? 

4. Sebutkan dan jelaskan hal-hal yang perlu diketahui sebelum uji 

validitas? 

5. Sebutkan tahapan proses mengisi table variable view? 

6. Sebutkan tahapan menguji validitas? 

7. Sebutkan proses mengluarkan indicator yang tidak valid? 

8. Sebutkan tahapan proses Uji reability? 
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     Bab 4 

 

 

SPSS  
 Uji Asumsi Klasik 

 Regresi Berganda 

 Uji R 

 

 

 
A. Uji Asumsi Klasik 

Tujuan pengujian asumsi klasik ini adalah untuk memberikan 

kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki 

ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Perlu diketahui, 

terdapat kemungkinan data aktual tidak memenuhi semua asumsi 

klasik ini. Beberapa perbaikan, baik pengecekan kembali data outlier 

maupun recollecterror data dapat dilakukan. Uji asumsi klasik yang 

dikemukakan dalam modul ini antara lain: uji multikolinearitas, uji 

autokorelasi, uji heteroskedastisitas, uji normalitas dan uji linearitas. 

a. Uji Multikolinearitas 

Tujuan digunakannya uji ini adalah untuk menguji apakah pada 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

independen. Jika terdapat atau terjadi korelasi, maka dinamakan 
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• Mahasiswa Mampu menguji Asumsi Klasik

• Mahasiswa Mampu Menjalankan Analisis Regresi 
berganda

• Mahasiswa Mampu Menganalisis Uji R
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terdapat problem multikolinieritas (multiko). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi kerelasi di antara variabel 

independen. Langkah-Langkah dalam menggunakan SPSS yaitu 

sebagai berikut: 

1. Pilih menu Analysis kemudian submenu Regression, lalu 

pilih Linear. 

 
Gambar 4.1 Proses uji multikolinearitas 

2. Tampak di layar menu Linear Regression 

 
Gambar 4.2 Menu linear Regression 
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Keterangan: 

o Pada kotak Dependent isikan variabel Kepuasan (Y) 

o Pada kotak Independent isikan variabel Produk (X1), Harga 

(X2), Karyawan (X3), Bukti fisik (X 

o Pada kotak Method pilih Enter. 

 

3. Untuk menampilkan matriks korelasi dan nilai tolerance serta 

VIF pilih Statistics di menu kemudian akan muncul tampilan 

Windows Linear Regression: Statistics 

 
Gambar 4.3 Vif Statistik 

Keterangan: 

o Aktifkan pilihan Covariancematrix dan Colliniearity 

Diagnostics 

o Tekan Continue lalu Ok pada menu LinearRegression. 

 

4. Hasil Output 

Tabel 4.1 Hasil VIF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 Produk .614 1.630 

Harga .507 1.974 

Karyawan .756 1.323 

Buktifisik .876 1.141 

a. Dependent Variable: Kepuasan 
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Dari tabel Coefficients menunjukkan bahwa tidak ada 

variabel independen yang memiliki nilai Tolerance kurang 

dari 0,100 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel 

independen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak 

terjadi multikolinearitas. Multikolinieritas juga diuji dengan 

menghitung nilai VIF (Variance Inflating Factor). Bila nilai 

VIF lebih kecil dari 5 maka tidak terjadi multikolinieritas. 

Semua nilai VIF pada tabel Coefficients menunjukkan angka 

kurang dari 5. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

model pada penelitian ini memenuhi syarat untuk menjadi 

model regresi yang baik karena tidak terjadi korelasi antar 

variabel independen (non-multikolinearitas). 

Tabel 4.2 CoefficientCorrelations 
Coefficient Correlationsa 

Model Buktifisik Produk Karyawan Harga 

1 Correlations Buktifisik 1.000 .119 -.229 -.159 

Produk .119 1.000 .128 -.611 

Karyawan -.229 .128 1.000 -.378 

Harga -.159 -.611 -.378 1.000 

Covariances Buktifisik .021 .003 -.005 -.004 

Produk .003 .031 .003 -.020 

Karyawan -.005 .003 .020 -.010 

Harga -.004 -.020 -.010 .036 

a. Dependent Variable: Kepuasan    

Ditambah dengan melihat tabel CoefficientCorrelations 

tampak bahwa terjadi korelasi yang antara variable karyawan 

dan variable harga dengan tingkat korelasi – 0,378 atau 37,8%. 

Karena nilainya masih di bawah 95% sehingga masih dapat 

dikatakan tidak terjadi multikolinearitas (non-

multikolinearitas). 

 

b. Uji autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode 

sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem 

autokorelasi. 

Adapun langkah-langkah proses analisis ini adalah sebagai 

berikut: 
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1. Pilih menu Analysis kemudian sub menu Regression, lalu 

pilih Linear. 

a. Pada kotak Dependent isikan variable Kepuasan (Y) 

b. Pada kotak Independent isikan variabel Produk (X1), 

Harga (X2), Karyawan (X3) dan Bukti Fisik (X4)  

c. Pada kotak Method pilih Enter 

 
Gambar 4.4 Proses analisis 

 

 
Gambar 4.5 Proses analisis 
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2. Pilih Statistics di menu kemudian akan muncul tampilan 

Windows Linear Regression: Statistics 

 
Gambar 4.6 Liner regression 

Keterangan: 

 Aktifkan pilihan Durbin-Watson 

 Tekan Continue lalu Ok pada menu Linear Regression 

3. Hasil output 

Tabel 4.3 Hasil output Uji autocorelations 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .658a .433 .352 .42741 2.341 

a. Predictors: (Constant), Buktifisik, Produk, Karyawan, Harga 

b. Dependent Variable: Kepuasan   

Nilai DW sebesar 1,844 akan dibandingkan dengan nilai tabel 

yang memiliki signifikansi 5%, jumlah sampel 54 dan jumlah 

variabel independen 3. Oleh karena nilai ini lebih besar dari batas 

atas (du) 1,681 dan kurang dari 4-du, maka dapat disimpulkan 

tidak terdapat autokorelasi. 
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c. Uji heteroskedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi atau terdapat ketidaksamaan varians dari rersidual dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari nilai 

residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, 

maka disebut dengan Homokedastisitas. Dan jika varians berbeda 

dari satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya, maka disebut 

Heteroskedastisitas.  Menurut Singgih Santoso dalam bukunya 

yang berjudul Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik, 

menyabutkan bahwa model regresi yang baik adalah yang tidak 

terjadi Heteroskedastisitas, atau dengan kata lain model regresi 

yang baik adalah yang Homokedastisitas. 

Tahapan-tahapanya sebagai berikut: 

1. Pilih menu Analysis kemudian sub menu Regression, lalu 

pilih Linear. 

 

 
Gambar 4.7 Analysis heteroskedastisitas 
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2. Tampak di layar menu Linear Regression 

 

 
Gambar 4.8 Analysis heteroskedastisitas 

    Keterangan: 

 Pada kotak Dependent isikan variabel Kepuasan (Y) 

 Pada kotak Independent isikan variabel Produk (X1), Harga 

(X2), Karyawan (X3) dan Bukti Fisik (X4)  

 Pada kotak Method pilih Enter 

 

3. Pilih Plots di menu kemudian akan muncul tampilan 

Windows Linear Regression: Plots 

 

 
Gambar 4.9 Regression Plots 
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Keterangan: 

 Masukkanvariable*SRESID pada kotak pilihan  

 Masukkanvariable*ZPRED pada kotak pilihan X 

 Tekan Continue lalu Ok pada menu Linear Regression 

 

4. Hasil Output 

Dari grafik Scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar 

secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 

nol pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa model pada 

penelitian ini memenuhi syarat untuk menjadi model yang 

baik karena merupakan model yang homoskedastisitas atau 

varians dari nilai residual pengamatan satu ke pengamatan 

yang lain tetap. 

 
Gambar 4.10 Hasil plot 

 

d. Uji Normalitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi, variabel independen, variabel dependen, atau keduanya 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Suatu model regresi 

yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal. 

Tahapannya adalah sebagai berikut: 
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1. Pilih menu Analysis kemudian sub menu Regression, lalu 

pilih Linear. 

 
Gambar 4.11 Proses Normalitas 

2. Tampak di layar menu Linear Regression 

 
Gambar 4.12 Proses Normalitas 

Keterangan: 

 Pada kotak Dependent isikan variabel Kepuasan (Y) 

 Pada kotak Independent isikan variabel Produk (X1), 

Harga (X2), Karyawan (X3) dan Bukti Fisik (X4)  
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 Pada kotak Method pilih Enter 

3. Pilih Plots di menu kemudian akan muncul tampilan 

Windows Linear Regression: Plots 

 
Gambar 4.13 Proses Normalitas Plot 

Keterangan: 

 Aktifkan pilihan Histogram dan Normal probability plot 

 Tekan Continue lalu Ok pada menu Linear Regression 

4. Hasil Output 

  
Gambar 4.14 Hasil Output Normalitas 
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Gambar 4.15 Hasil Normalitas Plot 

 

Dengan melihat tampilan grafik Histogram maupun grafik 

Normal P-Plot of Regression Standardized Residual dapat 

disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi 

yang normal. Sedangkan pada grafik normal plot, terlihat titik-

titik menyebar disekitar garis diagonal. Kedua grafik ini 

menunjukkan bahwa model regresi tidak menyalahi asumsi 

normalitas. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi pada 

penelitian ini memenuhi syarat untuk menjadi model regresi yang 

baik karena merupakan model regresi yang memiliki distribusi 

data normal atau mendekati normal. 

e. Uji Linearitas 

Uji linieritas dilakukan dengan melihat scatterplot antara standar 

residual dengan prediksinya. Bila sebaran tidak menunjukkan 

pola tertentu maka dikatakan asumsi linieritas memenuhi syarat. 

Hasil pengujian menunjukkan scatterplot tidak membentuk pola 

tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa model pada penelitian 

ini memenuhi syarat untuk menjadi model yang baik karena 

asumsi linieritas terpenuhi. Lihat lampiran 7 dibawah ini 
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Gambar 4.16 Hasil Linearitas 

 

B. Analisis Regresi Berganda 

Analisis ini akan memproses data yang dinyatakan layak untuk 

di regresi untuk meilhat bagaimana cara memproses analisis ini 

dijelaskan dibawah ini; 

1. Konsep dasar analisis regresi liner berganda 

 Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya pengaruh dua atau lebih variable bebas (X) terhadap 

variable terikat 

 Uji t bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

parsial (sendiri) yang diberikan variable bebas (X) terhadap 

variable (Y) 

 Uji f bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

simulatan (bersama-sama) yang diberikan variable bebas (X) 

terhadap variable terikat (Y) 

 Koefisien diterminasi berfungsi untuk mengetahui berapa 

persen pengaruh yang diberikan variable (X) secara simultan 

terhadap (Y). 
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2. Perumusan Hipotesis 

a) H1 = Terdapat pengaruh Produk (X1) terhadap kepuasan (Y) 

b) H2 = Terdapat pengaruh Harga (X2) terhadap kepuasan (Y) 

c) H3 = Terdapat pengaruh Karyawan (X3) terhadap Kepuasan (Y) 

d) H4 = Terdapat pengaruh Bukti Fisik (X4) terhadap kepuasan (Y) 

e) H5 = Terdapat pengaruh Produk (X1), Harga (X2), Karyawan 

(X3) dan Bukti fisik (X4) secara simultan terhadap Kepuasan 

(Y) 

f) Tingkat kepercayaan 95%, α=0,05 

 

3. Proses Analisis regresi berganda menggunakan SPSS yaitu sebagai 

berikut: 

1. Pilih menu Analysis kemudian sub menu Regression, lalu pilih 

Linear. 

 
 

Gambar 4.17 Proses Regresi berganda 
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2. Tampak di layar menu Linear Regression 

 
Gambar 4.18 Proses Regresi berganda 

 

Keterangan: 

 Pada kotak Dependent isikan variabel Kepuasan (Y) 

 Pada kotak Independent isikan variabel Produk (X1), 

Harga (X2), Karyawan (X3) dan Bukti Fisik (X4)  

 Pada kotak Method pilih Enter 

 Ok 

 

3. Hasil Output 

\\  
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Tabel 4.4 Hasil Output Uji T 

 
 

4. Ketentuan menentukan nilai pengaruh pada Uji T 

1) Jika nilai signifikan < 0,05 atau t hitung> t tabel terdapat 

pengaruh variable X terhadap variable Y. 

2) Jika nilai signifikam >0,05 atau t hitung < t tabel maka tidak 

terdapat pengaruh variable X terhadap Y 

3) Rumus t tabel = t(α/2;n-k-1) 

  Keterangan: 

 

 

 

 

4) Berdasarkan hasil perhitungan dan rumus diatas, maka nilai 

signifikan t tabel pada penelitian ini adalah t(α/2;n-k-

1)=0,05/2;33-4-1)=(0,025;28)=2,048 lihat lampiran T tabel  

dibawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α= Tingkat kepercayaan 

n= 

k= 

Jumlah sampel 

Jumlah Varibel X 
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Tabel 4.5 Tabel T 

 
5. Setelah di ketahui nilai t tabel dengan menggunkan rumus t tabel 

dan melihat tabel t tabel maka tahapan berikutnya adalah pengujian 

hipotesis dari ke empat variable yang mempengaruhi kepuasan. 
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Tabel 4.6 Hasil Uji T 

 
Berikut ini hasil pengujian dari setiap variable: 

1. Pengujian hipotesis pertama (H1) 

Diketahui nilai sig untuk X1 terhadap Y adalah sebesar 

0.881>0,05 dan nilai t 0,151 < t tabel 2,048, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa H1 ditolak yang berarti tidak terdapat 

pengaruh Produk (X1) terhadap Kepuasan (Y) 

2. Pengujian hipotesis kedua (H2) 

Diketahui nilai sig untuk pengaruh X2 terhadap Y sebesar  

0,020 < 0,05 dan nilai t hitung 2.464 > t tabel 2,048 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti terdapat 

pengaruh Harga (X2) terhadap kepuasan (Y) 

3. Pengujian hipotesis ketiga (H3) 

Diketahui nilai sig untuk pengaruh X3 terhadap Y sebesar 

0.100>0,05 dan nilai t hitung 1.703<2.048 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa H3 ditolak yang berarti tidak terdapat 

pengaruh karyawan (X3) terhadap kepuasan (Y)  

4. Pengujian hipotesis keempat (H4) 

Diketahui nilai sig untuk pengaruh X4 terhadap Y sebesar 

0.008<0.05 dan nilai t hitung 2,880> t tabel 2,048 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa H4 diterima yang berarti terdapat 

pengaruh Bukti Fisik (X4) terhadap kepuasan (Y) 
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6. Pengujian Hipotesis H5 untuk melihat dan menguji Uji f pada 

penelitian ini dengan menggunakan data Anova sebagai berikut 

serta langkah-langkahnya yaitu: 

Tabel 4.7 Hasil Uji F 

 
1. Ketentuan untuk pengambilan keputusan pada UJi f yaitu 

sebagai berikut; 

a. Jika nilai sig < 0,05 atau F hitung > F tabel maka terdapat 

pengaruh variable X secara simultan terhadap Y 

b. Jika nilai Sig > 0,05 atau F hitung < F tabel maka tidak 

terdapat pengaruh variable X secara simulatan terahadap 

variable Y 

c. Dengan rumus sebagai berikut F tabel=F(k;n-k)= 

2. Maka nilai F tabel pada penelitian ini adalah (4;28)= 2,71. 

Untuk melihat hasil dari nilai ini adalah lihat tabel F tabel 

dibawah ini yang diberikan tanda merah. 
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Tabel 4.8. Tabel F 
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3. Berdasakan tabel F diatas maka diketahui nilai sig untuk 

pengaruh X1, X2,X3,X4 secara simultan terhadap Y adalah 

sebesar 0.03<0.05 dan nilai F hitung 5.337 > F tabel 2.71 

sehingga dapat disimpulkan bahwa H5 diterima yang berarti 

terdapat pengaruh X1,X2,X3 dan X4 secara simultan terhadap 

Kepuasan (Y)  

C. Koefisien Diterminasi (UJI R) 

Analisis ini adalah tahapan terakhir dalam penelitian kuantitatif 

dengan tujuan untuk Melihat berapa persen pengaruh variable X 

terhadap Y dan sisinya dipengaruhi oleh variable yang lain yang tidak 

terdapat pada penelitian ini, adapun hasil uji ini adalah sebagai 

berikut; 

Tabel 4.9 Output Uji R 

 
 

Berdasarkan tabel model summary diatas  diketahui nilai R 

Square  sebesar 0.433, hal ini mengandung arti bahwa pengaruh 

variable X1, X2,X3,X4 secara simultan terhadap variable Y sebesar 

43.3 % sisanya di pengaruhi oleh variabel lain. 
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Latihan 

1. Sebutkan Tujuan pengujian asumsi klasik? 

2. Sebutkan tahapan-tahapan pada pengujian asumsi klasik? 

3. Sebutkan tujuan uji multikolinearitas dan sebutkan tahapannya? 

4. Sebutkan tujuan uji autokorelasi dan tahapannya? 

5. Sebutkan tujuan dari uji heteroskedastisitas serta dengan tahapan-

tahapanya? 

6. Sebutkan tujuan dari Uji Normalitas dan sebutkan tahapan-

tahapanya? 

7. Sebutkan tujuan dari Uji Linearitas serta tahapan-tahapanya? 

8. Sebutkan konsep dasar dari Analisis regresi berganda? 

9. Sebutkan tahapan-tahapan pada analisis regreasi beraganda? 

10. Sebutkan tujuan dari analisis koefisien diterminasi (UJI-R) serta 

tahapanya? 
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MICROSOFT WORD 2013 
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• Mahasiswa Mengatahui Bagaiamana Microsoft Office 
2013 Berkerja

• Mahasiswa Mengetahui Cara Membuat File baru

• Mahasiswa Mengetahui Cara Menyimpan FIle

• Mahasiswa Mengetahi Cara Membuat File

• Mahasiswa Mampu Melakukan Pengaturan Size dan 
Margin/ Page Setup

• Mahasiwa Mengetahui mengtahui Jenis Pengaturan Jenis 
Huruf Dan Ukuran Huruf, Line Spacing And Paragraph

• Mahasiwa Mengetahui mengtahui Bullets And Numbering

• Mahasiswa Mengetahui Insert Table

• Mahasiswa Mampu membuat Daftar isi

• Mahasiswa Mampu membuat Header dan Foother

• Mahasiswa Mampu melakukan Insert Foto, Shapes dan 
SmartArt
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A. Pengenalan Microsoft Office 2013 

Microsoft Office 2013 yang sebelumnya adalah Office 15 adalah 

versi terbaru dari produk Microsoft Office suite untuk Microsoft 

Windows dan penerus dari Microsoft Office 2010. Office 2013 

menyertakan berkas diperpanjang dukungan format, user interface 

update, dan dukungan untuk sentuhan. Office 2013 cocok untuk 

sistem IA-32 dan x64 yang memerlukan Windows 7 , Windows Server 

2008 R2 atau versi yang lebih baru dari itu. Office versi 2013 datang 

disertakan pada perangkat Windows RT. 

 

B. Bagaimana Microsoft Office 2013 Bekerja 

Office 2013 lebih "berbasis cloud" dari versi sebelumnya. Hal 

yang terkenal sebagai lokasi default save adalah pengguna SkyDrive. 

Juga, Microsoft menawarkan Office 2013 sampai Office 365 

langganan sebagai model harga alternatif untuk versi ritel standar. 

Microsoft Office 2013 termasuk dukungan yang diperbarui untuk 

ISO / IEC 29500, versi Standar Internasional Office Open XML 

(OOXML) format file: khususnya mendukung tabungan dalam profil 

"Ketat" ISO / IEC 29500 (Office Open XML Ketat). [27]. Ini juga 

mendukung versi 1.2 OASIS dari ISO / IEC 26300:2006, Document 

Format Terbuka, yang Office 2013 bisa membaca dan menulis. Selain 

itu, Office 2013 menyediakan fasilitas untuk membaca penuh, 

menulis, dan mengedit dukungan untuk ISO 32000 (PDF). 

Fitur baru termasuk modus baca baru di Microsoft Word, mode 

presentasi di Microsoft PowerPoint dan meningkatkan sentuhan dan 

tinta dalam semua program Office. Microsoft Word juga dapat 

menyisipkan video dan audio dari sumber online serta kemampuan 

untuk menyiarkan dokumen di Web. Word dan PowerPoint juga 

memiliki penunjuk-fitur seperti yang disinkronkan pada dokumen 

antara komputer yang berbeda. 

Fitur lain dari Office 2013 meliputi: 

 Datar terlihat dari antarmuka Ribbon dan animasi yang halus 

saat mengetik atau memilih (Word dan Excel). 

 Sebuah visualisasi baru untuk tugas-tugas yang dijadwalkan di 

Microsoft Outlook. 

 Layar start yang dimodel ulang. 

 Grafis pilihan baru di Word. 

 Objek seperti gambar dapat secara bebas bergerak, mereka 

sangat mudah memiliki batas seperti tepi paragraf, margin 

dokumen dan atau batas kolom. 
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 Gambar dukungan online dengan konten dari Office.com, 

Bing.com, dan Flickr (secara default, hanya gambar dalam 

domain publik). 

 Kemampuan untuk kembali ke data yang dibuka terakhir atau 

lokasi edit di Word dan PowerPoint. 

 Desain slide baru, animasi dan transisi dalam PowerPoint 

2013. 

 Dukungan untuk Outlook.com dan Hotmail.com di Outlook. 

 Dukungan untuk Skype dan Yammer. 

 Excel 2013 mendukung model batas baru. 

 Dapat mengedit file PDF, hanya dengan membuka file PDF 

dari MS Word 2013 dan kita dapat langsung mengedit file PDF 

itu. 

 Terkoneksi dengan Skydrive. Apabila anda punya akun di 

Skydrive dan anda online, anda dapat langsung membuka dan 

mengedit file Office yang anda miliki. 

 

C. Membuat File Baru, Meyimpan File Dan Membuka File 

1. Membuat File Baru 

Untuk membuat file baru pada Microsoft office 2013 sama 

dengan Microsoft office versi sebelumnya akan tetapi 

tampilan dan beberapa fitur yang berbeda. Berikut cara 

membuat file baru pada Microsoft office 2013: 

 

a) Klik Menu File 

 

 
Gambar 5.1 Menu File 
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b) Selanjutnya muncul berikut ini 

 
Gambar 5.2 Menu word 2013 

 

c) Klik New untuk membuat file baru kemudian pilihlah 

template yang disediakan 

 
Gambar 5.3 Menu tampalte word 2013 
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2. Menyimpan File 

a) Klik menu FILE kemudian pilih menu Save As 

 
Gambar 5.4 Menu Save as 2013 

 

 

b) Pilih Computer lalu klik browse untuk menentukan file 

yang kita buat akan disimpan dimana. 

 
Gambar 5.5 Menu Save as 2013 
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c) Maka akan tampil seperti ini 

 
Gambar 5.6 Folder Save as 2013 

 

Pada kotak isian file name diisi nama file yang akan 

dibuat. Jika nama telah diisi maka klik save untuk 

menyimpan. 

 

D. Pengaturan Size dan Margin /Page Setup 

a) Klik menu Page Layout 

 
Gambar 5.7 Page Layout word 2013 
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b) Pilih menu Size 

 
Gambar 5.8 Menu size word 2013 

c) Pilih ukuran yang sesuai. Jika ingin membuat ukuran 

sendiri maka klik “More paper Size” 

 
Gambar 5.9 Menu more paper size word 2013 
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E. Pengaturan Jenis Huruf Dan Ukuran Huruf, Line Spacing 

And Paragraph 

1. Jenis Huruf 

a) Klik Home 

 
Gambar 5.10 Jenis huruf word 2013 

 

b) Pilih font yang diinginkan dan ukuran font yang diinginkan 

 Jenis Font 

 
Gambar 5.11 Ukuran Font word 2013 
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2. Line Spacing and Paragraph 

a) Klik menu PAGE LAYOUT 

 

 
Gambar 5.12 Spacing dan Paragraph word 2013 

 

b) Atur spasi dan paragraph pada sub Menu Paragraph 

 
 

 

Gambar 5.13 Spacing dan Paragraph 1 word 2013 

 

Atau jika ingin pengaturan lebih lanjut klik tanda panah 

kebawah pada menu paragraph, Maka akan menjadi seperti 

ini 
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Gambar 5.14 Paragraph word 2013 

 

 

F. Bullets And Numbering 

Bullets and numbering yaitu pemberian angka atau symbol pada 

awal kata. Hal ini biasanya digunakan pada penomoran huruf atau sub 

menu pada suatu artikel. Bullets adalah penanda yang berhubungan 

dengan symbol sedangkan numbering adalah penanda yang 

berhubungan dengan angka 

Contoh bullets 

Macam-macam sayuran yaitu: 

 bayam 

 kol 

 sawi 

Contoh numbering 

Macam-macam buah yaitu: 

1. salak 

2. manga 

3. jambu 
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Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

1. klik menu HOME pilih submenu paragraph 

 
 

Gambar 5.15 Submenu Paragraph word 2013 

 

G. Insert Table 

Adapun tahapanya sebagai berikut 

 
Gambar 5.16 Insert Tabel word 2013 

 

Buat table sesuai dengan banyak kolom dan baris dengan cara 

digambar satu persatu. Untuk lebih spesifikasi lagi yaitu klik 

Draw Table maka akan muncul menu seperti ini 
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Gambar 5.17 Insert Tabel manual word 2013 

 

H. Membuat Daftar Isi 

Setelah dokumen tersusun dengan rapi dan lengkap dengan page 

numbernya, sekarang kita tambahkan salah halaman yang 

keberadaannya cukup penting dalam sebuah buku, makalah atau 

skripsi. Halaman tersebut adalah halaman daftar isi yang nantinya 

membantu pembaca dalam menemukan pembahasan yang sedang 

dicari pada buku atau makalah tersebut. Berikut adalah langkah-

langkah untuk membuat daftar isi: 

a.  Buatlah daftar isi seperti dibawah ini 
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Gambar 5.18 Contoh Daftar Isi 

 

b. Klik -> Page Layout-> Paragraph -> , Maka akan muncul 

seperti dibawah ini 

 
Gambar 5.l9 Tahapan Daftar Isi 
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Setelah itu akan muncul seperti ini 

 
Gambar 5.20 Tahapan 1 Daftar Isi 

 

c. Selanjutnya adalah klik Tabs.. 

 
Gambar 5.21 Tahapan 2 Daftar Isi 
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d. Selanjutnya pilihlah Stop antara titik dengan nomor halam dengan 

cara mengklik pada role seperti pada gambar dibawah ini 

 
Gambar 5.22 Membuat titik stop 

 

I. Header dan Footer 

Header dan footer biasanya digunakan ketika hendak membuat 

kop surat tujuanya agar seluruh halaman memiliki kos surat yang sama 

adapaun tahapanya adalah sebagai berikut: 

1) Klik Insert-> Header-> Footer 

 
Gambar 5.23 Tahapan membuat header 

2) Buatlah nama perusahan dan berikanlah logo perusahaan, 

untuk lebih mudah dapat menggunakan insert table 

 
Gambar 5.24 Tahapan membuat header 1 

Stop 1 dan stop 2 
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3) Untuk tahapan membuat footer /Catatan kaki hampir sama 

dengan Header hanya saja letaknya dibawah kertas. 

J. Insert Foto, Insert Shapes dan Insert SmartArt 

Adapun kegunaan ini adalah untuk mempercantik tampilan dari 

tulisan seperti ada foto, logo dan lain-lain adapaun tahapanya sebagai 

berikut: 

1. Insert Foto 

Klik ->Insert->Pictures 

 
Gambar 5.25 Tahapan memasukan foto 1 

2. Insert Shapes 

Klik-> Insert->Shapes 

 
Gambar 5.26 Tahapan memasukan foto 2 
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3. Insert SmartArt 

Klik->Insert->SmartArt 

 
Gambar 5.27 Tahapan smartart 

 

Maka akan muncul seperti ini 

 
Gambar 5.27 Tahapan smartart 1 
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Latihan 

1. Sebutkan perkembangan Microsoft office 2013? 

2. Sebutkan bagaimana Microsoft Office 2013 bekerja? 

3. Sebutkan Fitur-fitur dari office 2013? 

4. Sebutkan tahapan membuat file baru. Menyimpan dan membuka 

file? 

5. Sebutkan tahapan pengaturan size dan margin /Page setup? 

6. Sebutkan pengaturan jenis huruf dan ukuran huruf line spacing 

dan paragaraph? 

7. Sebutkan tahapan-tahapan membuat bullets and numbering? 

8. Sebutkan tahapan membuat tabel menggunakan insert tabel? 

9. Sebutkan tahapan membuat daftar isi? 

10. Sebutkan tahapan membuat header dan footer? 

11. Sebutkan bagaimana tahapan Insert Foto, Insert Shapes dan Insert 

SmartArt? 
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     Bab 6 

 

 

MICROSOFT EXCEL 

2013 
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• Mahasiswa Mengetahui Definisi Microsoft Excel

• Mahasiswa Mengatahui Menu pada Microsoft Excel

• Mahasiswa Mampu Memproses dan Menjalankan 
Formula Dasar pada Microsoft Excel 2013

• Mahasiswa Mampu Memproses dan Menjalankan 
Formula Absolut pada Microsoft Excel 2013

• Mahasiswa Mampu Memproses dan Menjalankan Fungsi 
Logika pada Microsoft Excel 2013

• Mahasiswa Mampu Memproses dan Fungsi baca data 
pada Microsoft Excel 2013

• Mahasiswa Mampu Memproses dan Menjalankan Insert 
Grafik, Gambar dan Tabel pada Microsoft Excel 2013

• Mahasiswa Mampu Memproses dan Menjalankan 
Mencetak File pada Microsoft Excel 2013
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A. Definisi Microsoft Excel 

Microsoft Excel adalah General Purpose Electronic Spreadsheet 

yang dapat digunakan untuk mengorganisir, menghitung, 

menyediakan maupun menganalisa data-data dan 

mempresentasikannya ke grafik atau diagram. Kemudahan lain yang 

diperoleh dari program ini adalah terintegrasinya program Microsoft 

Excel dengan program aplikasi windows yang lain. Saat anda 

membuka Microsoft Excel maka sebuah buku kerja (Workbook) siap 

digunakan yang didalamnya terdapat beberapa lembar kerja 

(worksheet). 

Langkah-langkah untuk memulai excel, sebagai berikut yaitu: 

a. Klik tombol star pada keyboard 

b. Ketikan kata “Excel” lalu klik excel 2013 

c. Setelah beberapa saat, makan muncul Microsoft excel seperti 

dibawah ini 

d. Lalu pilih blank workbook untuk memulai menjalankan 

aplikasi Microsoft excel 2013. 

 

B. Pengenalan Menu Microsoft Excel 

 

 

 

 

 
Gambar 6.1 Menu Microsoft excel 2013 

 

Menu bars 

Tool bars 

Kolom 

Baris Rumus 

Cell Pointer 

Baris Row 

Tab Lembar kerja 
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1. Menu bar 

Menu Bar berguna untuk menjalankan suatu perintah. Menu 

bar pada Microsoft Excel antara lain: 

1. File 

2. Home 

3. Insert 

4. Page layout 

5. Formulas 

6. Data 

7. Review 

2. Status bar 

Status Bar mempunyai dua area utama, yaitu Message Area 

pada bagian kiri dan kotak indikator pada bagian kanan. Ready 

merupakan pertanda bahwa Excel siap menerima perintah, 

sedangkan NUM mengindikasikan bahwa fungsi tombol-

tombol angka pada bagian keypad di papan keyboard dalam 

kondisi aktif. 

3. Formula bar 

Formula bar berfungsi untuk memasukkan, memperbaiki, dan 

juga dapat menampilkan data atau rumus pada sel yang sedang 

aktif. Untuk memperbaiki data atau rumus adalah dengan cara 

mengklik atau menekan tombol F2. 

4. Pentunjuk Sel (cell Pointer) 

Untuk memindahkan penunjuk sel ke posisi yang baru dapat 

digunakan bantuan mouse maupun keyboard. Dengan mouse 

kita dapat leluasa memindahkan posisi penunjuk sel dengan 

mengarahkan pointer ke sel yang dituju. Sedangkan dengan 

menggunakan keyboard langkah yang ditempuh antara lain: 
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Gambar 6.2 Petunjuk cell pointer excel 2013 

 

Jika posisi sel berada diluar tampilan jendela, maka kita dapat 

menggunakan fasilitas scrollbar, baik yang vertikal maupun 

yang horisontal untuk menjangkau sel yang dimaksud. 

 

C. Formula Dasar pada Microsoft Excel 2013 

Fungsi formula dasar adalah untuk melakukan penghitungan 

terhadap data yang ada di Microsoft Office Excel 2013. Setiap 

penggunaan formula dasar, kita harus mengawalinya dengan tanda 

sama dengan (=). Tanda sama dengan (=) dimaksudkan untuk 

mengawali sebuah fungsi di Microsoft Office Excel 2013. Yang perlu 

diperhatikan adalah alamat dari data tersebut, jika salah mengetikkan 

alamatnya, maka data tersebut akan bernilai salah (#VALUE). Fungsi-

fungsi dasar tersebut antara lain 

1. Aritmatika Dasar: Fungsi penjumlahan (+), pengurangan (-), 

Perkalian (*), dan pembagian (/). 

 
Gambar 6.3 Aritmatika 
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2. Sum : Berfungsi untuk menjumlahkan data 

 
Gambar 6.4 Fungsi SUM 

 

Note: 

Terdapat sebuah data Barang yang terdiri dari Spidol, 

Penghapus, Penggaris, Pensil, dan Buku Tulis.Masing-

masing barang tersebut memiliki jumlah yang tidak sama 

dengan barang yang lainnya. Dari gambar diatas, untuk 

mencari berapa jumlah barang secara keseluruhan, kita dapat 

menggunakan rumus SUM. Dengan mengetikkan alamat C2 

sebagai data pertama, hingga C6 sebagai data terakhir 

sehingga dapat diketahui keseluruhan jumlahnya. 

3. Min : Berfungsi untuk mencari nilai terendah dari kumpulan 

data 

 

 
Gambar 6.5 Fungsi MIN 

Note: 

Terdapat sebuah data Nilai dari beberapa Mahasiswa dengan 

nilai yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dari gambar 
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diatas, untuk mencari nilai terendah dari semua nilai adalah 

menggunakan fungsi MIN. Dengan mengetikkan alamat C2 

sebagai data pertama, hingga C9 sebagai data terakhir 

sehingga dapat diketahui berapakah nilai terendahnya. 

4. Max : Berfungsi untuk mencari nilai tertinggi dari kumpulan 

data 

 
Gambar 6.6 Fungsi MAX 

 

Note: 

Terdapat sebuah data Nilai dari beberapa Mahasiswa dengan 

nilai yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dari gambar 

diatas, untuk mencari nilai tertinggi dari semua nilai adalah 

menggunakan fungsi MAX. Dengan mengetikkan alamat C2 

sebagai data pertama, hingga C9 sebagai data terakhir 

sehingga dapat diketahui berapakah nilai tertingginya. 

5. Average : berfungsi untuk mencari nilai rata-rata dari 

kumpulan data 

 
Gambar 6.7 Fungsi Avarage 
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Terdapat sebuah data Nilai dari beberapa Mahasiswa dengan 

nilai yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dari gambar 

diatas, untuk mencari nilai rata-rata dari semua nilai adalah 

menggunakan fungsi AVERAGE. Dengan mengetikkan 

alamat C2 sebagai data pertama, hingga C9 sebagai data 

terakhir sehingga dapat diketahui berapakah nilai rata-

ratanya. 

Untuk membatasi adanya angka dibelakang koma (,) , kita 

dapat mengaturnya di format cell dengan meng-klik kanan 

tepat dikolom mana yang akan kita atur. Selanjutnya pilih tab 

Number dan pilih Category Number. Silahkan atur dikolom 

Decimal Places, sesuai dengan keinginan. 

 
Gambar 6.8 Fungsi menambah titik dan koma 

 

6. Count  : Berfungsi untuk menghitung banyaknya data 

 
Gambar 6.9 Fungsi Count 
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Note: 

Terdapat sebuah data Nilai dari beberapa Mahasiswa dengan 

nilai yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dari gambar 

diatas, untuk mencari jumlah mahasiswa jika kita menghitung 

dari jumlah nilainya adalah menggunakan fungsi COUNT. 

Dengan mengetikkan alamat C2 sebagai data pertama, hingga 

C9 sebagai data terakhir sehingga dapat diketahui berapakah 

jumlah mahasiswanya. 

   

7. Concatenate : berfungsi untuk menggabungkan data antar 

kolom 

 
Gambar 6.10 Fungsi Concatenate 

Note: 

Untuk menggabungkan data pada kolom Subjek dan Domain, 

maka diperlukan fungsi CONCATENATE untuk 

menggabungkannya. 

 

D. Fungsi Absolut 

Fungsi Absolute digunakan untuk mengunci posisi kolom dan 

baris. Fungsi ini ditandai dengan adanya tanda $ yang berada di depan 

Kolom dan di depan Baris. Ada 2 fungsi yang dapat digunakan, yaitu 

Absolut dan Semi Absolut. 
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1. Alamat Absolut 

 
Gambar 6.11 Fungsi Abolut 

Terdapat sebuah data Barang yang terdiri atas Nama Barang, 

Harga Satuan, dan Total Harga. Setiap barang dibeli sebanyak 

2 item, sehingga setiap Harga Satuan Barang dikalikan 2 

untuk mendapatkan Total Harga. Agar mempermudah proses 

perhitungan, kita ketikkan sebuah angka 2 sebagai master dari 

perkalian tersebut. Jadi setiap Harga Satuan akan dikalikan 

dengan angka 2 yang terletak di kolom B11. Agar tidak 

berubah-ubah, kita diharuskan menambahkan simbol Dollar 

($) sebelum huruf B ($B = fungsi $ untuk mengunci kolom B) 

dan sebelum angka 11 ($11 = fungsi $ untuk mengunci baris 

ke-11). Sehingga didapatkan hasil dari perkalian tersebut. 

 

2. Alamat Semi Absolut 

 
Gambar 6.12 Fungsi Semi Abolut 
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Ingatkah kalian dengan table perkalian??? Pertama, kita buat 

sebuah tabel perkalian dengan komposisi seperti gambar 

diatas. Sebagai permulaan, coba cari jawaban dari perkalian 

silang 1 x 1, maka akan diketahui rumus fungsi B1*A2. 

Kemudian coba lagi dengan perkalian silang antara 2 x 2, 

maka akan diketahui rumus fungsi C1*A3. Setelah itu, coba 

lihat lagi dengan detail, apa perbedaan dari 2 rumus fungsi 

tersebut. 

Perbedaan pada rumus tersebut terletak pada salah satu alamat 

cell-nya, akan tetapi alamat cell tersebut juga memiliki 

kesamaan. Dari perbedaan dan persamaan itulah, kita dapat 

menggunakan rumus fungsi Semi Absolut untuk 

mempercepat penghitungan tabel perkalian tersebut. Suatu 

alamat cell. Sebagai contoh: 

 $C9: Penguncian kolom C, dengan cara ini ketika cell 

dicopy kekanan alamat cell akan tetap dibaca sebagai 

$C9 bukan D9, namun ketika dicopy kebawah alamat 

cell akan berubah menjadi $C10. 

 C$9: Penguncian baris 9, dengan cara ini ketika cell 

dicopy ke bawah alamat cell akan tetap dibaca sebagai 

C$9 bukan C10, namun ketika dicopy ke kanan alamat 

cell akan berubah menjadi D$9. 

Untuk penerapannya, rumus fungsi yang pertama B1*A2 

ditambahkan $ didepan angka 1 dan didepan huruf A 

menjadi B$1*$A2. Kemudian kita dapat mencoba untuk 

menggeser (drag) mouse ke bawah lalu kesamping seperti 

pada gambar berikut. 

 
 

Gambar 6.13 Fungsi Semi Abolut 1 
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Gambar 6.14 Fungsi Semi Abolut 2 

 

 
Gambar 6.15 Fungsi Semi Abolut 3 

 

E. Fungsi Logika 

 Operasi Rasional 

Berikut ini adalah daftar operasi rasional yang sering 

digunakan dalam fungsi logika. 

Tabel 6.1 Fungsi Logika 
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 Macam-macam logika 

Berikut ini adalah macam-macam fungsi logika yang sering 

digunakan 

Table 6.2 Macam-macam logika 

Fungsi 

Logika 
Pengertian 

Fungsi NOT  Suatu fungsi yang digunakan untuk membalik 

suatu nilai logika.  

Sintaks:  

=OR(Logical)  

Fungsi AND  Suatu fungsi yang apabila salah satu pernyataan 

bernilai S (Salah), maka pernyataan 

kombinasinya juga akan bernilai S (Salah).  

Sintaks:  

=AND(Logical1,Logical2, …)  
Jadi tidak hanya terbatas dengan dua syarat 

(logical) saja, melainkan bisa lebih banyak.  

Fungsi OR  Suatu fungsi yang apabila salah satu pernyataan 

bernilai B (Benar), maka pernyataan 

kombinasinya juga akan bernilai B (Benar).  

Sintaks:  

=OR(Logical1,Logical2, …)  
Jadi tidak hanya terbatas dua syarat (logical) 

saja, melainkan bisa lebih banyak.  

Fungsi IF  Suatu fungsi yang digunakan jika ada pertalian/ 

hubungan sebab dan akibat atau ada persyaratan 

yang harus dipenuhi.  

Sintaks: =IF(Logical Test;True;False) 

 

 

 Logika Ganda 

Berikut ini adalah penggabungan antara Fungi Logika IF 

dengan Fungsi Logika AND; dan penggabungan antara Fungi 

Logika IF dengan Fungsi Logika OR. 

Table 6.3 Logika Ganda 

Rumus Logika IF dengan 

AND  

Rumus Logika IF dengan 

OR  

Sintaks:  

=IF(AND(Logicall;Logical2);T

rue;False)  
Arti:  

Jika Logical1 dan Logical2 

keduanya benar, maka nilai yang 

Sintaks:  

=IF(OR(Logicall;Logical2);

True;False)  
Arti:  

Jika Logical1 atau Logical2 

bernilai benar, maka nilai 
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diambil adalah True. Nilai yang 

akan diambil untuk selain itu 

adalah False.  

yang diambil adalah True. 

Nilai yang akan diambil 

untuk selain itu adalah False.  

 Contoh 1: 

Tentunya kalian pernah mengetahui tentang taman rekreasi 

yang ada di Indonesia yaitu Taman Mini Indonesia Indah 

(TMII). Sistem pembayaran karcis yang ada di tempat rekreasi 

tersebut memiliki syarat antara lain: 

 Jika umur pengunjung <= 7 tahun makan dikategorikan 

sebagai jenjang usia anak-anak. Sedangkan jika umur 

pengunjung > 7 tahun makan dikategorikan sebagai 

jenjang usia dewasa. 

 Biaya karcis jika jenjang usia anak-anak, adalah 

Rp.5.000,-. Sedangkan Jika jika jenjang usia dewasa, 

adalah Rp.10.000,-. 

Tentukanlah jenjang usia pengunjung dan biaya karcis 

pengunjung, apabila dua persyaratan berikut harus dipenuhi! 

 
Gambar 6.16 Contoh 1 

Kisi-kisi: 

 =IF(D5<=7;"Anak-anak";"Dewasa") atau 

=IF(D5>7;"Dewasa";"Anak-anak") 

 =IF(D5<=7;5000;10000) atau =IF(D5>7;10000;5000) 

 

Contoh 2: 

Hasil ujian seorang mahasiswa ditentukan oleh nilai teori dan 

nilai prakteknya sebagai berikut. 

 Mahasiswa dinyatakan lulus jika kedua nilainya >= 55 

(nilai teori >= 55 DAN nilai praktek >= 55) 

 Mahasiswa dinyatakan lulus jika salah satu nilainya >= 

55. (nilai teori >= 55 ATAU nilai praktek >= 55). 
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Tentukan hasil ujian untuk setiap mahasiswa menurut masing-

masing persyaratan tersebut! 

 
Gambar 6.17 Contoh 2 

Kisi-kisi 

 =IF(AND(D5>=60;E5>=60);”Lulus”;”Gagal”) 

 =IF(OR(D5>=60;E5>=60);”Lulus”;”Gagal”)\ 

 

F. Fungsi Baca data 

Fungsi baca data adalah fungsi pencarian dan rujukan (lookup) 

yang dipakai untuk mencari data dengan menunjuk ke suatu lokasi. 

Lokasi rujukan bisa berupa range dalam bentuk tabel. 

1. Fungsi VLOOKUP 

Dipakai untuk mencari suatu nilai pada kolom paling kiri suatu 

tabel dan mengambil nilai kolom lain yang ditentukan pada baris 

yang sama. 

Rumus: 

=VLOOKUP(Lookup_Value;Table_Array;Col_Index_Num;[Ra

nge_Lookup]) 

2. Fungsi HLOOKUP 

Dipakai untuk mencari suatu nilai pada baris paling atas suatu 

tabel dan mengambil nilai baris lain yang ditentukan pada kolom 

yang sama. 

Rumus: 

 

=HLOOKUP(Lookup_Value;Table_Array;Col_Index_Num;[Ra

nge_Lookup]) 

 

Keterangan: 

Table 6.4 Fungsi baca   

Lookup_Value  Dapat berupa isi sel atau nilai yang 

diketik  
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Table_Array  Tabel yang dipakai sebagai rujukan 

pencarian  

Col_Index_Num  Menunjukkan kolom beberapa yang 

nilainya akan diambil  

Range_Lookup  Dapat dikosongkan atau diisi “True” 

jika tabel disusun terurut dan 

pencarian diartikan sama dengan atau 

lebih kecil, jika diisi “False” maka 

tabel tidak harus terurut dan pencarian 

diartikan sebagai “yang sama persis”  

 

Contoh: 

Seorang dosen ingin menentukan grades mahasiswa-

mahasiswanya. Dosen ini sudah memiliki data antara lain sebagai 

berikut: 

 

 
Gambar 6.18 Contoh 3 

 

Atau 
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Gambar 6.19 Contoh 4 

 

Kisi-kisi: 

 =VLOOKUP(D5;$C$12:$D$15;2) 

 =HLOOKUP(D5;$D$10:$H$11;2) 

 

G. Insert Grafik, Gambar dan Tabel 

1. Grafik 

Grafik biasa dipakai untuk menampilkan komposisi data 

secara visual, menggunakan gambar atau simbol tertentu, 

sehingga mempermudah pemahaman dan pengertian tentang 

data secara menyeluruh 

 

Note: 

1. Buatlah tabel seperti dibawah ini: 

 
Gambar 6.19 Membuat Grafik 
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2. Pilihlah menu Insert 

 
Gambar 6.20 Membuat Grafik 1 

 

 

3. Tentukan tipe grafik yang diinginkan. Anda dapat 

menggunakan tab standart atau tab custom types jika ingin 

tipe yang lainnya. 

 
Gambar 6.21 Membuat Grafik 2 

 

4. ok 

2. Gambar 

Pilih menu Insert 

 
Gambar 6.22 Membuat Insert Gambar 

 

 



 

107 

 

 

Selanjutnya  

 
Gambar 6.23 Folder Insert Gambar 

 

3. Tabel 

Pilih menu Insert - Tabel 

 

 
Tunggu hingga muncul dialog seperti di bawah ini 

 
 

H. Format karakter 

1. LEFT (Mengambil Karakter Kiri) 

Left ini digunakan untuk mengambil karakter pada bagian 

sebelah kiri dari suatu teks. Bentuk umum penulisannya 

adalah =LEFT (text,num_chars). 
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2. MID (Mengambil Karakter Tengah) 

Mid ini digunakan untuk mengambil karakter pada bagian 

tengah dari suatu teks. Bentuk penulisannya adalah: = MID 

(text,start_num,num_chars) 

3. RIGHT (Mengambil Karakter Kanan) 

Right ini digunakan untuk mengambil karakter pada bagian 

sebelah kanan dari suatu teks. Bentuk penulisannya adalah: = 

RIGHT (text,num_chars) 

4. DATA SORT (Mengurutkan Data) 

a. Blok seluruh data yang ingin diurutkan 

b. Pilih tab Data – klik icon Sort , 

c. Klik AZ untuk pengurutan Ascending (diurutkan 

berdasarkan dari kecil ke yang besar) 

d. Klik ZA 

5. DATA FILTER (Menyaring Data) 

a. Langkah menyaring suatu data adalah : 

b. Blok seluruh data dalam table 

 
Gambar 6.24 Menyaring Data 

c. Pilih tab Data –Klik icon Filter 

d. Untuk menghilangkan tanda klik kembali icon Filter 

 

Latihan 1: 

Lakukan Fungsi Mid, Left, Right 



 

109 

 

 

 
Gambar 6.25 Menyaring Data 

 

 Latihan 2: 

Urutkan gaji dari yang terendah sampai yang tertinggi serta 

saring data alamat yang berasal dari 

Rampal dan buatkan grafiknya. 

 
Gambar 6.26 latihan 2 

 

I. Mencetak File 

a. Tatanan Halaman 

Untuk menngatur cara percetakan pada halaman, lakukanlah 

langkah-langkah berikut: 

1. Pilih menu Page layout 

 
Gambar 6.27 Mencetak File 

 

2. Pada kelompok Orientation, kita dapat memilih Potrait 

atau Landscape. 

3. Pada kelompok scaling kita dapat Adjust to untuk 

menentukan ukuran percetakan sehingga hasil terhadap 
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ukuran normal, dan pilihan Fit to untuk mengatur ukuran 

percetakan sehingga hasil percetakan dapat tertampung 

pada sejumlah pada sejumlah halaman yang ditentukan. 

4. Pada pilihan Paper size kita dapat menentukan ukuran 

kertas yang dipakai. 

5. Margin untuk menentukan jarak cetakan dari batas kertas. 

b. Mengatur percetakan lembar kerja 

1. Pilih menu File lalu Page setup. 

2. Pilih Sheet sehingga muncul tampilan seperti berikut: 

 
Gambar 6.28 Mengatur percetakan  

 

Keterangan: 

Table 6.5 Fungsi Cetak 

Print area  : Menentukan area yang 

dicetak. 
Print titles : Menentukan judul yang 

tercetak tiap halaman. 

Rows to repeat at top : Untuk menentukan beberapa 

baris yang akan tercetak pada 

bagian paling atas pada tiap 

halaman. 

Columns to repeat at left : Menentukan beberapa kolom 

yang akan tercetak pada 
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bagian paling kiri tiap 

halaman 

Gridlines : Untuk mencetak garis grid 

(pembatas sel). 

Row and column headings : Untuk mencetak nomor baris 

dan nomor kolom 

Draft quality : Untuk mencetak dalam 

kualitas draft. 

Page order : Untuk menentukan arah 

pemisahan halaman 

Header/footer : Adalah untuk menentukan 

bagian margin atas bawah 

tiap halaman. 

 

 

Latihan 

1. Sebutkan definisi Microsoft Excel? 

2. Sebutkan langkah-langkah untuk memulai excel? 

3. Gambar dan jelaskan menu Microsoft excel? 

4. Sebutkan Formula dan jelaskan dasar pada Microsoft Excel 2013? 

5. Sebutkan kegunaan fungsi absolut dan semi absolut? 

6. Sebutkan fungsi logika dan macam-macam logika? 

7. Sebutkan fungsi dan jelaskan baca data dan fungsi yang 

digunakan? 

8. Sebutkan tahapan membuat Insert Grafik, Gambar dan Tabel? 

9. Sebutkan format karekter? 

10. Sebutkan bagaimana mencetak file?  

11. Sebutkan fungsi cetak? 
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     Bab 7 

 

 

MICROSOFT POWER 

POINT 2013 

 

 
 

 

A. Pengenalan Powerpoint 2013 

Software presentasi merupakan software yang berfungsi untuk 

membantu membuat file presentasi yang dinamis dengan 

menggunakan sisipan animasi. Salah satu program yang digunakan 

untuk membantu presentasi adalah Microsoft Office Power Point. 

Program ini dikemas menjadi satu dalam produk Microsoft Office 

yang terdiri dari Word, Excel, Access dan sebagainya. 

T
u

ju
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• Mahasiswa Mengetahui Powerpoint 2013

• Mahasiswa Mampu menjalankan Aplikasi Microsoft 
powerpoint 2013

• Mahasiswa Mampu menjalankan Action Button dan 
Hyperlink

• Mahasiswa mampu menjalankan Trigger pada Power 
Point 2013

• Mahasiwa Mengetahi link mendownload tempalte 
Powerpoint 2013
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Power Point merupakan aplikasi yang berjalan pada sistem 

operasi berbasis Windows dan Macintosh. Ada juga aplikasi yang 

sejenis yang berjalan di sistem Linux yaitu Openoffice Impress, 

belakangan telah muncul versi untuk Windows juga. Aplikasi 

presentasi banyak digunakan oleh kalangan perkantoran seperti 

pebisnis, para pendidik, peneliti, siswa hingga trainer. 

Microsoft Office Power Point 2013 adalah aplikasi yang 

memungkinkan kita untuk dapat merancang dan membuat presentasi 

secara mudah, cepat, serta dengan tampilan yang menarik dan 

profesional. 

Power point 2013 memiliki User Interface (UI) yang 

disempurnakan dari tampilan (UI) power point pada versi 2007 dan 

versi 2010. Menu dan toolbar dalam power point 2013 di sebut 

dengan Ribbon. 

Power Point, seperti halnya perangkat lunak pengolah presentasi 

lainnya, objek teks, grafik, video, suara dan objek-objek lainnya 

diposisikan dalam beberapa halaman individual yang disebut dengan 

“slide”. Istilah slide dalam power point ini memiliki analogi yang 

sama dengan slide dalam proyektor biasa. Setiap slide dapat dicetak 

atau ditampilkan dalam layar dan dapat dinavigasikan melalui 

perintah dari presenter. Slide dapat berbentuk dasar webcast (sebuah 

siaran di World Wide Web). Power Point 2013 dapat menyimpan 

presentasi dalam format berikut : 

1) *.pptx (PowerPoint Presentation), yang merupakan data biner 

dan tersedia dalam versi power point 2010 dan 2013. 

2) *.ppt (PowerPoint Presentation), yang merupakan data biner 

dan tersedia dalam semua versi PowerPoint. 

3) *.pps (PowerPoint Show), yang merupakan data biner dan 

tersedia dalam semua versi PowerPoint. 

4) *.potx (PowerPoint Template) yang merupakan data biner dan 

tersedia dalam versi power point 2010 dan 2013. 

5) *.pptx* (PowerPoint Presentation) yang merupakan data 

dalam bentuk XML dan hanya tersedia dalam PowerPoint 

2013. 
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B. Menjalankan Aplikasi Microsoft Powerpoint 2013 

1) Menjalankan Powerpoint 2013 

Ada banyak cara untuk membuka aplikasi Power Point 2013 

di Windows 8 namun pada dasarnya semua sama. Cara yang 

paling umum untuk memulai Microsoft Power Point 2013, 

antara lain: 

 Klik tombol windows  pada keyboard sehingga muncul 

tampilan seperti berikut: 

Screen shoot windows, 

Kemudian cari icon Microsot Office Power Point 2013 

seperti berikut, lalu klik icon tersebut: Screen shoot icon 

Power Point 2013. 

 
akan muncul kotak searxh program pada windows 8,10 

ketikkan Power Point, dari hasil pencarian klik iconnya. 

2) Menutup Aplikasi Microsoft Powerpoint 2013 

Cara menutup aplikasi ini hampir sama dengan aplikasi yang 

ada pada versi-versi sebelumnya, yaitu dengan menekan 

tombol keyboard Alt+F4 secara bersamaan atau mengklik icon 

close pada window microsoft office 2013 , selain itu bisa juga 

melalui title bar dengan mengklik icon powerpoint kemudian 

pilih close. 

3) Menu pada Microsoft Powerpoint 2013 

Pada Microsoft Power Point 2013 menubar berisi shortcut 

berbentuk icon, perbedaan pada Power Point 2013 ini adalah 

tidak adanya office button sebagai icon utama dalam 

pengaturan keseluruhan Power Point, di Power Point 2013 

fungsi office button tersebut digantikan oleh sebuah menubar 

dipojok paling kiri yaitu menu. Baris menu bar awal lainnya 

terdiri dari Home, Insert, Design, Transitions, Animation, 

Slideshow, Review, View, tetapi akan bertambah sesuai 

dengan objek yang sedang dikerjakan. Contoh: saat membuat 

table, maka otomatis menu Design dan Layout akan muncul 

untuk mengatur table tersebut. Berikut penjelasan singkat 

mengenai menubar (ribbon) pada Power Point 2013: 
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Gambar 7.1 Menu Power Point 2013 

Keterangan: 

a. Menubar File yang mempunyai fungsi seperti office 

button pada microsft office sebelumnya 

b. Tabs yang terdiri atas beberapa Ribbon 

c. Pengganti Menu dan Toolbar yang disebut Ribbon 

d. Masing-masing Tabs terdiri atas beberapa groups 

e. Command Buttons (Tombol Perintah) 

f. Dialog Box Launche ( ) untuk membuka task pane terkait 

suatu groups 

 
Gambar 7.2 Menu bar 

Keterangan: 

1. Themes : Untuk memberikan tema pada slide 

2. Format Background : Untuk mengubah format Background 

Slide 
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Gambar 7.3 Menu bar 1 

3. Photo Album : Untuk membuat photo album 

4. Video : Menyisipkan file video (baik di pc atau internet) ke 

dalam file presentasi 

5. Audio : Menyisipkan klip suara atau masuk kedalam slide 

 
Gambar 7.4 Menu bar 2 

6. Transition to This slide : untuk memberikan efek pergantian 

untuk setiap slide 

7. Sound : Memberikan efek suara untuk setiap pergantian 

slide 

8. Duration : Pengaturan waktu untuk pergantian slide (secara 

default adalah Auto) 

9. Advance Slide: Pengaturan pergantian slide apakah muncul 

setelah mouse di klik atau dengan suatu pengaturan waktu 

tertentu. 

 
Gambar 7.5 Manu bar 3 

10. Preview : Melihat tampilan animasi secara lebih sederhana 

(tampilan sederhana) 
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11. Animation : Jenis-jenis animasi yang dapat diberikan pada 

objek yang dipilih 

12. Animation Pane : Panel animasi yang dapat digunakan 

untuk mengatur animasi (baik urutan, durasi dan lainnnya) 

 
Gambar 7.6 Animation pane 

 

13. From Beginning : Memulai slide show dari awal atau 

dengan tombol F5 

14. From Curent Slide (Slide Show) : Memulai slide show dari 

slide yang diinginkan 

15. Hide Slide : Menyembunyikan slide dari presentasi tanpa 

menghapus slide 

 
Gambar 7.7 New Slide 

 

16. New Slide : Untuk menyelipkan slide baru ke presentasi 

17. Layout : Mengubah tampilan layout pada slide 

18. Reset : Mengembalikan dormat slide ke format awal 
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C. Action Button dan Hyperlink 

1) Penggunaan Action Pada Powerpoint 2013 

Microsoft Office Power Point 2013 memiliki tampilan yang 

lebis dinamis, nampak ketika aplikasi dibuka pertama kali 

yang langsung menyuguhkan berbagai macam themes, baik itu 

yang lokal maupun template yang harus di download terlebih 

dahulu, seperti tampilan berikut ini: 

 
Gambar 7.8 Action pada power point 2013 

Pada bagian sebelah kiri, terdapat recent yang memperlihatkan 

history file-file yang telah dibuat sebelumnya dari yang paling 

terakhir dibuka, sehingga dapat memudahkan user dalam 

mencari file yang terakhir dibuka tanpa harus masuk ke browse 

window.  Sebelum membuat file presentasi user diminta untuk 

memilih salah satu themes yang telah disediakan, jika sudah 

maka tampilan untuk area kerja (slide) adalah 

sebagai berikut : 

 
Gambar 7.9 Area kerja 
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Untuk mengatur slide secara umum, baik itu menambah, 

mengatur layput atau menghapus bisa digunakan langkah-

langkah kerja seperti yang telah dijelaskan pada sub-bab 1.2 

pada poin ke 16 hingga ke 18, sama dengan power point versi-

versi sebelumnya untuk menambahkan slide, user juga 

langsung bisa dengan menekan ENTER. 

 

D. Action Button dan Hyperlink 

1) Penggunaan Action Pada Powerpoint 2013 

Action button merupakan tombol yang disediakan oleh 

Microsoft PowerPoint dan memiliki 

simbol-simbol tertentu, seperti tombol Next, Previous, Home 

dan sebagainya yang berfungsi 

mengendalikan slide presentasi. 

a. Pilih Insert tab, Illustrations group, klik tanda panah pada 

Shapes. 

 
Gambar 7.10 Insert tab 
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b. Di bagian Action Buttons, klik tombol yang ingin 

digunakan pada slide presentasi. 

 
Gambar 7.11 Contoh Presentasi 

Tips: Klik Action Button Custom (kotak persegi kosong 

yang terletak di bagian paling akhir), untuk membuat 

tombol tersendiri. 

c. Pada slide, geser (drag) mouse untuk membuat bentuk 

tombol. Lepaskan tekanan pada mouse bila sudah selesai. 

d. Buat pengaturan yang diperlukan pada kotak dialog 

Action Settings, sama halnya dengan pengaturan pada 

Action. 
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Gambar 7.12 Action Setting 

  

2) Penggunaan Hyperlink Pada Microsoft Office 2013 

Secara umum yang dimaksud dengan Hyperlink adalah 

sebuah acuan dalam dokumen hiperteks (hypertext) ke 

dokumen yang lain atau sumber lain (Wikipedia). Fitur 

Hyperlink juga terdapat pada program Microsoft Office 

Powerpoint 2013. Masih dengan fungsi yang sama dengan 

pendahulunya yaitu powerpoint 2010, hyperlink pada 

Powerpoint 2013 mempunyai fungsi memindahkan slide 

presentasi pada urutan tertentu serta membuka file yang 

masih terdapat dalam komputer atau yang sama serta 

halaman web. 

Berikut adalah penggunaan Hyperlink pada Powerpoint 

2013: 

1. Buka slide presentasi yang akan dicantumkan Hyperlink, 

misal seperti slide dibawah ini 
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Gambar 7.13 Hyperlink 

2. Tentukan objek yang akan dijadikan Hyperlinknya, 

misalkan dibawah ini kata “CONTOH PRESENTASI” 

akan diberi hyperlink, maka kata “CONTOH 

HYPERLINK” diblok, seperti dibawah ini, 

 
Gambar 7.15 Hyperlink 1 

 

3. Setelah diblok klik kanan kemudian pilih Hyperlink, 
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Gambar 7.15 Hyperlink 2 

 

4. Selanjutnya akan muncul kotak dialog Insert Hyperlink 

seperti dibawah ini, 

 

 
Gambar 7.16 Insert Hyperlink 

5. Beberapa hal yang perlu diperhatikan 

6. Klik OK untuk mengakhirinya. 

7. Kata yang memuat Hyperlink biasanya bergaris bawah 

dan memliki warnanya berubah. 
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8. Hyperlink juga dapat dimuat dalam objek bentuk dengan 

memilih menu Insert, Illustration shape, pilih salah satu 

bentuk dan lanjutkan dengan cara yang sama. 

 

E. Trigger Pada Powerpint 2013 

Trigger ini dapat digunakan untuk interaksi dalam bahan ajar 

power point. Prinsip kerjanya adalah ketika tombol navigasi di klik, 

maka trigger akan bekerja dengan menampilkan gambar atau animasi 

maupun video yang hendak kita tampilkan. Berikut ini adalah 

langkah-langkah dalam pemanfaatan trigger dalam media presentasi 

power point: 

1. Pilih layout dari sebuah slide pada powerpoint yang akan di 

beri trigger dan buatlah shape (tombol navigasi) sebanyak 

yang dibutuhkan sesuai dengan keinginan kita. Masukkan 

sebuah text (Materi Pelatihan Komputer) sebagai trigger dari 

sebuah folder yang sudah ditentukan 

 
Gambar 7.17 Trigger slide 

 

2. Buatlah text “Materi Pelatihan Komputer” sebagai trigger 

dengan cara mengklik gambar tersebut, kemudian tekan menu 

animation dan pilih salah satu bentuk animasi 

 
Gambar 7.18 Pilihan bentuk animasi 
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3. Pastikan text yang dipilih sudah benar, klik pada layout atau 

block semua text yang akan dijadikan trigger, kemudian tekan 

tombol animations kemudian pilih trigger. 

 

 
Gambar 7.19 Pilih waktu trigger 

 

4. Jika trigger sudah berhasil dibuat, maka akan terlihat icon 

5. Ulangi pembuatan trigger berikutnya dengan langkah-

langkah seperti diatas. Tujuannya adalah pada saat animasi 

ke-2 muncul maka animasi ke-1 hilang. Begitu sebaliknya. 

Caranya berikan animasi exit dalam trigger animasi ke-2 pada 

saat animasi ke-1 muncul, sebaliknya masukkan animasi exit 

pada animasi ke-1 dalam trigger animasi ke-2. Ubah animasi 

exit dari keduanya mulai strat menjadi with previous. 

F. Download Tamplate Powerpoint 

Pada saat ini banyak sudah tersedia tamplate untuk mempercepat 

pembuatan Powerpoint dengan menggunakan power point ini akan 

lebih cepat dalam membuat presentasi. Adapun bebera link yang bisa 

digunakan: 

1. https://www.free-powerpoint-templates-design.com/free-

powerpoint-templates-design/ 

2. https://www.free-power-point-templates.com/themes/ 

3. https://www.slidescarnival.com/category/free-templates 

4. https://slidemodel.com/free-powerpoint-templates/ 

5. https://elements.envato.com/presentation-templates/compatible-

with-powerpoint 

6. https://id.pikbest.com/powerpoint/ 

7. https://www.behance.net/gallery/64225441/50-Best-Free-

PowerPoint-Templates 

8. https://www.presentationgo.com/presentation/category/template

s/ 

 

https://www.free-powerpoint-templates-design.com/free-powerpoint-templates-design/
https://www.free-powerpoint-templates-design.com/free-powerpoint-templates-design/
https://www.free-power-point-templates.com/themes/
https://www.slidescarnival.com/category/free-templates
https://slidemodel.com/free-powerpoint-templates/
https://elements.envato.com/presentation-templates/compatible-with-powerpoint
https://elements.envato.com/presentation-templates/compatible-with-powerpoint
https://id.pikbest.com/powerpoint/
https://www.behance.net/gallery/64225441/50-Best-Free-PowerPoint-Templates
https://www.behance.net/gallery/64225441/50-Best-Free-PowerPoint-Templates
https://www.presentationgo.com/presentation/category/templates/
https://www.presentationgo.com/presentation/category/templates/
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Latihan 

1. Jelaskan pengenalan Power point 2013? 

2. Sebutkan tahapan menjalankan power point 2013? 

3. Sebutkan tahapan menutup aplikasi Microsoft Power point 2013? 

4. Gambarkan dan jelaskan Microsoft power point 2013? 

5. Sebutkan keterangan menu power point 2013? 

6. Gambarkan dan sebutkan tentang animation pane? 

7. Gambar dan jelaskan new Slide? 

8. Sebutkan dan gambarkan action button dan Hyperlink? 

9. Gambarkan tool action bar? 

10. Sebutkan tahapan-tahapan membuat Hyperlink? 

11. Sebutkan tahapan membuat trigger pada power point? 

12. Sebutkan dan gambarkan pilihan waktu pada trigger? 

13. Sebutkan link-link tampalte power point? 
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BLOGSPOT 
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• Mahasiswa Mengetahui Definisi Blogspot

• Mahasiswa Mengatahui Manfaat Blogspot

• Mahasiswa Mampu membuat Blog di Blogspot

• Mahasiswa Mampu Mengenal Fungsi Dashboard 
Blogspot

• Mahasiswa Mengetahui Membuat artikel di blogspot.

• Mahasiswa Mengetahui Cara membuat artikel yang 
menarik

• Mahasiswa Mengetahui Memasukkan gambar kedalam 
artikel

• Mahasiswa Mampu Mengatur letak gambar dalam artikel

• Mahasiswa Mampu Mengenal setting dasar artikel

• Mahasiswa Mampu Mensubmit blog kedalam mesin 
pencari

• Mahasiswa Mampu Google Adsense Pada Blog
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A. Definisi Blogspot 

Blog merupakan singkatan dari web log, adalah bentuk aplikasi 

web yang menyerupai tulisan-tulisan (yang dimuat sebagai posting) 

pada sebuah halaman web umum. Tulisan-tulisan ini seringkali 

dimuat dalam urut terbalik (isi terbaru dahulu baru kemudian diikuti 

isi yang lebih lama), meskipun tidak selamanya demikian. 

Situs web seperti ini biasanya dapat diakses oleh semua pengguna 

Internet sesuai dengan topik dan tujuan dari si pengguna blog tersebut 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Blog) Salah satu platform blog yang 

cukup populer sampai saat ini diperkenalkan oleh Pyra Lab dengan 

nama situsnya Blogger.com, namun kepemilikannya telah diakuisisi 

pada tahun 2002 oleh Google dan lebih dikenal dengan nama lain yaitu 

Blogspot. 

Sebenarnya ada banyak platform yang bisa kamu gunakan 

sebagai media untuk membuat blog, dua platform yang cukup terkenal 

dan mudah dalam pengoperasiannya hingga saat ini adalah 

Blogger.com (Blogspot) dan Wordpress.com.  

 

B. Manfaat Blogspot 

Perkembangan blog yang saat ini masih cukup pesat, disebabkan 

oleh banyaknya pengguna blog serta manfaat yang bisa didapatkan 

dari sebuah blog. Berikut beberapa contoh manfaat yang bisa kamu 

dapatkan dari kegiatan ngeblog. 

1. Menghindari kegiatan yang bersifat negatif dan menyalurkannya 

kedalam kegiatan lain khususnya menulis. 

2. Dapat digunakan sebagai media pembelajaran untuk menjadi 

seorang penulis yang baik. 

3. Dapat dijadikan mesin penghasil uang melalui media periklanan, 

jaringan affiliasi, review produk, dll 

4. Dapat digunakan untuk merekam kegiatan rutin baik kegiatan 

sehari-hari maupun kegiatan proyek melalui tulisan. 

5. Media berbagi pendapat dan tulisan dengan orang lain. 

6. Media promosi untuk berjualan baik barang ataupun jasa. 

7. Membangun jaringan baik usaha maupun jaringan pertemanan, 

dll. 

 

C. Membuat Blogspot 

Untuk membuat blog di Blogspot dibutuhkan akun Google, bagi 

kamu yang sudah memilik alamat email di Google, kamu dapat 

melewati tahap II ini dengan menggunakan alamat email kamu 
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tersebut untuk login di Blogspot, namun bagi yang belum punya mari 

kita lanjutkan cara membuat akun di Google. Berikut adalah langkah 

langkah untuk membuat akun di Google 

1. Buka situs http://www.blogger.com pada browser yang kamu 

gunakan, kemudian kamu akan masuk ke halaman seperti ini. 

 
Gambar 8.1 Creat Account 

2. Dihalaman tersebut klik “Create an account”, setelah itu kamu 

akan dibawa ke halaman pendaftaran akun Google. Isikan data-

data yang sesuai ke dalam kolom pengisian tersebut (contoh 

pengisian dapat kamu lihat pada contoh gambar dibawah berikut). 
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Gambar 8.2 Creat Account 1 

 

Keterangan pengisian kolom pada gambar 

a) Name : isikan nama depan dan nama belakang Kamu 

b) Choose your username : isi sesuai dengan nama yang kamu 

inginkan, username ini nantinya berfungsi sebagai email 

login untuk akses ke dashboard blogspot kamu dan bisa juga 

untuk login ke Gmail. (jika username tidak tersedia, 

tambahkan angka atau huruf di belakangnya). 

c) Create a password : isi dengan password yang akan kamu 

gunakan, (gunakan password yang mudah kamu ingat saja) 

d) Confirm your password : masukkan kembali password yang 

sama dengan kolom create a password. 

e) Birthday : Isikan bulan dan tanggal kelahiran kamu. 
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f) Gender : Pilih jenis kelamin. 

g) Mobile phone : Isikan nomer handphone kamu. 

h) Your current email address : kolom ini dikosongkan saja. 

i) Prove you’re not a robot : jika kamu centang, maka kode 

angka (chaptcha) tidak akan tampil, namun membutuhkan 

verifikasi lewat nomer handphone. Jika tidak kamu centang, 

maka kode angka (chaptcha) harus kamu isi, masukkan kode 

chaptcha sesuai dengan angka/huruf yang tampil di gambar 

j) Location : pilih Indonesia (terkadang sudah terisi otomatis) 

k) I agree to the Goolge . . . . : centang kotak tersebut sebagai 

dasar persetujuan layanan akun Google. 

l) Terakhir adalah klik tombol Next step (tombol 

kotak berwarna biru ). 

3. Setelah kamu klik tombol next step, langkah berikutnya adalah 

memasukkan nomer handphone kamu kedalam kotak yang ada 

(seperti terlihat dalam gambar). Setelah mengisi, pilih Text 

message (SMS) lalu lanjutkan dengan 

mengklik tombol continue. 

 
Gambar 8.3 Masukan No Hp 

 

4. Setelah kamu mengklik tombol continue, kamu akan segera 

mendapatkan pesan sms dari Google yang berisi kode verifikasi 

ke handphone kamu. Ketikkan sms kode verifikasi Google seperti 

pada halaman berikut ini (lihat gambar dibawah). Lalu klik 

tombol continue untuk melanjutkan proses berikutnya. 
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Gambar 8.4 Masukan verify account 

5. Setelah kamu lakukan dengan benar langkah pengisian kode 

verifikasi diatas, maka saat ini kamu sudah memiliki akun Google 

seperti tampilan pada gambar dibawah ini. 

 
Gambar 8.5 Periksa e-mail 

 

Untuk kamu ketahui, akun Google ini bisa digunakan untuk 

fasilitas lain yang disediakan oleh Google, seperti Google plus, 

Youtube, Gmail, Google drive, Google analytics, dll. Langkah 

selanjutnya adalah dengan mengklik tombol biru bertuliskan 

Back to Blogger untuk memulai membuat blog di Blogspot. 

6. Langkah selanjutnya adalah mengkonfirmasikan profil yang akan 

kamu gunakan. Oleh karena kita hanya akan membuat blog di 

Blogspot, maka profil yang kamu pilih sebaiknya kotak yang 

betuliskan Buat profil Blogger terbatas saja (lihat gambar 

dibawah). 
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Gambar 8.6 Konfirmasikan profil anda 

 

7. Isikan nama profil blogger sesuai dengan nama yang kamu 

inginkan. Nama ini akan kamu gunakan sebagai admin di 

Blogspot. Lalu lanjutkan dengan mengklik tombol orange yang 

bertuliskan Lanjutkan ke Blogger. 

 
Gambar 8.7 Lihat profil blogger 

 

Dengan mengklik tombol tersebut, kamu akan di bawa kehalaman 

situs blogger.com. Dihalaman inilah kamu  dapat memulai 

membuat blog di Blogspot. 

 

Tampilan Halaman Pada Dashboard Blogspot 
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Gambar 8.8 Profil blogger 

 

Gambar diatas adalah tampilan halaman administrasi di Blogspot. 

Untuk memulai membuat blog baru kamu di Blogspot , ikuti 

kembali langkah-langkah di bawah ini: 

a) Klik tombol Blog Baru untuk memulai membuat blog (lihat 

gambar) 

 
 

Gambar 8.9 Blogger baru 

 

b) Setelah mengklik tombol Blog Baru, maka akan muncul pop 

up. Isikan kolom pengisian pada form tersebut. 
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Gambar 8.10 Buat blog 

 

Keterangan Gambar Diatas 

Judul : Isi dengan Judul blog sesuai dengan nama 

blog yang kamu inginkan 

Alamat : Alamat ini adalah alamat URL blog kamu 

nantinya (jangan diisi dengan alamat 

rumah yaa). Sesuaikan alamat URL blog 

dengan tema blog yang akan kamu buat. 

Jika nama alamat blog tidak tersedia 

(mungkin sudah digunakan oleh orang 

lain dengan nama tersebut), kamu dapat 

menambahkan angka, titik atau tanda baca 

min (-). Pada contoh diatas adalah teguh-

membuatblog. 

Untuk akhiran (dot) .blogspot –nya akan 

terisi secara otomatis. 

Template : Template ini berfungsi sebagai bentuk 

desain blog kamu. Pilih saja salah satu 

template di kolom yang sudah disediakan 

(kamu dapat merubah tampilan blog 

sesuai dengan keinginan kamu nantinya) 
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c) Sekarang kamu sudah mempunyai sebuah blog di Blogspot, 

klik tombol Lihat blog (seperti pada gambar di bawah) untuk 

melihat wajah blog kamu yang baru. 

 
Gambar 8.11 Lihat blog 

 

Berikut adalah contoh tampilan blog baru yang baru saja 

selesai di buat. 

  
Gambar 8.12 Tampilan blog 

 

(Tampilan disesuaikan dengan template yang kamu pilih pada 

langkah sebelumnya). 

 

Setelah kamu mengetahui wajah dari blog kamu seperti apa, 

langkah selanjutnya adalah dengan mengetahui terlebih 

dahulu fungsi-fungsi yang terdapat didalam halaman admin 

blog kamu. Dengan memahami fungsi-fungsi tersebut, kamu 

akan menjadi lebih mudah untuk memulai dan mengelola blog 

kamu 
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D. Mengenal Fungsi Dashboard Blogspot 

Untuk memulai kegiatan ngeblog, tentu kamu perlu memahami 

fungsi-fungsi yang ada di dashboard blogspot. Selain untuk 

menghindari kesalahan klik dan kesalahan penggunaan yang tidak 

tepat, kamu dapat memulai aktifitas ngeblog kamu dengan lebih 

nyaman dan teratur. 

Untuk melihat dashboard blog yang baru kamu buat, klik pada 

judul blog seperti pada gambar di bawah untuk masuk kedalam 

dashboard administrasi blog kamu. 

 
Gambar 8.13 Melihat dashboard 

 

 

Berikut adalah tampilan dashboard pada blog yang akan kamu 

kelola. 

 
Gambar 8.14 Dashboard 
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Keterangan Gambar diatas: 

1 Gambar 

pensil 

: Untuk memulai membuat 

artikel/postingan. 

2 Gambar 

sheet 

: Untuk melihat artikel-artikel yang sudah 

kamu buat. 

3 Tombol 

lihat blog) 

: Untuk melihat tampilan blog 

Kamu 

4 Entri baru : Untuk memulai membuat artikel baru 

(sama dengan no 1) 

5 Ikhtisar : Melihat ikhtisar blog kamu ( tampilan 

sama dengan gambar diatas) 

6 Pos : Untuk melihat artikel yang sudah kamu 

buat ( sama dengan no 2) 

7 Laman : Untuk membuat halaman baru. 

8 Komentar : Untuk melihat komentar yang masuk ke 

blog kamu. 

9 Google+ : Untuk mengkoneksikan akun blog kamu 

dengan Google Plus. 

10 Statistik : Untuk melihat statistic perkembangan 

blog kamu 

11 Kampanye : Untuk mengkampanyekan blog 

melalui Google Adwords. 

12 Tata Letak : Untuk mengatur tata letak desain blog 

kamu. 

13 Template : Untuk melakukan perubahan pada 

desain blog 

14 Setelan : Untuk melakukan konfigurasi setelan 

dasar blog kamu 

15 Profil dan 

setelan akun 

: Untuk log in, log out dan penyetelan 

akun blogger kamu 

 

Langkah selanjutnya sebelum memulai membuat artikel, hal yang 

perlu kamu lakukan setelah mengetahui fungsi dashboard adalah 

melakukan setelan dasar blog yang sudah kamu buat tadi. Untuk 

melakukannya, ikuti langkah-langkah dibawah berikut ini: 

1. Klik tulisan Setelan 
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2. Lalu dilanjutkan dengan klik pada tulisan Dasar 

 
Didalam menu setelan > dasar, hal yang paling penting untuk 

kamu atur ada pada bagian pertama saja yaitu pada bagian Dasar, 

lalu klik edit (lihat gambar dibawah) 
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Gambar 8.15 Isian Dasar 

 

Isikan pada bagian Deskripsi dengan isi kalimat yang 

menerangkan deskripsi singkat blog kamu, misalnya blog kamu 

bertopik perbaikan mobil, maka sebagai contoh, kolom deskripsi 

tersebut dapat kamu tulis perbaikan mobil, ringan, mudah dan 

cepat. Setelah itu simpan dengan mengklik tombol orange 

bertuliskan simpan perubahan. 

3. Setelan Pos dan Komentar 

 
Gambar 8.16 Setelan Pos dan Komentar 

Pada menu pos, kamu dapat mensetting jumlah artike yang akan 

tampil pada halaman home blog kamu pada contoh diatas saya 

tulis angka 5, artinya artike yang terlihat di halaman home pada 

blog saya akan berjumlah 5 artikel/posting. Untuk Templat Entri 

saat ini di biarkan saja, lalu untuk tampilkan gambar dengan 

lightbox bisa kamu pilih Ya untuk menampilkan gambar yang 

menggunakan frame lightbox. 
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Pada menu Komentar, kamu dapat mengatur apakah komentar 

itu akan kamu tampilkan di blog atau tidak, atau siapa saja yang 

bisa berkomentar di blog kamu . Untuk melakukan pemfilteran 

komentar ini, kamu dapat memilih moderasi komentar pada poin 

Selalu. Isi kolom yang ada dengan alamat email kamu pada saat 

awal kamu membuat akun Google. Kemudian simpan setelan 

dengan mengklik tombol Simpan setelan disudut kanan atas. 

 
Gambar 8.17 Simpan setelan 

 

4. Setelan Seluler dan Email 

Untuk saat ini setelan seluler dan email kita lewatkan saja karena 

setelan ini digunakan melalui perangkat seluler untuk membuat 

artikel, dan saya rasa agak sedikit sulit untuk mendapatkan hasil 

artikel yang sesuai jika mempublish melalui perangkat seluler. 

5. Setelan Bahasa dan pemformatan 

Setelan Bahasa dan pemformatan ini berfungsi untuk mengatur 

bahasa dan format waktu yang digunakan didalam dashboard blog 
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kamu. Atur waktu dan bahasa sesuai dengan kondisi kamu. 

Jangan lupa untuk menyimpan setelan setelah melakukan 

perubahan mtersebut. 

 
Gambar 8.18 Atur Waktu 

 

6. Setelan Preferensi penelusuran 

Untuk setelan preferensi penelusuran saat ini yang perlu kamu 

lakukan hanyalah menyetel pada menu Tag Meta. Pilih edit pada 

bagian deskripsi lalu pilh ya.  Kemudian isi dengan kata kunci 

yang berkaitan dengan blog kamu, jika tentang perbaikan mobil 

kamu dapat mengisinya dengan kata-kata seperti ini; Blog berisi 

tentang cara memperbaiki mobil. Kemudian jangan lupa untuk 

menyimpan setelan setelah melakukan perubahan 

 
Gambar 8.19 Preferensi penelusuran 

 

7. Setelan Lainnya 

Untuk setelan lainnya, saat ini belum perlu kamu ubah, namun 

jika artikel kamu sudah mulai terisi dan semakin banyak, baru 

kamu dapat memulai untuk melakukan setting pada setelan 

Lainnya (disetel jika sudah mulai dirasa perlu 
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E. Membuat Artikel di Blogspot 

Blog pada dasarnya berisi artikel ataupun tulisan, namun ada juga 

blog yang berisi foto-foto maupun video. Untuk langkah selanjutnya, 

kita akan memulai membuat artikel pada blog baru kamu, ikuti 

langkah-langkah untuk membuat artikel dibawah ini. Klik tombol 

Entri Baru yang berwarna orange untuk memulai membuat artikel 

blog kamu. Berikutnya kamu akan berada dihalaman khusus untuk 

membuat artikel. Dibawah berikut adalah tampilan halamannya 

beserta keterangan fungsi yang sudah saya berikan nomor penanda. 

 
Gambar 8.20 Tampilan artikel 

 

Keterangan Gambar: 

1. Untuk kembali kehalaman home dashboard blogspot 

2. Untuk melihat tampilan blog kamu 

3. Tempat menulis judul artikel 

4. Tombol untuk publish artikel 

5. Menyimpan lembar keja kamu 

6. Untuk melihat sementara artikel yang sedang dibuat (pratinjau) 

7. Untuk menutup lembar kerja artikel kamu 

8. Mode menulis teks biasa 

9. Mode menulis dengan teks html 
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10. Kembali (undo) 

11. Maju (redo) 

12. Untuk memilih jenis huruf 

13. Untuk memilih tinggi dan besar huruf 

14. Mengatur Heading tag artikel dalam posting (heading H2, sub 

heading H3, minor heading H4, normal) 

15. Menebalkan tulisan 

16. Memiringkan tulisan 

17. Menggarisbawahi tulisan 

18. Membuat tulisan dicoret tengahnya seperti ini. 

19. Mengganti warna tulisan 

20. Memberi highlight pada tulisan 

21. Membuat hyperlink tulisan 

22. Memasukkan gambar ke artikel 

23. Memasukkan video ke artikel 

24. Membuat page jump break pada artikel 

25. Membuat perataan tulisan, rata kiri atau tengah atau rata kanan 

26. Membuat list number 

27. Membuat list bullet 

28. Membuat quote tulisan 

29. Menghilangkan format pada tulisan 

30. Memeriksa ejaan bahasa 

 

Gambar diatas adalah tempat kamu untuk membuat artikel 

(bagian tengah) dan melakukan editing pada tulisan yang sedang 

kamu buat. Perlu diperhatikan bahwa sebelum kamu melakukan 

formatting teks, ada baiknya kamu menyelesaikan terlebih dahulu 

artikel yang sedang kamu buat baru dilanjutkan untuk memformat teks 

dengan memblok teks yang akan kamu format.  

Langkah selanjutnya adalah memulai untuk membuat artikel di 

halaman posting, untuk membantu membuat artikel yang menarik, 

berikut saya sertakan cara-cara yang mungkin bisa kamu gunakan 

untuk membuat artikel kamu menjadi menarik untuk di baca 

 

F. Cara Membuat artikel yang Menarik 

Dalam mengelola blog, kamu pasti berharap blog tersebut bisa 

berkembang dengan pesat. Dan tentunya, kamu membutuhkan artikel-

artikel yang memiliki bobot dan kualitas dari segi isi dan penulisan. 

Untuk menulis sebuah artikel bisa dibilang mudah namun sulit dalam 

prakteknya. Apapun artikel yang kamu tulis, tentunya kamu 
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mempunyai sebuah tujuan dibalik pembuatan artikel tersebut. Kamu 

ingin artikel tersebut benar-benar disukai oleh pembaca, ingin artikel 

itu bisa berulang kali di baca dan membuat mereka sering berkunjung 

ke blog kamu.  

Hal tersebut bisa menjadi suatu kebanggan tersendiri apabila 

kamu sanggup merealisasikannya, namun untuk menulis konten 

artikel yang bisa disukai oleh ribuan orang, bukanlah perkara yang 

mudah. Jutaan artikel telah di publish dan terindeks di internet, 

kebutuhan pembaca tidak lagi terkait dengan artikel-artikel "wajar" 

dan "biasa". Mereka membutuhkan lebih dari sekedar konten yang 

relevan dan akurat. Berapa banyak email berlangganan yang akhirnya 

hanya di tandai sebagai telah dibaca dan bahkan langsung dihapus 

tanpa melihat isinya sedikitpun? Kemudahan akses internet sekarang 

ini, memberikan kemudahan bagi para pembaca untuk memilih konten 

artikel yang memang bisa mereka manfaatkan untuk menghadapi 

situasi yang mereka hadapi. 

Mereka membutuhkan "sesuatu" yang bisa membantu mereka di 

kehidupan nyata, atau bisa membantu untuk memperbaiki dan 

meningkatkan keahlian di kehidupan mereka. Apapun tujuan 

penulisan konten artikel yang kamu buat, baik itu untuk menghibur, 

menginspirasi ataupun mengajarkan suatu hal, gunakan 4 tips dibawah 

ini untuk membuat artikel yang akan disukai pembaca. 

1) Buatlah artikel yang berbeda (walaupun topic artikel yang 

kamu buat serupa dengan yang lain). 

Ada pepatah yang mengatakan "serupa tapi tak sama". Ya, 

langkah inilah yang pertama kali harus kamu pahami 

sebelum meneruskan untuk menulis artikel. Perlu kamu 

ketahui, jutaan artikel dengan topik yang sama sudah banyak 

beredar di internet, dan ratusan artikel lainnya siap untuk di 

publikasikan setiap harinya. Hal ini memiliki arti bahwa 

pembaca dapat memilih artikel yang sesuai dengan selera dan 

membacanya sesuai dengan kebutuhan mereka.  

Jadi, untuk membuat artikel yang disukai oleh pembaca , 

sebaiknya kamu meluangkan sedikit waktu dalam 

menentukan topik yang akan kamu masukan ke dalam 

artikel, lalu lakukan beberapa analisa terhadap topik artikel 

tersebut. 

Perlu dicatat bahwa topik artikel yang terdengar menarik buat 

kamu, belum tentu menarik untuk pembaca. Dalam hal ini, 

kamu perlu memahami pola pikir pembaca blog kamu, 
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terhadap apa yang mereka harapkan dari konten artikel yang 

akan kamu buat Bagaimana cara melakukannya? ikuti 

beberapa hal dibawah ini. 

o Cari tahu apa yang di butuhkan pembaca 

Mencari tahu akan kebutuhan pembaca terhadap topik 

yang sama akan membantu kamu untuk memberikan 

konten yang berbeda dari yang sudah ada. Cobalah untuk 

mencerna kebutuhan pembaca pada kolom komentar di 

blog lainnya, kemudian bentuklah ide penulisan yang 

bisa menjawab pertanyaan mereka . 

o Buatlah sudut pandang penulisan artikel dari sudut yang 

berbeda. 

Kamu pasti sering membaca , entah itu berita ataupun 

tutorial yang banyak di tulis di media online. Ketika 

kamu akan menerbitkan sebuah artikel dengan topik 

yang sama, mungkin kamu akan terbawa gaya penulisan 

dengan sudut pandang yang sama dari artikel-artikel 

yang telah kamu baca. Tentunya kamu tidak mau artikel 

kamu sama persis seperti artikel yang telah kamu baca 

sebelumnya kan ? Dalam hal ini kamu perlu merubah 

sudut pandang penulisan dari konten artikel yang akan 

kamu buat. 

o Buatlah improvisasi dari artikel yang sudah kamu baca 

Hampir seluruh topik yang ada saat ini sudah banyak di 

tulis di berbagai macam media. Tentu akan sangat sulit 

untuk bisa tampil dengan topik artikel yang benar-benar 

"original kamu". Namun, kamupun harus menghindari 

menulis artikel "seperti yang sudah ada" di media . 

 

Setelah kamu memutuskan topik artikel yang akan kamu 

tulis, cobalah mencari artikel yang searah dengan artikel 

yang akan kamu tulis. Perhatikan artikel-artikel tersebut, lalu 

tanyakanlah diri kamu sendiri, Apa kekurangan-kekurangan 

dari artikel yang baru saya baca tadi ? lalu apa yang bisa saya 

tambahkan untuk memperkaya artikel tersebut ?. 

2) Tetap fokus pada topik artikel 

Mungkin kamu sendiri pernah mengalami hal ini ketika 

membaca sebuah artikel berdasarkan judul yang kamu klik di 

internet. Kok ga nyambung sih isinya? Kira-kira mungkin ga, 

kamu tetapbertahan untuk membaca isi artikel tersebut, 
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ataukamu langsung tekan tombol back dan cari lagi artikel 

yang lainnya ? Usahakan isi artikel kamu tidak bermakna 

seperti jargon berikut #Jaka sembung makan combro – gak 

nyambung bro :). Lantas harus seperti apa tindakan 

selanjutnya ? Cara terbaik untuk menyelesaikan 

permasalahan pembaca terhadap hal tersebut adalah kamu 

tetap fokus pada topik artikel yang sedang kamu tulis.  

Memasukkan topik-topik artikel yang menyimpang dan tidak 

sesuai akan membuat pembaca dengan segera dan sigap 

menekan tombol back tanpa perlu berlama-lama di blog 

kamu. Untuk tetap fokus pada topik artikel yang akan kamu 

buat , tentu kamu perlu menjabarkan terlebih dahulu satu 

persatu, tentang poin-poin penting yang akan menjadi 

pendukung dari keseluruhan artikel tersebut. Lalu 

kembangkan poin-poin tersebut namun tetap tertuju pada 

topik pembicaraan dalam inti artikel kamu.  

Salah satu trik yang bisa kamu gunakan untuk tetap fokus 

pada konten artikel adalah mengidentifikasi hasil yang ingin 

kamu capai untuk pembaca setelah mereka selesai membaca 

artikel kamu. 

Apakah mereka akan mengerti tentang suatu hal , 

mempelajari, atau terinspirasi dari artikel kamu ? Tetaplah 

fokus pada poin-poin yang kamu jelaskan dan tentukan 

Apakah poin ini dapat membantu para pembaca untuk 

menemukan tujuan spesifik yang mereka perlukan ? 

3) Posisikan diri kamu sebagai pembaca 

Para pengunjung mungkin sudah membaca lusinan artikel 

dengan topik yang sama, persis seperti artikel yang akan 

kamu buat. Pembaca tentu menginginkan sesuatu yang 

bermanfaat dari artikel kamu, selain mereka membutuhkan 

informasi yang akurat dan tepat, mereka tentu juga melihat 

bagaimana cara kamu menyampaikan artikel tersebut. 

Cara kamu memberikan sudut pandang pada suatu hal. Cara 

menceritakan pengalaman kamu yang unik, opini yang kamu 

keluarkan maupun personalitas pribadi kamu terhadap topik 

artikel yang kamu buat, dan sekaligus, pengunjung juga ingin 

membaca cerita kamu yang unik tersebut. Dengan 

memposisikan diri kamu sendiri saat membaca artikel yang 

sedang kamu buat, kamu akan mengetahui poin-poin mana 

yang perlu kamu tambahkan atau kurangi sehingga pembaca 
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yang sesungguhnya bisa mendapatkan apa yang mereka 

harapkan 

4) Berikan pembaca kamu sebuah solusi yang mudahas Masih 

ingatkan tujuan yang ingin kamu capai ketika pembaca 

selesai membaca artikel kamu? Ketika kamu mulai bisa 

mengidentifikasi apa yang kamu inginkan untuk pembaca, 

maka akan semakin mudah jalan kamu untuk memberikan 

artikel yang bermanfaat sehingga mereka bisa mempelajari 

sesuatu dan terinspiras untuk bertindak dari artikel yang telah 

kamu tulis. 

Saat itulah kamu mulai mengenali karakter artikel kamu yang 

berkualitas sehingga dengan mudah mereka akan membantu 

kamu menyebarkan artikel tersebut secara sukarela dan 

menantikan tulisan-tulisan kamu selanjutnya. 

Ketika kamu memulai untuk menulis sebuah artikel dan 

menginginkan pembaca mendapatkan sebuah solusi untuk 

melakukannya, buatlah solusi dengan langkah semudah 

mungkin. Pembahasan yang terlalu baku serta rumit dalam 

pelaksanaannya, akan memberikan efek bagi pembaca untuk 

tidak melanjutkan membaca ataupun mengikuti langka 

langkah pada artikel yang kamu buat. 

Berikanlah pembaca sebuah solusi dan langkah yang mudah 

dalam penerapan. Dengan penerapan yang mudah, secara 

otomatis, artikel kamu dapat dijadikan rujukan oleh pembaca 

setia blog kamu. 

Itulah 4 tips untuk membuat artikel yang bisa disukai 

pembaca. Lambat laun kamu akan mengerti bahwa konten 

artikel yang memiliki nilai, seharusnya membantu pembaca 

untuk mempelajari atau mendapatkan suatu hal (entah itu 

tutorial, tips, maupun sesuatu yang bersifat motivasi). Namun 

untuk bisa mencapai hal tersebut di butuhkan proses yang 

berulang-ulang dan latihan yang terus menerus Jangan 

pernah menyerah dan jadilah dirimu sendiri. 

 

G. Memasukan Gambar kedalam Artikel 

Didalam pembuatan artikel, tentu kamu membutuhkan pemanis 

ataupun penguat makna kedalam tulisan kamu. Salah satu cara untuk 

melakukan hal tersebut adalah dengan memasukkan unsur gambar 

kedalam artikel yang sedang kamu buat.  
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Berikut beberapa manfaat gambar yang dimasukkan kedalam 

artikel adalah : 

1) Memberikan daya tarik dalam artikel, 

2) Merangsang kreatifitas pembaca, 

3) Alat ungkapan ide, perasaan, emosi dan kepekaan artistik, 

4) Memudahkan pemahaman terhadap isi artikel, 

5) Memudahkan komunikasi non verbal, 

6) Membantu memudahkan untuk mengingat 

Adapun langkah-langkah untuk memasukan gambar kedalam 

artikel pada blog adalah sebagai berikut: 

1. Letakkan kursor di tempat kamu akan menaruh 

 
Gambar 8.21 Tampilan memasukan gambar 

 

 

2. Pilih gambar insert image (lingkaran no 2 gambar diatas), 

maka akan muncul pop up seperti gambar berikut. 
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Gambar 8.22 Pilih File 

 

3. Pilih menu upload > Pilih file untuk memilih gambar yang ada 

dalam folder komputer kamu. Kemudian pilih gambar dalam 

folder lalu tekan open untuk memasukkan gambar tersebut. 

 
Gambar 8.23 Pilih Folder 

4. Untuk menggunakannya dalam artikel, pilih dan klik gambar 

tersebut, kemudian klik add selected. 
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Gambar 8.24 Pilih Foto 

 

5. Berikut adalah hasil gambar yang sudah berhasil kamu 

masukkan ke dalam artikel 

 
Gambar 8.25 Hasil gambar 

 

6. Klik pratinjau untuk melihat gambar dan artikel dalam blog 

kamu. 
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H. Mengatur letak gambar dalam artikel 

Ketika memasukkan gambar kedalam artikel dan melakukan 

pratinjau, terkadang gambar yang kamu masukkan belum sesuai posisi 

dan keinginan kamu, untuk melakukan hal tersebut berikut saya akan 

berikan cara untuk mengatur ukuran dan letak posisi gambar. 

1) Mengatur besar kecil gambar 

Untuk mengatur besar kecil gambar secara default, kamu dapat 

melakukannya dengan cara sebagai berikut : 

o Klik gambar yang akan di ganti ukurannya 

o Pilih salah satu ukuran besar gambar yang akan kamu 

gunakan (small = kecil, medium = sedang, large=besar, X-

large= lebih besar, Original size = ukuran asli gambar). 

 
Gambar 8.26 Merubah ukuran foto 

Jika dengan menggunakan cara tersebut ukuran yang kamu 

inginkan tidak sesuai, kamu dapat mengatur ukuran gambar 

secara manual dengan cara seperti berikut. 

a. Pilih mode HTML pada sudut kiri atas. 

b. Pada Kode html gambar, cari tulisan height (tinggi) dan 

width (lebar). 

c. Ganti angka tersebut sampai kamu temukan Small = kecil 

Medium = sedang ukuran yang pas untuk artikel kamu. 
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d. Untuk melihat kembali kesesuaian gambar, pindahkan 

mode HTML ke mode Compose. 

 
 

Contoh nilai height dan width yang sudah diganti 

 
2) Mengatur Letak Posisi gambar 

Untuk posisi gambar, ada tiga posisi yang bisa diatur yaitu Left 

= rata kiri, Center = rata tengah, dan Right = rata kanan. Cara 

nya sama dengan Ganti nilai height dan width sesuai dengan 

ukuran yang kamu butuhkan mengatur ukuran gambar yaitu 

dengan mengklik gambar pada bahan artikel kamu, kemudian 

pilih posis letak yang kamu inginkan (sesuai dengan gambar di 

bawah) 



 

154 

 

 

 
Gambar 8.27 Position gambar 

 

Kamu dapat mencoba gambar pada posisi berbeda beda-beda, 

contohnya : 

 
Gambar 8.28 Contoh Position  

 

3) Memberikan keterangan pada gambar 

Tentunya, untuk mendukung kekuatan gambar tersebut, 

dibutuhkan keterangan yang memperjelas makna gambar yang 

kamu masukkan kedalam artikel. Berikut adalah cara untuk 

menambahkan keterangan pada gambar yang kamu masukkan. 

 Klik gambar tersebut, maka akan muncul seperti 

gambar di bawah ini. 

 Pilih Add Caption untuk menambahkan keterangan. 

 Isi keterangan gambar sesuai kebutuhan 
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Gambar 8.29 Menambah keteranga foto   

 

Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan gambar 

kedalam artikel blog kamu 

1. Hindari menggunakan gambar yang provokatif 

Artinya, kamu harus menggunakan gambar-gambar yang 

sesuai dengan konten blog kamu, dengan memperhatikan 

norma atau hukum dalam masyarakat, jangan 

menggunakan gambar yang bisa memancing emosi 

pembaca. Misalnya, jika kamu memiliki sebuah blog gizi, 

gunakanlah gambar yang terkait dengan nutrisi. 

2. Gunakan gambar yang menghibur 

Ya, humor sangat menarik bagi pembaca kamu. oleh 

karena itu, kamu bisa menggunakan gambar lucu. Tapi 

ingat, Ketika menggunakan humor dalam media gambar, 

selalu gunakan prinsip kehati-hatian, pastikan gambar 

tidak menghina atau menyinggung orang lain. 

3. Gunakan gambar buatan kamu sendiri atau yang tidak 

memiliki hak cipta Akhirnya dalam menggunakan gambar 

hendaknya perlu kamu pertimbangkan dan pastikan bahwa 

kamu tidak menggunakan gambar yang memiliki 

hak cipta.  

 

I. Mensubmit blog Kedalam Mesin Pencari Google 

Setelah kamu selesai membuat sebuah blog baru, maka hal yang 

terlintas di benak kita adalah bagaimana sih caranya supaya blogku 
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bisa terkenal, bagaimana caranya supaya blogku bisa masuk di search 

engine Google? Nah untuk menjawab pertanyaan ini, silahkan simak 

cara mendaftarkan blog ke Google berikut ini: 

 

Cara Mendaftarkan Blog Ke Search Engine Google adalah 

sebagai berikut: 

1. Masuk ke link di bawah ini 

https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url.  

2. Selanjutnya akan muncul sebuah halaman baru. Apabila kamu 

belum pernah mendaftarkan Blog Google, maka masukkan 

alamat email kamu beserta passwordnya. Biasanya ketika 

kamu sudah membuka blogspot kamu, maka akan diminta 

password email google kamu. 

3. Langkah kedua sudah kamu lakukan, maka akan muncul 

gambar seperti di bawah ini. 

 
Gambar 8.30 Masukan keterangan 

 

4. Silahkan anda masukkan url blog kamu, seperti 

5. http://namablogkamu.blogspot.com/ di kolom URL. 

6. Isilah kode captcha yang diminta. 

7. Klik "submit request" untuk menyetujui. 

8. Selesai. Selanjutnya akan ada balasan seperti: 

9. "Your request has been received and will be processed 

shortly". Selamat Blog kamu sudah terdaftar di Google. 

 

Selain Google, sebenarnya masih banyak lagi search engine 

yang bisa kamu gunakan untuk mendaftarkan blog kamu supaya 

terindeks di mesin pencari seperti yahoo, Bing, AOL, dan lain-lain. 

 

 

 

https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url
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J. Membuat Google Adsense pada Blog 

Google AdSense adalah cara mudah untuk mendapatkan uang 

dari konten online Anda. Cukup tampilkan iklan yang relevan dan 

menarik di situs blog Anda. Berikut langkah-langkah pendaftaran 

Google Adsense 

1. Pilih Penghasilan/Earnings  

 
Gambar 8.31 Tampilan Google Adsense    

2. Pilih Buat akun/creat account 

 
Gambar 8.32 Tampilan Creat Account   
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3. Pilih Go to Adsense 

 
Gambar 8.33 Go to Adsense 

 

4. Pilih Countinue to Adsense 

 
Gambar 8.34 Countinue to Adsense 
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5. Isi Form pendaftaran dan jangan lupa Submit Information 

 

 
Gambar 8.35 Isi Form Adsense 

 

6. Akun Adsense sedang dalam antrian persetujuan 

 

 
Gambar 8.35 Persetujuan 
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Latihan 

1. Sebutkan definisi blogspot dan sebutkan platform yang 

menyediakan untuk pembuatan blogspot? 

2. Sebutkan manfaat blogspot? 

3. Sebutkan dan jelaskan satu persatu tahapan dalam membuat 

blogspot? 

4. Sebutkan dan gambarkan fungsi-fungsi dashboard pada blogspot? 

5. Sebutkan dan jelaskan keterangan gambar pada tampilan 

penulisan artikel baru? 

6. Sebutkan tips untuk membuat artikel yang di sukai oleh pembaca? 

7. Sebutkan bagaimana membuat konten yang baik pada blogspot? 

8. Sebutkan manfaat memasukan gambar pada blospot? 

9. Sebutkan langkah-langkah memasukan gambar pada blogspot? 

10. Sebutkan cara mengatur letak gambar di dalam artikel? 

11. Sebutkan tahapan mensubmit blog kedalam mesin pencari 

Google? 

12. Sebutkan bagaimana cara mendaftarkan google Adsense pada 

blog? 
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  Bab 9 

 

 

E-COMMERCE 

 
 
A. Konsep E- Commerce 

Secara umum Electronic Commerce (e-Commerce) dapat 

didefinisikan sebagai sebagai segala bentuk transaksi 

perdagangan/perniagaan barang atau jasa (trade of goods and service) 

dengan menggunakan media elektronik. Media elektronik yang 

umumnya digunakan adalah media internet. Penggunaan internet 

dipilih oleh kebanyakan orang karena kemudahan-kemudahan yang 

dimiliki oleh jaringan internet, yaitu: 

1. Internet sebagai jaringan publik yang sangat besar 

(huge/widespread network), layaknya yang dimiliki suatu 

T
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n • Mahasiswa Mengetahui Konsep e- Commerce

• Mahasiswa Mengatahui Dampak e-Commerce 
terhadap Bisnis

• Mahasiswa Mengetahui Transaksi e-Commerce

• Mahasiswa Mengetahui Sistem e- Commerce

• Mahasiswa Mampu membuat toko Online dengan 
menggunakan OsCommerce
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jaringan publik elektronik, yaitu murah, cepat dan kemudahan 

akses. 

2. Menggunakan data elektronik sebagai media penyampaian 

pesan/data sehingga dapat dilakukan pengiriman dan 

penerimaan informasi secara mudah dan ringkas, baik dalam 

bentuk data elektronik analog maupun digital. 

Di dalam e-Commerce, para pihak yang melakukan kegiatan 

perdagangan/perniagaan hanya berhubungan melalui suatu jaringan 

publik (public network) yang dalam perkembangan terakhir 

menggunakan media internet. Berbeda dengan transaksi biasa, e-

Commerce memiliki karakteristik yang sangat khusus, di antaranya: 

a. Transaksi tanpa batas 

Sebelum internet ada, terkadang ketika akan membeli barang 

yang menjadi penghalang adalah letak geografis. Apalagi jika 

ingin bertransaksi dengan jumlah besar, maka geografislah 

yang menjadi alasan utama penghalang untuk melakukan ini. 

Setelah internet hadir maka banyak orang tertolong dengan 

aplikasi e-Commerce, apalagi sekarang ini e-Commerce sudah 

banyak dimanfaatkan tidak terkecuali para pengusaha kecil 

dan menengah. Dengan internet pengusaha tersebut dapat 

memasarkan produknya secara internasional dan tidak 

terhalang letak geografis serta tidak terhalang waktu (dapat 

bertransaksi secara online selama 24 jam nonstop) 

b. Transaksi anonim 

Para penjual dan pembeli tidak diharuskan bertemu muka 

dalam bertransaksi. Penjual tidak memerlukan nama dari 

pembeli sepanjang mengenai pembayarannya telah diotorisasi 

oleh penyedia sistem pembayaran yang ditentukan, yang 

biasanya dengan kartu kredit. 

c. Produk digital dan non digital 

Produk-produk digital seperti software komputer, musik dan 

produk lain yang bersifat digital dapat dipasarkan melalui 

internet dengan cara di-download, pada perkembangan 

selanjutnya barang-barang yang ditawarkan meliputi 

barangbarang kehidupan hidup lainnya. 

d. Produk barang tak berwujud Banyak perusahaan yang 

bergerak di bidang e-Commerce dengan menawarkan barang 

tak berwujud seperti data, software dan ide-ide yang dijual 

melalui internet. 
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Secara umum, e-Commerce dapat diklasifikasikan menjadi dua 

jenis, yaitu: Business to Business (B2B) dan Business to Consumer 

(B2C). B2B adalah sistem komunikasi bisnis online antar pelaku 

bisnis, sedangkan B2C merupakan mekanisme toko online (electronic 

shopping mall), yaitu transaksi antara pihak yang menawarkan barang 

atau jasa dengan pihak pembeli dengan menggunakan media internet. 

Dalam B2B, pada umumnya, transaksi dilakukan oleh para trading 

partners yang sudah saling kenal dengan format data yang telah 

disepakati bersama. Sedangkan dalam B2C sifatnya terbuka untuk 

publik, sehingga setiap individu dapat mengaksesnya melalui suatu 

web server. Dalam modul ini, untuk selanjutnya yang dibahas adalah 

B2C. 

 

B. Dampak e-Commerce terhadap Bisnis 

Dalam kategori pertama, e-Commerce berdampak pada akselerasi 

pertumbuhan direct marketing yang secara tradisional berbasis mail 

order (katalog) dan telemarketing. 

Kemunculan e-Commerce memberikan beberapa dampak positif bagi 

aktivitas pemasaran, di antaranya : 

1) Memudahkan promosi produk dan jasa secara interaktif dan 

real time melalui saluran komunikasi langsung via internet. 

2) Menciptakan saluran distribusi baru yang dapat menjangkau 

lebih banyak pelanggan di hampir semua belahan dunia. 

3) Memberikan penghematan signifikan dalam hal biaya 

pengiriman informasi dan produk terdigitalisasi (contohnya: 

perangkat lunak dan musik). 

4) Menekan waktu siklus dan tugas-tugas administratif (terutama 

untuk pemasaran internasional) mulai dari pesanan hingga 

pengiriman produk. 

5) Layanan pelanggan yang lebih responsif dan memuaskan, 

karena pelanggan bisa mendapatkan informasi lebih rinci dan 

merespon cepat secara online. 

6) Memfasilitasi mass customization yang telah diterapkan pada 

sejumlah produk seperti komputer (Dell Computer Inc.), 

kosmetik (www.reflect.com), mobil, rumah, permata, 

bingkisan hadiah (gift), kartu ucapan, bunga, asuransi, jasa 

perjalanan wisata, buku, CD, mebel, arloji, T-shirt, dan 

berbagai macam produk lainnya. 

7) Memudahkan aplikasi one-to-one atau direct advertising yang 

lebih efektif dibandingkan mass advertising. 
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8) Menghemat biaya dan waktu dalam menangani pesanan, 

karena sistem pemesanan elektronis memungkinkan 

pemrosesan yang lebih cepat dan akurat. 

9) Menghadirkan pasar maya/virtual (marketspace) sebagai 

komplemen pasar tradisional (marketplace). 

Dalam hal transformasi organisasi, e-Commerce mengubah 

karakteristik pekerjaan, karir, dan kompensasi. E-commerce menuntut 

kompetensi, komitmen, kreativitas, dan fleksibilitas karyawan dalam 

beradaptasi dengan setiap perubahan lingkungan yang ramping; 

bercirikan pemberdayaan dan desentralisasi wewenang, 

beranggotakan knowledge based workers; mampu beradaptasi secara 

cepat dengan teknologi baru dan perubahan lingkungan (learning 

organisation); mampu dan berani bereksperimen dengan produk, jasa, 

maupun proses baru; dan mampu mengelola perubahan secara 

strategik. Sedangkan dalam hal redefinisi organisasi, e-Commerce. 

Memunculkan model bisnis baru yang berbasis jasa online di 

marketspace. Hal ini dapat berdampak pada redefinisi misi organisasi 

dan cara organisasi menjalankan bisnisnya. Perubahan ini antara lain 

meliputi peralihan dari sistem produksi massal menjadi 

pemanufakturan just in time (JIT) yang lebih customized, integrasi 

berbagai sistem fungsional (seperti produksi, keuangan, pemasaran, 

dan sumber daya manusia), baik secara internal maupun dengan mitra 

bisnis dan pelanggan; penerapan sistem pembayaran baru, seperti 

electronic cash; penguasaan sistem informasi dan teknologi mutakhir; 

dan penerapan sistem belajar dan pelatihan online. 

 

C. Transaksi e-Commerce 

Model transaksi e-Commerce dapat digambarkan sebagai proses 

seperti yang terlihat dalam Gambar dibawah ini. Pada Gambar 

tersebut terlihat calon pembeli (buyer) melihat atau mencari barang 

atau jasa yang dia inginkan yang ditawarkan di dalam website 

perusahaan dan mencari data atau informasi tertentu yang dibutuhkan 

sehubungan dengan proses transaksi jual beli yang akan dilakukan. 

Jika tertarik dengan produk atau jasa yang ditawarkan, buyer dapat 

melakukan transaksi perdagangan dengan cara melakukan pemesanan 

secara elektronik (online orders), yaitu dengan menggunakan 

perangkat komputer dan jaringan internet. Berdasarkan pesanan 

tersebut, perusahaan akan mendistribusikan barangnya kepada buyer. 
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Gambar 9.1 Model Transaksi e-Commerce 

Selanjutnya, melalui internet dapat pula dilakukan aktivitas pasca 

pembelian, yaitu pelayanan purnajual (electronic customer support). 

Proses ini dapat dilakukan melalui jalur konvensional, seperti telepon, 

ataupun jalur internet, seperti e-mail, teleconference, chatting, dan 

lain-lain. Dari interaksi tersebut diharapkan customers dapat datang 

kembali dan melakukan pembelian produk atau jasa di kemudian hari 

(follow-on sales). Terdapat berbagai metode pembayaran yang dapat 

digunakan di dalam transaksi e-Commerce, yaitu: 

a. Dengan kartu pembayaran elektronik: kartu elektronik yang 

mengandung informasi yang dapat digunakan untuk tujuan 

pembayaran, seperti kartu kredit dan debet. 

b. Dengan kartu kredit virtual: sistem e-payment dimana 

penerbit kartu memberikan nomor transaksi khusus yang 

digunakan secara online sebagai ganti kartu kredit 

konvensional. 

c. Dengan e-wallet/e-purse: perangkat lunak yang menyimpan 

nomor kartu kredit dan informasi pribadi lainnya yang dapat 

dimanfaatkan dengan mudah ketika hendak melaksanakan 

transaksi di internet. 

d. Dengan smart card: kartu elektronik dengan microchip 

tertanam yang memungkinkan penambahan, penghapusan, 

atau manipulasi informasi yang dikandung kartu. 

e. Dengan electronic cash: bentuk digital dari mata uang 

kertas/logam yang memungkinkan transaksi yang aman dan 

anonim (biasanya untuk barang berharga rendah). 
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f. Dengan e-check: versi elektronik atau representasi digital dari 

cek kertas. 

g. Wireless payment: pembayaran dengan memanfaatkan 

teknologi telekomunikasi nirkabel, seperti pembayaran 

dengan mobile banking. 

h. Person-to-person payment: pembayaran langsung antara 

kedua belah pihak atau pembayaran dengan memanfaatkan 

jasa penyalur dana online (misal PayPal, Yahoo!PayDirect, 

atau AOL QuckCash) atau yang paling sederhana berupa 

Cash on Delivery. 

 

Pendistribusian pesanan pembeli dapat dilakukan melalui dua 

jalur, yaitu berdasarkan wujud barang: 

1. Distribusi fisik: Segala jenis produk yang dibeli dapat 

didistribusikan secara fisik. Dalam distribusi fisik, pembeli 

akan menerima produk fisik secara utuh ataupun media yang 

berisi produk yang dibelinya 

2. Distribusi digital: Distribusi digital dapat dilakukan pada 

produk yang dapat ditransformasikan menjadi format digital 

dan biasanya didistribusikan langsung melalui internet. 

 

D. Pengembangan Sistem e- Commerce 

Untuk pengembangan sistem e-Commerce, terdapat beberapa 

tahapan yang dapat dilakukan: 

a. Pengembangan website sederhana dengan tujuan untuk 

memperkenalkan perusahaan dan produk kepada konsumen, 

sekaligus meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. 

b. Product cataloging, penyimpanan sebagian besar/seluruh 

produk perusahaan dalam basisdata yang terkoneksi pada 

internet yang memudahkan perusahaan dalam memelihara 

data produk yang ada dan memungkinkan pencarian produk 

secara interaktif tetapi belum sampai kepada pembayaran 

secara online. 

c. Full e-commerce dengan kemampuan product cataloging 

ditambah dengan kemampuan untuk menerima pembayaran 

secara online dan proses-proses lainnya secara online. 

 

Dua aturan klasik yang ada dalam traditional commerce adalah 

menawarkan sesuatu yang bernilai dan menawarkan produk atau 

layanan dengan harga pantas. Sedangkan untuk e-Commerce, terdapat 
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beberapa aturan yang perlu ditambahkan, yaitu penggunaan website 

yang menyenangkan dari segi estetika, mudah digunakan dan cepat, 

memotivasi orang untuk mengunjunginya, betah, dan kembali 

memanfaatkannya. Keberadaan website harus diumumkan agar 

semakin banyak pengunjungnya sehingga diharapkan jumlah pembeli 

juga meningkat. 

Di dalam sistem e-Commerce terdapat lima subsistem umum, 

yaitu: 

a. Inventory Management System 

 Mengelola informasi mengenai produk yang dijual 

 Informasi berupa: nama dan deskripsi produk, harga, 

kuantitas, dan lain-lain. 

 Fitur: katalog produk, informasi rinci dari produk, 

pencarian produk secara cepat, pengawasan stok, dan 

lain-lain. 

b. Profile Management System 

 Mengelola informasi mengenai pelanggan 

 Informasi dapat berupa: nama, alamat, nomor telepon, 

nomor kartu kredir (opsional), dan lain-lain. 

 Fitur: registrasi pelanggan, pengubahan profil 

pelanggan, pelacakan kata sandi, pengiriman 

tanggapan, promosi, dan lain-lain. 

c. Ordering Management System 

 Menerima dan memroses pemesanan 

 Informasi dapat berupa: produk yang dipesan, harga 

pembelian, kuantitas produk, tanggal pemesanan dan 

pengiriman, status pemesanan, dan lain-lain. 

 Terkait erat dengan inventory dan profile 

 Fitur: shopping cart, pembayaran, histori pemesanan, 

dan lain-lain. 

d. Shipping/Delivery Management System 

 Mengelola pengiriman produk dan status 

 Dua cara penerimaan produk: unduh langsung, jasa 

agen pengiriman 

 Terkait erat dengan Profile dan Ordering Management 

System 

e. Reporting System 

 Menghasilkan laporan sesuai dengan yang diinginkan 
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 Contoh: seberapa tinggi tingkat penjualan dalam suatu 

periode, besarnya laba yang dicapai, distribusi laba 

pada tiap produk, siapa pelanggan terbaik 

 Fitur khusus: membantu peramalan (forecasting), 

membantu pembuatan keputusan, membantu 

penelaahan pola perilaku pelanggan 

 

E. Membuka toko Online dengan menggunakan OsCommerce 

1. Tentang OsCommerce 

OsCommerce merupakan solusi aplikasi online shop (e-

Commerce) yang bersifat open source. Aplikasi ini 

membantu menciptakan toko di dalam dunia maya yang pada 

akhirnya membantu solusi penjualan di dalam perusahaan 

melalui metode yang lebih modern yaitu penjualan di dalam 

internet. Keunggulan dari OsCommerce: 

 Gratis karena merupakan aplikasi open source. 

 Sangat mudah untuk melakukan initial setup. 

 Tidak sulit untuk mengelola isi di dalamnya 

 Gampang bagi administrator toko untuk 

menampilkan semua produk mereka ke konsumen 

dengan permintaan-permintaan khusus dari 

konsumen itu sendiri. 

 Komunitas yang aktif dimana sesama member saling 

membantu apabila menemukan kesulitan dalam 

penggunaannya. 

 

Yang menjadi fitur-fitur inti di dalam OsCommerce adalah 

sebagai berikut: 

a. Customer Functionality Customer dapat melihat 

semua history pembelian di dalam toko online. 

Basisdata mengenai penjualan atas customer 

tersimpan rapi. Customer juga dapat mengelola 

account mereka sendiri. 

b. Product Functionality 

Menampilkan produk-produk yang dijual di dalam 

toko online. Berapa stok yang tersedia dan penjelasan 

lebih lanjut mengenai spesifikasi produk yang 

bersangkutan. 

c. Payment Functionality  
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Menyediakan beberapa alternatif pembayaran atas 

pembelian terhadap produk didalam toko online. Baik 

itu berupa pembayaran offline maupun online. 

d. Shipping Functionality  

Fitur pengiriman yang akan langsung menghitung 

berapa biaya pengiriman yang akan ditanggung oleh 

pembeli terhadap berat, kuantitas dan tujuan 

pengiriman atas suatu produk yang dijual di toko 

online. 

e. Tax Functionality 

Menampilkan pajak atas penjualan produk di dalam 

toko online. Dapat menampilkan pajak yang berbeda-

beda tergantung atas produknya. 

2. Contoh Pengguna OsCommerce 

Saat ini, lebih dari ratusan ribu pengembang software dan 

pemilik toko dari seluruh dunia bekerja menjadi lebih baik 

dan efisien. Ribuan toko online OsCommerce dapat 

ditemukan pada World Wide Web. Aplikasi ini menyediakan 

fasilitas berbelanja 

yang menyenangkan bagi para penggunanya. 

 

Beberapa pengguna OsCommerce yang berasal dari 

Indonesia adalah: 

 Kutukutubuku Book Store 

(http://www.kutukutubuku.com) 

 
Gambar 9.2 Contoh Tampilan OsCommerce 

http://www.kutukutubuku.com/
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 Batik Etnik (http://www.batiketnik.com) 

 
Gambar 9.3 Contoh Tampilan OsCommerce 1 

 Comcozone (http://war-com.com) 

 
Gambar 9.4 Contoh Tampilan OsCommerce 2 

 

3. Instalasi dan Setting OsCommerce 

Berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk 

instalasi OsCommerce pada komputer web server: 

1. Pastikan bahwa komputer telah memiliki web server 

Apache dan web server MySQL (cukup dengan meng-

instal PHPTriad) 

http://www.batiketnik.com/
http://war-com.com/
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2. Jalankan Server Apache dan MySQL  

 
Gambar 9.5 Server Apache dan MySQL 

 

 
Gambar 9.6 Server Apache dan MySQL 1 
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3. Instal OsCommerce: 

 Ekstrak file RAR (oscommerce-2.2ms2.rar) di 

dalam c:\apache\htdocs 

 
Gambar 9.7 Ekstrak file RAR 

 

 Ubah nama folder c:\apache\htdocs\oscommerce-

2.2ms2 menjadi c:\apache\htdocs\oscom 

 Buka webrowser: 

http://localhost/oscom2/catalog/install/ 

 
Gambar 9.8 Instal osCommerce 1 

 

 

http://localhost/oscom2/catalog/install/
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Gambar 9.9 Instal osCommerce 2 

 

 

 
Gambar 9.10 Instal osCommerce 3 

 

 
Gambar 9.11 Instal osCommerce 4 
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Gambar 9.12 Instal osCommerce 5 

 

 

 
Gambar 9.13 Instal osCommerce 6 

 

 

 
Gambar 9.14 Instal osCommerce 7 
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Gambar 9.15 Instal osCommerce 7 

 

 Buat folder c:\tmp 

 Kopikan folder CATALOG yang ada di dalam 

c:\apache\htdocs\oscom 

 ke c:\apache\htdocs 

 Buka webrowser: http://localhost/catalog 

 
Gambar 9.16 Instal osCommerce 8 

 

http://localhost/catalog
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 Buka webrowser: http://localhost/catalog/admin/ 

 
Gambar 9.17 Instal osCommerce 9 

 

4. Pengelolaan Basisdata OsCommerce 

Setelah instalasi dan setting OsCommerce, maka secara 

otomatis tercipta sebuah basisdata baru (nama basisdata 

sesuai dengan nama yang diset pada Gambar 10) di 

dalam Server MySQL. Basisdata ini dapat dilihat dan 

dikelola melalui: http://localhost/phpmyadmin/. 

 

 
Gambar 9.18 Pengelolaan Basis data 

http://localhost/phpmyadmin/
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5. Menambahkan Produk di OsCommerce 

Untuk menambahkan kategori produk, pilih menu 

Catalog dan kemudian klik tombol ADD CATEGORY 

seperti yang terlihat dalam Gambar dibawah. Isikan 

nama dan gambar kategori sesuai dengan yang 

diinginkan. 

 
Gambar 9.19 Menambahkan kategori produk 

 

Sedangkan untuk menambahkan produk, klik tombol 

NEW PRODUCT 

 
Gambar 9.20 New produk 
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6. Menambahkan Sistem Pembayaran di OsCommerce 

Sistem pembayaran yang dapat dilayani oleh toko online 

dapat ditambahkan dengan memilih menu Payment yang 

ada di dalam Modules. Sistem pembayaran yang 

diinginkan dapat diset seperti yang terlihat gambar 

dibawah ini 

 
Gambar 9.21 Sistem Pembayaran 

 

7. Menambahkan Sistem Pengiriman di OsCommerce 

Sistem pengiriman yang dilakukan oleh toko online 

dapat ditambahkan dengan memilih menu Shipping yang 

ada di dalam Modules 

 
Gambar 9.22 Sistem Pengiriman Sistem  
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8. Menambahkan Sistem Mata Uang di OsCommerce 

Sistem mata uang apa saja yang digunakan oleh toko 

online dapat ditambahkan dengan memilih menu 

Currencies yang ada di dalam Localization 

 
Gambar 9.23 Sistem Mata Uang 

 

Apabila ingin menambahkan sistem mata uang baru, 

maka klik tombol NEW CURRENCY 

 
Gambar 9.24 Sistem Mata Uang 1 
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Latihan 

1. Sebutkan definisi E-Commerce? 

2. Sebutkan kemudahaan penggunaan jaringan internet? 

3. Sebutkan karakteristik E-Commerce? 

4. Sebutkan dampak e-Commerce terhadap bisnis? 

5. Gambarkan dan jelaskan model transaksi e-Commerce? 

6. Sebutkan tahapan pengembangan sistem e-Commerce? 

7. Sebutkan lima subsistem yang umum? 

8. Sebutkan tentang OsCommerce solusi aplikasi online shop? 

9. Carilah contoh-contoh penggunaan OsCommerce? 

10. Sebutkan tahapan instalasi dan setting OsCommerce? 
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  Bab 10 

 

MENDELEY 

 

 
A. Defenisi Mendeley 

Mendeley adalah aplikasi yang dapat digunakan dalam 

pembuatan cititation. Cititation ini biasanya digunakan ketika menulis 

karya ilmiah (artikel, prosiding, tugas akhir seperti skripsi, tesis dan 

desertasi. Dengan menggunakan Mendeley, kita akan lebih mudah 

untuk mengambil sumber dan isi tulisan dari jurnal ilmiah, baik secara 

manual maupun secara otomatis. 

Mendeley adalah software manajemen referensi dan jaringan 

sosial akademis yang bisa membantu kita mengorganisir publikasi 

hasil penelitian, menulis skripsi, thesis, desertasi, dan berkolaborasi 

T
u

ju
a

n
 

p
em

b
el

a
ja

ra
n

• Mahasiswa Mengetahui pengertian Mendeley

• Mahasiswa Mengatahui Kenapa menggunakan 
Mendeley

• Mahasiswa Mengetahui Instalasi Software

• Mahasiwa Mengetahi Cara mengoprasikan Mendeley

• Mahasiwa Mengetahui Cara Memasukan Referensi

• Mahasiswa Mampu Menyusun Daftar Pustaka

• Mahasiswa Mengetahui Gaya pengutipan

• Mahasiswa Mengetahui Sumber Literatur Jurnal Ilmiah 
untuk Penelitian
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dengan peneliti lain secara online serta menemukan publikasi 

penelitian terakhir. 

Mendeley merupakan program komputer dan web yang 

dikembangkan Elsevier untuk mengelola dan berbagi makalah 

penelitian, mencari data penelitian, dan bekerja sama secara 

daring. Mendeley menggabungkan Mendeley Desktop, perangkat 

lunak manajemen referensi dan PDF, dengan Mendeley Android and 

iOS dan Mendeley Web, jejaring sosial peneliti. Sebagai database 

referensi, file referensi seperti buku atau artikel dari jurnal dalam 

bentuk PDF bisa disimpan dan diberi keterangan yang tepat untuk 

membantu mempermudah pencarian. File-file PDF yang disimpan 

juga bisa dibuka, dibaca, dan diberi catatancatatan dengan sticky 

notes atau highlight. Tulisan yang dibuat dengan Microsoft Word, 

Open Office atau LaTex bisa dihubungkan dengan software Mendeley 

sehingga sitasi dan daftar referensi (bibliography) bisa disusun secara 

otomatis. Mendeley juga bisa dihubungkan dengan software 

manajemen referensi lainnya seperti EndNote, Papers dan Zotero. 

Pengguna Mendeley perlu menyimpan semua data sitiran dasar di 

servernya. Pengguna memiliki hak untuk menyimpan salinan 

dokumen di server Mendeley. Setelah mendaftar, Mendeley 

menyediakan ruang penyimpanan gratis di web bagi pengguna sebesar 

2 GB. 

 

B. Kenapa Menggunakan Mendeley 

Apa itu Mendeley, mungkin aplikasi ini masih terdengar asing 

dikalangan para pelajar/mahasiswa atau siapapun yang sedang 

menempuh pendidikan. Mendeley adalah suatu aplikasi yang 

memudahkan kita untuk membuat catatan kaki dan daftar pustaka 

pada tulisan artikel, membuat laporan, tugas kuliah, skripsi, tesis, 

desertasi, dsb. Banyak aplikasi yang digunakan untuk mempermudah 

seseorang dalam menulis agar sesuai dengan kaidah/aturan dalam 

kepenulisan ilmiah, seperti Endnote. Akan tetapi aplikasi mendeley 

selain mudah juga gratis untuk digunakan atau didownload.  

Kenapa harus Mendeley? Banyak tool yang bisa digunakan dalam 

menulis karya ilmiah. Memilih mendeley, karena aplikasi ini 

mempermudah kita dalam membuat daftar pustaka dan tidak tidak 

sulit didalam memasukkan data, tinggal cari file yang akan akan 

dikutip dan kemudian daftar pustaka pun muncul. Setiap instalasi 

Mendeley diwajibkan dengan mendaftar akun baru, dikarenakan 
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setiap akun Mendeley disertai dengan akun online. Jika pengguna 

Mendeley mengsinkronisasi data-data  

PDF yang disimpan di komputer/laptop dengan akun onlinenya, 

maka informasi referensi yang disimpan di laptop tadi juga akan 

tersimpan di website dan bisa diakses dari manapun via internet di 

laptop atau dengan aplikasi Mendeley untuk iPhone dan iPad. Melalui 

jaringan internet, bisa ditemukan peneliti atau kelompok 

peneliti/penulis lain yang memiliki kesamaan minat atau bidang 

penelitian atau melakukan pencarian artikel-artikel yang sehubungan 

dengan topik penelitian yang sedang dikerjakan. Serta melalui 

jaringan internet, system akan mengirimkan/disarankan artikel yang 

serupa atau sebidang melalui internet. Sehingga dengan menggunakan 

mendeley, akan memudahkan pengindekan artikel dan berimpak 

kepada H-Indek penulis. 

 

C. Instalasi Software 

Instalasi Mendeley dapat dilakukan dengan mendownload 

aplikasi Mendeley di https://www.mendeley.com. Setelah 

didownload, diinstall di di laptop atau computer. Halaman pertama 

website Mendeley menunjukkan resume fungsi Mendeley dan 

formulir isian untuk mendapatkan akun Mendeley. 

Instalasi file Mendeley akan membutuhkan ruang/space harddisk 

sebanyak 63.2MB. Berikut cara mengistall Mandeley: 

Langkah 1. Membuka halaman depan depan mendeley Atau 

klik link ini: www.mendeley.com (Tekan control, 

klik ini) untuk langsung pengunduhan. Tampilan 

halaman depan 

 
Gambar 10.1 Halaman depan Mendeley 

 

http://www.mendeley.com/
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Langkah 2. Tekan Create a new account. Masukkan nama 

depan, nama belakang, dan alamat email. (langkah 

1). Klik Create a free account 

 

 
Gambar 10.2 Create Account 

 

Langkah 3. Masukkan karakteristik pengguna. Isikan 

,password, password ini berbeda dengan password 

email, pilih bidang studi yang ditekuni dan status 

akademisnya. Untuk mahasiswa pilih jurusan 

masing-masing. Untuk status akademis pilih, lecture, 

Student (Master) atau PhD. Pilih Download 

Mendeley 

 

  
Gambar 10.3 Halaman depan Mendeley 
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Langkah 4. Download Mendeley. Jika file instalasi tidak 

terdownload secara otomatis maka klik restart the 

download. Setelah selesai terdownload klik Run, 

tunggu sampai file selesai terinstalasi dan buka 

aplikasinya. 

 
Gambar 10.4 Klik Run 

 

 
Gambar 10.5 How to Install 
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Langkah 5. Pada box Mendeley Desktop Setup Wizard, pilih 

Next 

 
Gambar 10.6 Install 1 

 

Langkah 6. Pada kotak License Agreement pilih I Agree 

 
Gambar 10.7 Install 2 

 

Langkah 7. Pilih tempat instalasi (Gambar 3.8 dan 3.9). Secara 

default Mendeley akan memilih lokasi penyimpanan 

di C:\Program Files\ Mendeley Desktop. Total 

kapasitas yang dibutuhkan adalah 63.2 MB 
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Gambar 10.8 Install 3 

 

 
Gambar 10.9 Install 4 
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Langkah 8. Tunggu sampai proses instalasi selesai 

 
Gambar 10.10 Install 5 

 

Langkah 9. Pilih Finish, klik finish 

 

 
Gambar 10.11 Install 6 
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D. Cara mengoperasikan Mendeley 

Sebelum menggunakan Mendeley untuk pengorganisasian 

referensi/sitasi, disarankan membuat folder sesuai dengan 

kepentingan terlebih dahulu (Folder Skripsi/thesis/desertasi, Jurnal, 

seminar, dll) sebagai penyimpan referensi sehingga tidak tercampur 

dengan kepentingan/penulisan yang lain (masing-masing penulisan 

karya ilmiah terkumpul referensi masing-masing). Caranya yaitu 

dengan dengan memilih Create folde 

 
Gambar 10.12 Create folder 

 

 
Gambar 10.13 Create folder 1 

 

 

 



 

190 

 

 

1. Menambahkan referensi 

Untuk menambahkan referensi (jurnal, buku, dll.) yang sudah 

ada pada computer/ laptop yaitu dengan cara meng- klik “Add 

Files” yang ada pada sudut kiri 

 
Gambar 10.14 Add File 

 

2. Menambahkan file referensi secara otomatis 

Setelah folder dibuat, selanjutnya memilih menu “Add Files” 

kemudian masukkan file secara otomatis dengan yang ada 

dengan cara menyorot/memilih file 

yang sudah ada (format pdf) dan dimasukkan ke dalam folder 

(Gambar 4.5). Setelah file dimasukkan, maka referensi 

(misalnya jurnal) tersebut akan secara otomatis terbaca oleh 

mendeley. Dalam hal ini tidak semua jurnal langsung terbaca 

metafilenya. Hanya jurnal internasional yang terstandarisasi 

saja yang file pdf nya dapat terdeteksi otomatis oleh perangkat 

lunak mendeley ini. Untuk yang tidak terdeteksi otomatis, kita 

bias menggunakan cara manual 
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Gambar 10.15 Add File 1 

 

 

 
Gambar 10.16 Add File 2 

 

Perlu diperhatikan bahwa metafile artikel jurnal yang 

dimasukkan dalam folder kita tidak semuanya bisa terbaca 

secara lengkap. Kita perlu mencek isiannya. Hasil 

penambahan referensi artikel jurnal 
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Gambar 10.17 Add File 3 

 

3. Menambahkan folder berisi referensi secara otomatis. 

Menambahkan file referensi dalam folder ke dalam Mendeley 

pada dasarnya sama dengan menambahkan file, dengan 

memilih menu “Add Folder” Caranya adalah pilih folder 

“Latihan” sebagai tujuan penambahan file, kemudian pilih 

menu “Add Folder” untuk memilih folder dalam media 

penyimpan (hardisk) yang berisi kumpulan file referensi. 

Dalam 

contoh kasus ini, folder berisi file referensi yang akan 

ditambahkan di folder  yang ada di partisi D dalam hardisk 

 
Gambar 10.18 Add Folder 
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Gambar 10.19 Add Folder 1 

 

 

 
Gambar 10.20 Add Folder 2 

Tanda KUNING disudut kanan atas menandakan bahwa 

artikel yang dimasukkan tidak lengkap dengan DOI. File 

referensi yang sudah dilengkapi dengan DOI atau PMID atau 

ID bisa secara otomatis ditampilkan data bibliographynya di 

Mendeley. Cara terbaik adalah dengan mengunduh langsung 

file referensi dari database resmi seperti PubMed atau website 

journalnya dengan cara “IMPORT”. 

Jika Mendeley tidak bisa secara otomatis melengkapi data 

bibliography, maka langkah-langkah 

berikut perlu dilakukan. 

1. Cari data DOI atau PMID di artikel, biasanya terletak di 

halaman pertama artikel. Masukkan data DOI atau PMID 

tersebut ke kolom Catalog IDs di panel Details (arahkan 
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konsor kepaling bawah) dan klik Search (arahkan konsor 

kepaling bawah, klik logo kaca pembesar) 

 

 
Gambar 10.21 Cari DOI 

 

2. Mencari data bibliography via Google Scholar. Ketikkan 

judul lengkap artikel lalu klik Search by Title. 

3. Masukkan data-data bibliography secara manual, disetiap 

kolomnya. Ini terutama untuk referensi yang berasal dari 

Tesis atau sumber referensi lokal lainnya 

4. Menambahkan referensi secara manual, “Add Entry 

Manually”. 

Cara menambahkan referensi secara manual dapat dilakukan 

dengan meng-klik Add Files kemudian Add Entry Manually 

Sebelum melakukan ini, kita harus masuk ke dalam folder 

yang telah dibuat sebelumnya, sehingga file yang dimasukkan 

manual akan masuk ke dalam folder yang telah kita buat. 

Setelah dieksekusi, maka akan muncul tampilan pop-up 

desktop yang disebelah kanan. Tampilan tersebut merupakan 
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form isian kosong untuk buku, jurnal atau bahan referensi lain 

yang akan disimpan pada basisdata Mendeley. Bagian yang 

harus diisi meliputi Type data, judul, penulis, nama jurnal, 

tahun jurnal, volume, nomor (issue), halaman, dst. Input 

manual ini tidak terbatas pada jurnal saja. Untuk melihat tipe 

apa saja yang dapat dimasukkan ke dalam basisdata 

Mendeley, silakan klik tombol dropdown pada 

kolom type. 

 
Gambar 10.22 Add Entry Manually 

 

E. Cara Memasukan Referensi 

Menghubungkan Mendeley dengan program pengolah kata Ms. 

Word dengan Ms. Office Word. Penggunaan Mendeley harus 

terintegrasi dengan software pengolah kata yang digunakan 

(Sikronisasi Mendeley). Pengolah kata yang paling banyak digunakan 

adalah Microsoft Office Word dan OpenOffice Writer. Untuk 

mengintegrasikan kedua software ini maka harus diinstalkan plug-ins 

Mendeley ke MS Word. Setelah input data baik secara otomatis 

maupun manual dilakukan, tahap selanjutnya adalah melakukan 

sinkronisasi antara referensi dalam basisdata Mendeley dengan tulisan 

kita. Dalam kasus ini contoh sinkronisasi dilakukan dengan perangkat 

lunak Ms.Word yang sudah familiar digunakan. Cara yang dapat 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Klik menu Tools kemuadian Install MS Word Plugin. Apabila 

sudah terinstal maka yang keluar adalah menu uninstall MS 

Word Plugin 
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Gambar 10.23 Install MS Word Plugin 

 

2. Pastikan Mendeley sudah terinstall dengan cara Klik menu 

References pada menu bar MS Word. Jika sudah terinstall 

maka akan tampil menu Mendeley Cite-O-Matic pada menu 

bar References. Jika diklik menu Insert Citation, maka akan 

muncul jendela Mendeley. 

 
Gambar 10.24 Insert Citation 

Cari referensi yang akan dimasukkan. Ada dua cara, yaitu 

dengan mengetikkan kata kunci dari judul artikel ke kotak 

pencarian, atau dengan memilih langsung di Mendeley. 

Pencarian dengan kata kunci hanya bisa dilakukan di MS 

Word. Untuk memasukkan sitasi cukup dengan memilih judul 

artikel atau nama penulis atau tahun penerbitan yang tepat dan 

pilih OK  

 
Gambar 10.25 Insert Citation 

Apabila mencari referensi dengan kata kunci, maka tulis kata 

kunci pada “Search by author, title or year in My Library” dan 

hasilnya seperti tampak pada Sedangkan apabila mencari 

secara manual bia dilakukan dengan Klik “Go To Mendeley” 
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Gambar 10.26 Insert Citation 1 

 

F. Melakukan Sitasi 

Untuk membuat kutipan di tulisan kita, lakukan langkah berikut: 

1. Buka Ms Word. 

2. Buka dokumen yang akan diberikan sitasi (cication) 

3. Mulai memberikan sitasi dengan klik toolbar References 

"Insert Citation", klik "Go to Mendeley"). Mendeley, kita 

pilih filenya kemudian klik “Cite” 

 
Gambar 10.27 Cite 
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Gambar 10.28 Cite 1 

 

4. Lihat kembali pada dokumen anda, secara otomatis referensi 

sudah ditambahkan 

 
Gambar 10.29 Contoh referensi 
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Gambar 10.30 Pilihan gaya referensi 

 

G. Menyusun Daftar Pustaka 

Tahap terakhir adalah memasukkan hasil sitasi ke daftar pustaka. 

Hal ini akan sangat membantu sinkronisasi antara daftar pustaka 

dengan sumber-sumber yang kita sitir pada tulisan yang kita buat. 

Dengan kata lain, kesalahan daftar pustaka atau permasalahan “lupa” 

memasukkan ke daftar pustaka akan minimal terjadi. Berikut langkah 

untuk memasukkan ke daftar pustaka yaitu: 

1. Untuk memasukkan semua referensi yang sudah dikutip kedalam 

Daftar Pustaka, Tulis bab Daftar Pustaka secara manual diakhir 

halaman penulisan karya ilmiah, kemudian klik menu references, 

KEMUDIAN Insert bibliography pada bab 

 
Gambar 10.31 Insert Biliography 

 

Daftar Referensi akan ditempatkan secara otomatis dibagian 

akhir dari dokumen sesuaidengan style yang kita pilih (APA, 

MLA, AMA, IEEE, dll). Perubahan susunan sitasi yang 

dilakukan di dokumen secara otomatis juga akan berubah di 

daftar Referensinya. 

2. Setelah semua referensi dari hasil sitiran kita masuk alangkah 

baiknya di cek ulang. Pengecekan ulang dilakukan khususnya 
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untuk sumber-sumber yang kita masukkan ke Mendeley secara 

manual karena bisa saja terjadi kesalahan ketik “typo” pada saat 

input data manual. 

 
 

H. Gaya Pengutipan 

1. APA (American Psychological Association) 

2. MLA (Modern Language Association) 

3. AMA (American Medical Association) 

4. Turabian 

5. Chicago 

6. NLM (National Library of Medicine). 

7. ACS (American Chemical Society). 

8. APSA (American Political Science Association), untuk ilmu 

politik. 

9. CBE (Council of Biology Editors). 

10. IEEE style.\ 

11. ASA (American Sociological Association). 

12. Columbia style. 
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13. MHRA (Modern Humanities Research Association). 

 

I. Sumber Literatur Jurnal Ilmiah untuk Penelitian 

a. Jurnal Gratis 

 Mirror Scientific Data di LIPI (mirror di LIPI untuk jurnal 

ilmiah internasional) 

 Citeseer (ribuan paper jurnal bidang computer science) 

 Directory of Open Access Journal 

 PubMed Central (free digital archive of biomedical and 

life sciences) 

 Google Scholar (citation index, abstak dam fulltext) 

 DBLP Bibliography 

 Libra Academic Search 

 JSTOR Scholarly Journal Archieve 

 Biomed Central (the Open Access Publisher) 

 Highwire Press Stanford University 

 UC Berkeley on iTunes U (Materi kuliah gratis dari UC 

Berkeley) 

 MIT Opencourseware (Materi kuliah gratis dari MIT) 

 Patent Searching (Pencarian Dokumen Paten) 

b. Jurnal berbayar 

 IEEE Computer Society Digital Library (student member 

$61/tahun) 

 ACM Digital Library (student member $42/tahun) 

 Elsevier.Com (banyak universitas di Indonesia yg 

berlangganan) 

 EBSCO (banyak universitas di Indonesia yg 

berlangganan) 

 Science Direct (banyak universitas di Indonesia yg 

berlangganan) 

 Proquest (banyak universitas di Indonesia yg 

berlangganan) 

 Scopus  (banyak universitas di Indonesia yg 

berlangganan) 

 Emeraldinsight (banyak universitas di Indonesia yg 

berlangganan) 

 

 

 



 

202 

 

 

 

Latihan 

1. Sebutkan definisi mendeley dan digunakan untuk menulis apa? 

2. Kenapa pentingnya menggunakan mendeley? 

3. Dimanakah link untuk instalisasi Software Mendeley? 

4. Sebutkan tahapan mendownload dan install mendeley? 

5. Sebutkan bagaimana cara mengoperasikan mendeley? 

6. Sebutkan cara menambahkan referensi? 

7. Sebutkan cara menambahkan referensi secara otomatis? 

8. Sebutkan cara menambahkan folder bersisi referensi secara 

otomatis? 

9. Sebutkan cara mencek DOI? 

10. Sebutkan cara referensi secara manual “Add Entery Manually”? 

11. Sebutkan cara mencititation artikel? 

12. Sebutkan cara memasukan daftar pustaka?  
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  Bab 11 

 

 

INSTAL WINDOWS  

10, 8, 7 

 

 
 

A. Download File ISO Windows 10,8,7 

Download File ISO Windows 10,8,7 diwebsite Microsoft, 

Silahkan sesuaikan dengan komputer kamu. Komputer dengan RAM 

dibawah 4 GB, lebih disarankan agar menggunakan versi 32bit, 

sedangkan 4 GB atau ke atas, disarankan pakai yang 64bit. 

B. Download Aplikasi Rufus 

Jika sudah, Download dan jalankan Aplikasi Rufus. Lalu setting 

persis seperti ini, jangan lupa "Browse" file ISO-nya ya. Jika sudah, 

Klik Start. Pastikan sebelum kamu klik start, Flashdisk sudah dalam 

keadaan kosong dan tidak ada data penting didalamnya. 

T
u

ju
a

n
 

p
em

b
el

a
ja

ra
n

• Mahasiswa Mengetahui download File ISO 
windows 10

• Mahasiswa Mengatahui download Aplikasi Rufus

• Mahasiswa Mengetahui cara setting BIOS

• Mahasiswa Mengetahui custom Install

• Mahasiswa Mengetahi cara Partisi Hardisk
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Gambar 11.1 Tampilan software Rufus 

 

C. Setting BIOS 

Jika sudah, sekarang colokan Flashdisk tersebut ke Komputer 

yang ingin kamu Install Windows 10, jangan lupa setting BIOS, Untuk 

masuk BIOS, kamu bisa menekan tombol DEL, F2 atau semacamnya, 

karena beda jenis beda pula tombolnya. Lalu ubah Boot Device 

Priority-nya menjadi USB HDD/Flashdisk. 

Jika langkah pengerjaan benar, harusnya Komputer dapat 

mendeteksi adanya Bootable USB yang berisikan Windows 10 

Education tadi. Jika muncul tampilan seperti ini, Klik "Next". 
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Gambar 11.2 Instal window 1 

 

Selanjutnya, Klik Install Now, 

 

 
Gambar 11.3 Instal window 2 
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D. Custom Instal 

Sampai disini kamu akan diberi 2 pilihan. Karena kamu ingin 

menginstall Windows 10 dari awal, maka yang harus dipilih 

adalah yang Custom: Install Windows only (Advanced) 

 
Gambar 11.4 Instal window 3 

 

E. Partisi hardisk 

Selanjutnya adalah pemilihan partisi Hardisk, jika kamu tidak 

ingin membuat partisi, silahkan langsung klik tombol Next. Atau jika 

ingin membuat partisi baru, semisal Local Disk D atau Local Disk E, 

klik tombol New, lalu tentukan size-nya. Ketika sudah Install 

Windows, kamu juga bisa hapus atau tambah partisinya kok, jadi 

tenang saja :) 

 
Gambar 11.5 Instal window 4 
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Nah, ini adalah bagian yang paling lama, silahkan tunggu 20 - 60 

menit, biasanya ditengah jalan Windows akan melakukan Restart 

dengan sendirinya 

PERHATIAN: Harap cabut Flashdisk kamu ketika Proses 

"Getting files ready for installation" telah selesai atau mencapai 

100%.* Hal ini dimaksudkan agar ketika Restart, Komputer tidak 

melakukan Booting dari awal lagi. 

 
Gambar 11.6 Instal window 5 

 

Setelah sabar menunggu, harusnya tampilan ini akan muncul jika 

instalasi berjalan dengan mulus. Sampai disini, saya lebih 

menyarankan kamu untuk meng-klik tombol "Use express settings". 
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Gambar 11.7 Instal window 6 

 

Sampai disini kamu akan ditanyakan untuk Login menggunakan 

akun Microsoft. Jika tidak punya, klik saja Don't have an account? 

 
Gambar 11.8 Instal window 7 
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Tahap selanjutnya tinggal mengikuti sesuai instruksi pada layer 

dan menunggu splash screen beres sampai masuk tampilan desktop 

 

Latihan 

1. Carilah software Rufus di Internet? 

2. Sebutkan untuk masuk BIOS? 

3. Sebutkan tahapan-tahapan install windows? 

4. Sebutkan bagaimana cara partisi hardisk? 
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  Bab 12 

 

 

DESAIN GRAFIS di 

COREL DRAW 

 

 

 
 

A. Pengenalan CorelDraw 

CorelDraw merupakan program aplikasi desain grafis intuitif dan 

menyediakan banyak fasilitas yang menawarkan kemudahan bagi 

pengguna dalam membuat sebuah obyek desain grafis. 

 

 

T
u

ju
a

n
 

p
em

b
el

a
ja

ra
n • Mahasiswa Mengetahui Tentang CorelDraw

• Mahasiswa Mengatahui Cara memulai CorelDraw

• Mahasiswa Mengetahui jendela CorelDraw

• Mahasiswa Mengetahui Mengambar Desain Objek 
Grafis

• Mahasiswa Mengetahi Bekerja dengan objek Grafis
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B. Memulai CorelDraw 

Untuk memulai CoreDRAW klik Start, kemudian All Programs, 

Corel Graphics Suite 11, dan klik CorelDRAW 11. 

 

 
Gambar 12.1 Program CorelDraw 11 

Keterangan: 

1. New Graphic digunakan untuk membuat sebuah obyek 

gambar yang baru. 

2. Open Last Edited digunakan untuk membuka file obyek 

gambar yang pernah disunting terakhir kali. 

3. Open Graphic digunakan untuk membuka obyek gambar yang 

pernah disimpan sebelumnya. 

4. Template digunakan untuk membuat sebuah obyek gambar 

yang baru dengan menggunakan fasilitas Template. 

5. CorelTUTOR digunakan untuk membuka lembar kerja 

tutorial. 

 

C. Mengenal Jendela CorelDraw 

 Menu Bar, bagian yang berisi beberapa pilihan menu untuk 

menjalankan suatu perintah. 

 Tool Box, bagian yang berisi beberapa tombol perintah untuk 

membuat dan memodifikasi obyek gambar. 
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 Tool Bar, bagian yang berisi beberapa tombol perintah untuk 

menjalankan suatu perintah. 

 Property Bar, bagian yang berisi perintah-perintah yang 

berhubungan dengan tombol perintah atau obyek yang aktif. 

 Drawing Page, area yang digunakan untuk mengolah obyek 

gambar. Bagian ini juga merupakan area pencetakan gambar. 

 Color Palette, bagian yang berisi daftar pilihan warna yang 

dapat kita gunakan untuk memberi warna pada obyek gambar 

 
Gambar 12.2 Jendela CorelDraw 

D. Menggambarkan Desain Objek Grafis 

1) Mengambar Objek Kotak 

 Klik Rectangle Tool pada bagian Tool Box. 

 Klik dan tahan tombol Mouse pada bagian Drawing Page, 

kemudian geser hingga membentuk obyek gambar persegi 

panjang dan lepaskan Mouse. 

Atau 
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 Klik 3 Point Rectangle Tool pada bagian Tool Box 

 Klik dan tahan Mouse pada bagian Drawing Page, 

kemudian geser untuk membentuk obyek dasar gambar 

persegi panjang, dan lepaskan Mouse. 

 Lanjutkan dengan menentukan tinggi persegi panjang 

yaitu dengan mengklik Mouse pada posisi yang berbeda. 

2) Mengambar Bujur Sangkar 

 Klik Rectangle Tool pada bagian Tool Box. 

 Tekan tombol Ctrl, klik dan tahan Mouse pada bagian 

Drawing Page, kemudian geser hingga membentuk obyek 

gambar bujur sangkar, lepaskan Mouse 

3) Mengambar Objek Lingkaran 

 Klik Ellipse Tool pada bagian Tool Box. 

 Klik dan tahan tombol Mouse pada bagian Drawing Page 

kemudian geser hingga membentuk obyek gambar Elips 

dan lepaskan Mouse. 

Atau 

 Klik 3 Point Ellipse Tool pada bagian Tool Box. 

 Klik dan tahan tombol Mouse pada bagian Drawing Page, 

kemudian geser untuk membentuk obyek dasar gambar 

elips dan lepaskan Mouse. 

 Lanjutkan dengan menentukan tinggi elips yaitu dengan 

meng-klik Mouse pada posisi yang berbeda. 

4) Mengambar Lingkaran 

 Klik 3 Point Ellipse Tool pada bagian Tool Box. 

 Klik dan tahan tombol Mouse pada bagian Drawing Page, 

kemudian geser untuk membentuk obyek dasar gambar 

elips dan lepaskan Mouse. 

Lanjutkan dengan menentukan tinggi elips yaitu dengan 

meng-klik Mouse pada posisi yang berbeda 

5) Mengambar Objek Garis Dan Kurva 

 Mengambar garis polygon 

 Klik Freehand Tool pada bagian Tool Box. 
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 Klik Mouse pada bagian Drawing Page, kemudian 

klik untuk mengakhiri pembentukan obyek 

gambar garis lurus. 

 

Kita dapat membuat garis lurus dengan kemiringan 

kelipatan dari 15O, yaitu: 

 Klik Freehand Tool pada bagian Tool Box. 

 Klik Mouse pada bagian Drawing Page, kemudian 

tekan tombol Ctrl dan arahkan Pointer ke segala 

arah untuk menentukan sudut kemiringan garis. 

Klik disembarang posisi yang kita kehendaki 

 

Untuk membuat Poligon caranya adalah sebagai 

berikut: 

 Klik Freehand Tool pada bagian Tool Box. 

 Klik Mouse untuk mengawali pembentukan 

segmen pertama, kemudian klik ganda (2 kali klik) 

untuk membentuk segmen kedua, ketiga, keempat 

dan seterusnya.  

 Klik disembarang posisi yang anda kehendaki 

untuk mengakhiri pembentukan obyek garis luru 

 Mengambar Kurva 

 Klik Freehand Tool pada bagian Tool Box. 

 Klik dan tahan tombol Mouse pada bagian 

Drawing Page, kemudian geser Mouse untuk 

membentuk obyek gambar kurva dan lepaskan 

Mouse 

 Mengambar Bezier 

Bezier merupakan sebuah garis atau kurva dalam 

bentuk segmen-segmen yang dihubungkan oleh titik-

titik. 

 Klik Bezier Tool pada bagian Tool Box. 

 Klik Mouse untuk mengawali pembentukan 

garis, klik ganda untuk mengakhiri 

pembentukan garis. 
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 Untuk membuat garis dengan segmen yang 

banyak, klik Mouse untuk mengawali 

pembentukan segmen pertama, klik lagi untuk 

membentuk segmen kedua, ketiga dan 

seterusnya. Klik ganda untuk mengakhiri 

pembentukan garis segmen. 

Untuk membentuk kurva caranya adalah: 

 Klik Bezier Tool pada bagian Tool Box. 

 Klik dan tahan tombol Mouse untuk 

membentuk titik pertama, geser titik kendali ke 

arah lain untuk membentuk lengkung kurva dan 

lepaskan Mouse. 

 Arahkan Pointer pada posisi lain untuk 

membentuk titik kedua kemudian klik dan 

tahan tombol Mouse lagi, geser titik kendali ke 

arah lain untuk membentuk lengkung kurva dan 

klik ganda untuk mengakhiri pembentukan 

Kurva. 

 Mengambar Media Artistik 

Artistic Media Tool digunakan untuk membentuk 

bermacam-macam variasi coretan kuas. 

Ada 5 pilihan pola coretan kuas, yaitu Preset, Brush, 

Sprayer, Calligraphic, dan Pressure. Untuk mengatur 

pola coretan digunakan: 

 Freehand Smoothing, digunakan untuk mengatur 

faktor kelembutan tepi obyek coretan yang kita 

buat dengan nilai konsentrasi 0 – 100. 

 Artistic Media Tool Width, digunakan untuk 

mengatur faktor ketebalan obyek coretan yang kita 

buat dengan nilai konsentrasi 0,03” – 10”. 

Berikut contoh cara menggambarnya: 

 Klik Artistic Media Tool pada bagian Tool Box. 

 Klik tombol Preset pada bagian Property Bar. 

 Pilih pola coretan kuas dari kotak Stroke List. 
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 Atur konsentrasi faktor kelembutan sisi obyek 

coretan kuas pada kotak Freehand Smoothing di 

Property Bar sesuai kebutuhan. 

 Buat sembarang bentuk obyek coretan kuas pada 

bagian Drawing Page. 

 Atur konsentrasi faktor ketebalan obyek coretan 

kuas pada kotak  Artistic Media Tool Width di 

Property Bar sesuai kebutuhan 

 Mengambar Pen 

Pen Tool mirip dengan Bezier Tool, yaitu untuk 

membentuk obyek garis atau kurva dalam bentuk 

segmen-segmen yang dihubungkan oleh titiktitik. 

 Mengambar polyline 

Polyline Tool mirip dengan Freehand Tool, yaitu untuk 

membentuk obyek garis dalam bentuk segmen-segmen 

yang dihubungkan oleh titik-titik. 

 Mengambar Kurva 3 titik 

1) Klik 3 Point Curve Tool pada bagian Tool Box. 

2) Klik dan tahan tombol Mouse pada bagian 

Drawing Page, kemudian geser untuk membentuk 

obyek dasar gambar kurva dan lepaskan Mouse. 

3) Lanjutkan dengan menentukan tinggi kurva, yaitu 

dengan meng-klik Mouse pada posisi yang 

berbeda. 

6) Mengambar Objek Poligon 

a. Mengambar Poligon 

 Klik Polygon Tool pada bagian Tool Box. 

 Klik dan tahan tombol Mouse pada bagian Drawing 

Page, kemudian geser untuk membentuk obyek 

dasar poligon. 

b. Mengambar Graph Paper 

 Klik Polygon Tool pada bagian Tool Box. 

 Tentukan jumlah kolom dan baris pada bagian 

Graph Paper Columns and Rows pada bagian 

Property Box. 
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 Klik dan tahan tombol Mouse pada bagian Drawing 

Page, kemudian geser untuk membentuk obyek 

gambar kertas grafik. 

c. Mengambar Spiral 

Ada beberapa fungsi untuk mengatur tatanan spiral, 

yaitu: 

 Spiral Revolution, untuk menentukan jumlah spiral 

dengan nilai 1-100. 

 Symmetrical Spiral, untuk membentuk obyek spiral 

yang simetris. 

 Logarithmic Spiral, untuk membentuk obyek spiral 

yang logaritmik. 

 Spiral Expantion Faktor, untuk mengatur jarak 

mengembang pada spiral yang berpola logaritmik. 

Cara menggambarnya: 

 Klik Spiral Tool pada bagian Tool Box. 

 Ketik nilai perputaran spiral pada kotak Spiral 

Revolutions pada bagian Property Box. 

 Klik salah satu tombol pembentuk spiral, 

Symmetrical Spiral atau Logarithmic Spiral. Jika 

memilih Logarithmic Spiral, tentukan pula jarak 

mengembang pada bagian Spiral Expantion Faktor. 

 Geser secara diagonal pada bagian Drawing Page 

sampai terbentuk spiral dengan ukuran yang 

dikehendaki. 

7) Mengambar Obje Lain 

Ada 5 kategori bentuk untuk menggambar obyek yang tidak 

terdefinisikan: 

 Basic Shapes, untuk menggambar berbagai macam 

variasi bentuk seperti segitiga, jajaran genjang, 

trapesium dan sebagainya. 

 Arrows Shapes, untuk menggambar berbagai macam 

variasi bentuk anak panah. 

 Flowchart Shapes, untuk menggambar berbagai macam 

variasi bentuk diagram alur. 
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 Star Shapes, untuk menggambar berbagai macam variasi 

bentuk bintang. 

 Callout Shapes, untuk menggambar berbagai macam 

variasi bentuk teks keterangan gambar yang tidak 

terdefinisikan. 

 

E. Berkerja dengan Objek Grafis 

1) Menyalin dan Menggandakan Obyek 

 Metode Copy 

1. Pilih Objek 

2. Gunakan salah satu perintah berikut untuk 

menyalin objek 

a. Pilih perintah menu Edit, kemudian Copy. 

b. Klik tombol Copy pada bagian Tool Bar 

standar. 

c. Tekan tombol Ctrl+C. 

d. Klik kanan pada bagian obyek dan pilih 

perintah Copy. 

3. Gunakan salah satu perintah berikut untuk 

menempatkan (menempelkan) obyek hasil salinan 

pada bagian Drawing Page. 

a. Pilih perintah menu Edit, kemudian Paste. 

b. Klik tombol Paste pada bagian Tool Bar 

standar. 

c. Tekan tombol Ctrl+V. 

d. Klik kanan pada bagian obyek dan pilih 

perintah Paste. 

4. Obyek hasil salinan akan diletakkan dengan posisi 

menumpuk atau menumpuk obyek sumber. 

Pindahkan dengan cara meng-klik, tahan dan geser 

obyek salinan ke posisi lain. 

 Metode Duplicate 

1) Pilih Objek 

2) Gunakan salah satu perintah berikut untuk 

menyalin obyek. 
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a. Pilih perintah menu Edit, kemudian Duplicate. 

b. Tekan tombol Ctrl+D. 

3) Hasil penggandaan akan diletakkan dengan posisi 

berdampingan dengan obyek sumber. 

4) Untuk mendapatkan obyek penggandaan yang 

lebih dari 1, lakukan langkah ke-2 berulang-ulang. 

2) Menghapus Obyek 

a. Pilih obyek. 

b. Gunakan salah satu perintah berikut untuk 

menghapusnya. 

 Pilih perintah menu Edit, kemudian Delete. 

 Tekan tombol Delete pada Keyboard. 

 Klik kanan pada bagian obyek dan pilih perintah 

Delete. 

3) Mengatur Posisi Obyek 

1. Memindahkan Objek 

a. Geser obyek di atas Tab halaman tujuan. 

b. Geser obyek ke Drawing Page di dalam halaman 

tujuan. 

2. Mendorong Objek adalah memindahkan obyek secara 

berlahan-lahan dengan menggunakan anak panah pada 

Keyboard 

4) Memutar Obyek 

a. Pilih obyek. 

b. Pilih perintah menu Window, Dockers, Transformation, 

dan Rotate. 

c. Kosongkan kotak cek Relative Center dalam jendela 

Transformation untuk memutar obyek secara bebas. 

d. Aktifkan kotak cek Relative Center jika ingin memutar 

obyek disekitar titik-titik yang berhubungan dengan 

posisi obyek. 

e. Ketik nilai perputaran dalam kotak Angle. 

f. Tentukan titik rotasi obyek, atau ketik nilai rotasi dalam 

kotak H dan V untuk menentukan posisi horizontal dan 

vertikal. 
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g. Klik tombol Apply untuk menjalankan perintah. 

 
Gambar 12.3 Memutar Objek 

5) Mencerminkan Obyek 

Mencerminkan obyek berarti memutar obyek dari kiri ke 

kanan atau dari atas ke bawah. Caranya sama dengan 

memutar obyek, tetapi yang aktif adalah tombol Scale and 

Mirror. 

 
Gambar 12.4 Menceriminkan Objek 
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Latihan 

1. Sebutkan apakah itu CorelDraw? 

2. Sebutkan tahapan memulai CorelDraw? 

3. Sebutkan Kegunaan dari program CorelDraw yang ada pada 

gambar 12.1? 

4. Sebutkan satu persatu serta manfaatnya tentang jendela 

CorelDraw? 

5. Buatlah gambar CorelDraw? 

6. Sebutkan tahapan mengambar desain objek grafis? 

7. Sebutkan tahapan menggunakan bekerja dengan objek grafis? 
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