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KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena Berkat dan Anugerah-

Nya, penulisan Modul ini yang berjudul “Teknik Komputer” dapat terlaksana dengan 

baik.

Buku ajar ini merupakan pengembangan dari buku ajar yang telah dibuat 

sebelumnya, yaitu Edisi Tahun 2008, dimana pengembangan uraian atau 

penjelasannya didasarkan pada Microsoft Office versi 97-2003, sehingga penjelasan 

mengenai aplikasi Microsoft Word dan aplikasi Microsoft Excel yang termuat di 

dalamnya kurang sinkron lagi dengan tampilan layar PC yang digunakan pada 

Lab.Komputer Jurusan Teknik Mesin, karena saat ini versi Microsoft Office yang 

diinstal adalah versi 2007. Hal ini tentunya dapat menyulitkan mahasiswa termasuk 

pengajar  jika tetap menggunakan buku ajar edisi yang lama.

Adapun penjelasan ringkas mengenai pengembangan materi yang dilakukan 

pada edisi buku ajar yang baru ini, adalah sbb :

 Pada Bab-1, ditambahkan sub pokok bahasan mengenai sejarah perkembangan 

komputer. Hal ini tentunya dimaksudkan untuk menyajikan fakta bahwa komputer

mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam kurun waktu yang relatif

singkat, sehingga dengan kenyataan ini diharapkan dapat  membangkitkan minat 

peserta didik untuk turut berperan didalamnya walaupun hanya terbatas sebagai 

pengguna produk teknologi tersebut.

 Pada Bab-2, disajikan pengembangan penjelasan atau uraian mengenai salah satu 

aplikasi pengolah kata yaitu Microsoft Word, dengan titik berat pada penjelasan 

mengenai tampilan layar kerja yang memuat menu dan tools yang dapat 

ditampilkan secara utuh pada layar monitor saat menggunakan aplikasi ini

 Pada Bab-3, disajikan pengembangan penjelasan mengenai salah satu aplikasi 

pengolah data, yaitu Microsoft Excel, dengan titik berat pada uraian mengenai 

berbagai jenis formula atau fungsi yang tercakup dalam kelompok Math & 

Trigonometry.

 Pada Bab-4, yang merupakan bab tambahan, memuat materi baru, yaitu 

penjelasan mengenai salah satu aplikasi Matematika, yaitu SpeQ Mathematics, 
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yang merupakan salah satu aplikasi komputer yang ada saat ini dan dapat 

dipergunakan untuk penyelesaian masalah yang berhubungan dengan matematika.

Dalam kaitan dengan keberadaan Program Studi Teknik Mesin-D3 Jurusan 

Teknik Mesin Politeknik Negeri Manado, ketiga aplikasi komputer yang disajikan 

pada Bab 2, Bab-3 dan Bab-4 tentunya dapat diharapkan menjadi paket alternatif 

dalam rangka melengkapi dan membangun kemampuan peserta didik melalui kegiatan 

belajar mengajar matakuliah Teknik Komputer yang merupakan salah satu komponen 

dalam Kurikulum yang dijalankan saat ini

Manfaat yang diharapkan dari keberadaan buku ajar ini yaitu agar 

memudahkan pelaksanaan proses belajar mengajar, utamanya  dalam penyajian

matakuliah Teknik Komputer pada Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Manado,

dengan kata lain buku ajar ini dapat menjadi salah satu media dan penunjang proses 

transfer pengetahuan dari pengajar ke peserta didik.

Disadari sepenuhnya oleh penulis bahwa buku ajar ini masih memiliki banyak 

kekurangan. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kompleksnya cakupan ilmu 

pengetahuan yang berhungan dengan penggunaan komputer di satu sisi dan 

terbatasnya penulis dalam berbagai hal di sisi lain. Untuk itu Penulis menyampaikan 

harapan kiranya situasi ini memungkinkan terserapnya berbagai kritik dan saran demi 

penyempurnaannya. Pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan penghargaan 

dan terima kasih Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan baik secara 

langsung maupun tidak langsung dalam penulisan buku jar ini. Akhir kata semoga 

buku ajar ini dapat memberikan manfaat sebagai mana yang kita harapkan bersama.

Manado,...................2011

Penulis
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BAB-1
PENGENALAN UMUM PC

1.1   Peranan Komputer Dalam Kehidupan Manusia

Komputer personal (personal computer/PC) merupakan peralatan yang 

berfungsi untuk mengubah data menjadi informasi yang diperlukan. Peralatan ini 

terdiri dari perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software). Komputer 

jenis ini kadang juga dikenal dengan sebutan desktop karena sering diletakkan di atas 

meja (desk = meja). Bentuk lain dari sebuah komputer adalah berupa laptop. Sebutan 

laptop menunjuk pada komputer ramping yang dapat dipangku (lap = pangkuan). 

Selain disebut laptop, ada juga yang menyebutnya dengan istilah notebook

Pada dasarnya keberadaan komputer dimaksudkan untuk mempermudah 

pekerjaan manusia dan jika kita berbicara mengenai pekerjaan manusia tentulah kita 

menyadari bahwa wilayah atau cakupannya sangatlah kompleks, sehingga untuk 

menelusuri berbagai jenis pekerjaan yang melibatkan penggunaan komputer tentunya 

juga dapat disadari bahwa hal tersebut bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan, 

namun jika kita ingin menyederhanakannya maka kita dapat memulainya dengan 

mengamati lingkungan dimana kita berada. Kongkritnya jika kita mengamati 

lingkungan kampus dimana kita berada, maka akan terlihat bahwa hampir di semua 

unit kerja yang ada dalam lingkungan kampus terdapat benda yang bernama 

“Komputer”

Selanjutya dari hasil pengamatan sekilas tersebut, tidaklah berlebihan jika 

kita kemudian membuat analogi bahwa situasi atau kondisi yang teramati 

dilingkungan kampus tersebut akan memiliki kesamaan dengan tempat-tempat kerja 

lainnya.  Jika analogi tersebut benar, maka kita beralasan untuk mengatakan bahwa 

saat ini komputer telah menyatu dengan kehidupan manusia.

Wujud nyata dari kedekatan ini dapat dilihat pada berbagai jenis aktivitas 

manusia yang fokusnya berbentuk penanganan dokumen termasuk 

mengkomunikasikannya dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pelaksanaan tugas 

dan fungsi dari berbagai bidang kerja yang ada saat ini. Dalam kaitan ini, dengan 

sederhana kita dapat melihat bahwa komputer secara tidak langsung telah 



2

menggantikan fungsi mesin ketik. Demikian juga dengan pelaksanaan pekerjaan 

yang fokusnya dominan berada dalam wilayah pengolahan data, maka pada posisi ini 

komputer juga telah menggantikan fungsi kalkulator sebagai alat hitung.

Jika jangkauan pengamatan dikaitkan dengan bidang yang berhungan dengan 

penerapan teknologi informasi dan komunikasi, maka pemakaian komputer akan 

lebih nyata lagi, sebab pada dasarnya peralatan teknologi informasi dan komunikasi 

adalah mencakup peralatan yang dapat menghasilkan informasi dan mengirimkan

informasi tersebut ke pihak-pihak yang membutuhkan. Peralatan seperti ini terus 

berkembang seiring dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi. 

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa awalnya komputer hanya 

dipergunakan sebagai alat ketik dan alat hitung. Namun akibat tuntutan dan 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, komputer kemudian menjadi 

sebuah mesin serba guna. Dengan komputer dan internet, maka terbuka peluang 

komunikasi dengan pengguna komputer lainnya dengan menggunakan teknologi 

jaringan komputer. Agar dapat saling terhubung dan bertukar informasi antara satu 

sama lain, maka diperlukan alat-alat komunikasi atau jaringan komunikasi. Peralatan 

tersebut misalnya : kartu jaringan, modem dan sebagainya termasuk berbagai jenis 

aplikasi atau perangkat lunak untuk menunjang sistem operasinya.

Gambar-1.1 Sekilas pemanfaatan komputer
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Berikut adalah uraian singkat mengenai beberapa bidang pemanfaatan atau 

penerapan komputer 

 Bidang teknik dan ilmu pengetahuan 

 Kecepatan dan ketepatan komputer sangat bermanfaat dalam pengolahan data 

pada aplikasi teknik 

 Para ahli nuklir dapat membuat model reaktor nulkir pada layar komputer, 

tidak perlu membuat model yang sebenarnya. Kondisi-kondisi yang 

diperlukan pada reaktor nuklir dapat diprogram, dan dapat dicoba diberikan 

data yang melampaui batas keamanan reaktor tersebut

 Komputer dapat juga digunakan untuk membuat model molekul-molekul, 

yang dapat ditampilkan secara grafik pada layar komputer. Melalui grafik ini, 

ahli kimia dapat mengamati bagaimana molekul-molekul tersebut bereaksi 

dengan yang lainnya.

 Komputer juga dapat dipergunakan pada bidang geologi untuk mempelajari 

keadaan tanah serta contour dari suatu daerah

 Aplikasi yang lain dari komputer dalam bidang teknik adalah computer aided 

design

 Bidang bisnis

 Kegunaan komputer pada aplikasi bisnis adalah untuk menyediakan 

informasi dengan cepat dan tepat.

 Management Information System (MIS) adalah suatu sistem informasi yang 

banyak diterapkan di perusahaan untuk menyediakan informasi yang 

diperlukaan oleh semua tingkat manajemen

 Salah satu bagian dari MIS adalah AIS (Accounting Information System)

 Dalam MIS terdapat tiga komponen utama yaitu: Upper, Midle dan Lower 

Management 

 Bidang Industri

Didalam proses industri, komputer dapat dipergunakan untuk pengawasan 

nemerik (numerical control) atau untuk pengawasan proses (process control)

 Bidang Perbankan
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Dibidang perbankan, komputer dipergunakan untuk menghasilkan informasi bagi 

pihak manajemen bank sendiri dan juga untuk meningkatkan pelayanan kepada 

nasabah bank.

 Bidang Pendidikan

 Dibidang pendiikan, komputer dipergunakan sebagai alat bantu dalam proses 

belajar

 Komputer juga digunakan untuk membantu orang tuli mempelajari bahasa 

kode

 Bidang Kedokteran

 Dibidang kedokteran, komputer banyak digunakan untuk membantu para 

dokter mendiagnosa penyakit dan menemukan obat yang tepat.

 Contoh penerapan komputer dalam bidang kedokteran adalah

� CAT (Computerized Axial Tomography)
� DSR (Dynamic Spatial Reconstructor)
� SPECT (Single Photon Emission Computer Tomography)
� NMR (Nuclear Magnetic Resonance)

 Bidang Penerbangan

Salah satu keguanan komputer pada perusahaan penerbangan adalah untuk

mengatur jadwal penerbangan dan mengatur sietm pemesanan tiket

 Bidang Kriminalitas

 Komputer dapat menghasilkan statistic kriminalitas di suatu daerah

 Program komputer yang telah dikembangkan pada bidang kriminalitas adalah 

Crime Analysis Support System

 Program komputer yang lainnya adalah

� PROMIS (Prosecutor-Offender Management Information System)
� CATCH (Computer-Assisted Terminal Criminal Hunt)
� MOTION (Metropolitan Orleans Total Information Online Network)
� ARJIS (Automated Regional Justice Information System)

 Hiburan

Komputer dapat digunakan untuk hiburan dalam bentuk permainan (game)
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1.2 Sejarah Perkembangan Komputer 

Generasi Pertama

Pada waktu Perang Dunia Kedua, negara-negara yang ikut dalam perang 

tersebut terus berusaha untuk mengembangkan komputer yang akan digunakan untuk 

mengeksploit potensi strategis yang dimiliki komputer. Karena hal ini, maka adanya 

peningkatan pendanaan dari negara untuk mempercepat pengembangan 

komputer serta kemajuan teknik computer

Dan pada tahun 1941, seorang insinyur jerman – Konrad Zuse berhasil membangun 

sebuah komputer Z3 yang digunakan untuk mendesain pesawat terbang dan juga 

peluru kendali.

Dilain pihak, pihal sekutu juga membuat kemajuan dalam hal pengembangan 

kekuatan komputer. Dan pihak Inggris pada tahun 1943 telah menyelesaikan 

komputer yang digunakan untuk memecahkan kode rahasia yang diberi 

nama Colossus, untuk memecahkan kode rahasia yang digunakan militer Jerman. 

Dan dampak dari pembuatan Colussus ini tidak memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap perkembangan industri komputer dikarenakan beberapa alasan 

yaitu:

 Colossus bukan merupakan komputer general (serba guna), hanya digunakan 

untuk memecahkan kode rahasia saja.

 Dan keberadaan komputer ini dijaga kerahasiaannya hingga satu dekade setelah 

perang berakhir.

Disamping itu, ada usaha lain yang dilakukan pihak Amerika Serikat pada 

waktu itu dan berhasil mencapai kemajuan lainnnya, yaitu seorang insinyur Harvard 

– Howard H.Aiken (1900-1973) yang bekerja dengan IBM berhasil memproduksi 

kalkulator elektronik untuk US Navy. Kalkulator tersebut berukuran panjang 

setengah lapangan bola kaki dan memiliki rentang kabel sepanjang 500mil.  The 

Harvd-IBM Automatic Sequence Controlled Calculator, atau Mark I, merupakan 

komputer relai elektronik. Ia menggunakan sinyal elektromagnetik untuk 

menggerakkan komponen mekanik. Mesin tersebut beropreasi dengan lambat (ia 

membutuhkan 3-5 detik untuk setiap perhitungan) dan tidak fleksibel (urutan 
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kalkulasi tidak dapat diubah). Kalkulator tersebut dapat melakukan perhitungan 

aritmatik dasar dan persamaan yang lebih kompleks.

Perkembangan komputer lain pada masa itu adalah Electronic Numerical 

Integrator and Computer (ENIAC), yang dibuat oleh kerjasama antara pemerintah 

Amerika Serikat dan University of Pennsylvania . Terdiri dari 18.000 tabung vakum, 

70.000 resistor, dan 5 juta titik solder, komputer tersebut merupakan mesin yang 

sangat besar yang mengkonsumsi daya sebesar 160kW.  Komputer tersebut 

dirancang oleh John Presper Eckert (1919-1995) dan John W. Mauchly (1907-

1980), ENIAC merupakan komputer serbaguna (general purpose computer) yang 

bekerja 1000 kali lebih cepat dibandingkan Mark I.

Pada pertengahan 1940-an, John von Neumann (1903-1957) bergabung 

dengan tim University of Pennsylvania dalam usha membangun konsep desin 

komputer yang hingga 40 tahun mendatang masih dipakai dalam teknik 

komputer. Von Neumann mendesain Electronic Discrete Variable Automatic 

Computer (EDVAC) pada tahun 1945 dengan sebuh memori untuk menampung 

baik program ataupun data.  Teknik ini memungkinkan komputer untuk berhenti 

pada suatu saat dan kemudian melanjutkan pekerjaannya kembali. Kunci utama 

arsitektur Von Neumann adalah unit pemrosesan sentral (CPU), yang memungkinkan 

seluruh fungsi komputer untuk dikoordinasikan melalui satu sumber tunggal. Tahun 

1951,UNIVAC I (Universal Automatic Computer I) yang dibuat oleh Remington 

Rand, menjadi komputer komersial pertama yang memanfaatkan model arsitektur 

von Neumann tersebut.

Baik Badan Sensus Amerika Serikat dan General Electric memiliki 

UNIVAC. Salah satu hasil mengesankan yang dicapai oleh UNIVAC adalah 

keberhasilannya dalam memprediksi kemenangan Dwilight D. Eisenhower dalam 

pemilihan presiden tahun 1952. Komputer Generasi pertama dikarakteristik dengan 

fakta bahwa instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk suatu tugas tertentu. Setiap 

komputer memiliki program kode-biner yang berbeda yang disebut “bahasa mesin” 

(machine language). Hal ini menyebabkan komputer sulit untuk diprogram dan 

membatasi kecepatannya. Ciri lain komputer generasi pertama adalah penggunaan 
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tube vakum (yang membuat komputer pada masa tersebut berukuran sangat besar) 

dan silinder magnetik untuk penyimpanan data.

Generasi Kedua

Dimulai pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi 

perkembangan komputer. Transistor menggantikan tube vakum di televisi, radio, dan 

komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Transistor 

mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Penemuan lain yang 

berupa pengembangan memori inti-magnetik membantu pengembangan komputer 

generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat 

energi dibanding para pendahulunya.

Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah

superkomputer. IBM membuat superkomputer bernama Stretch, dan Sprery-

Rand membuat komputer bernama LARC. Komputer-komputer ini, yang 

dikembangkan untuk laboratorium energi atom, dapat menangani sejumlah besar 

data, sebuah kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh peneliti atom. Mesin tersebut 

sangat mahal dan cenderung terlalu kompleks untuk kebutuhan komputasi bisnis, 

sehingga membatasi kepopulerannya.

Hanya ada dua LARC yang pernah dipasang dan digunakan: satu di

Lawrence Radiation Labs di Livermore, California, dan yang lainnya di US Navy 

Research and Development Center di Washington D.C.Komputer generasi kedua 

menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Bahasa assembly adalah 

bahasa yang menggunakan singkatan-singakatan untuk menggantikan kode biner.

Pada awal 1960-an, mulai bermunculan komputer generasi kedua yang sukses 

di bidang bisnis, di universitas, dan di pemerintahan. Komputer-komputer generasi 

kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor. Mereka 

juga memiliki komponen-komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer pada 

saat ini: printer, penyimpanan dalam disket, memory, sistem operasi, dan program.

Salah satu contoh penting komputer pada masa ini adalah IBM 1401 yang 

diterima secara luas di kalangan industri. Pada tahun 1965, hampir seluruh bisnis-
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bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi 

keuangan.

Program yang tersimpan di dalam komputer dan bahasa pemrograman yang 

ada di dalamnya memberikan fleksibilitas kepada komputer. Fleksibilitas ini 

meningkatkan kinerja dengan harga yang pantas bagi penggunaan bisnis. Dengan 

konsep ini, komputer dapat mencetak faktur pembelian konsumen dan kemudian 

menjalankan desain produk atau menghitung daftar gaji.

Beberapa bahasa pemrograman mulai bermunculan pada saat itu. Bahasa 

pemrograman Common Business-Oriented Language (COBOL) dan Formula 

Translator (FORTRAN) mulai umum digunakan. Bahasa pemrograman ini 

menggantikan kode mesin yang rumit dengan kata-kata, kalimat, dan formula 

matematika yang lebih mudah dipahami oleh manusia. Hal ini memudahkan 

seseorang untuk memprogram dan mengatur komputer. Berbagai macam karir baru 

bermunculan (programmer, analyst, dan ahli sistem komputer). Industri piranti lunak 

juga mulai bermunculan dan berkembang pada masa komputer generasi kedua ini.

Generasi Ketiga

Walaupun transistor dalam banyak hal mengungguli tube vakum, namun 

transistor menghasilkan panas yang cukup besar, yang dapat berpotensi merusak 

bagian-bagian internal komputer. Batu kuarsa (quartz rock) menghilangkan masalah 

ini. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instrument, mengembangkan sirkuit 

terintegrasi (IC : integrated circuit) di tahun 1958. IC mengkombinasikan tiga 

komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir 

kuarsa.

Para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-

komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Hasilnya, 

komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan 

dalam chip. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem 

operasi (operating system) yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai 

program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang 

memonitor dan mengkoordinasi memori komputer
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Generasi Keempat

Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas: mengecilkan ukuran 

sirkuit dan komponenkomponen elektrik. Large Scale Integration (LSI) dapat 

memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, Very Large 

Scale Integration (VLSI) memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal.

Ultra-Large Scale Integration (ULSI) meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. 

Kemampuan untuk memasang sedemikian banyak komponen dalam suatu keping 

yang berukurang setengah keping uang logam mendorong turunnya harga dan ukuran 

komputer. Hal tersebut juga meningkatkan daya kerja, efisiensi dan keterandalan 

komputer.

Chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971 membawa kemajuan pada IC 

dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer (central processing unit, 

memori, dan kendali input/output) dalam sebuah chip yang sangat kecil. 

Sebelumnya, IC dibuat untuk mengerjakan suatu tugas tertentu yang spesifik. 

Sekarang, sebuah mikroprosesor dapat diproduksi dan kemudian diprogram untuk 

memenuhi seluruh kebutuhan yang diinginkan. Tidak lama kemudian, setiap 

perangkat rumah tangga seperti microwave oven, televisi, dn mobil dengan 

electronic fuel injection dilengkapi dengan mikroprosesor.

Perkembangan yang demikian memungkinkan orang-orang biasa untuk 

menggunakan komputer biasa. Komputer tidak lagi menjadi dominasi perusahaan-

perusahaan besar atau lembaga pemerintah. Pada pertengahan tahun 1970-an, perakit 

komputer menawarkan produk komputer mereka ke masyarakat umum. Komputer-

komputer ini, yang disebut minikomputer, dijual dengan paket piranti lunak yang 

mudah digunakan oleh kalangan awam. Piranti lunak yang paling populer pada saat 

itu adalah program word processing dan spreadsheet. Pada awal 1980-an, video game 

seperti Atari 2600 menarik perhatian konsumen pada komputer rumahan yang lebih 

canggih dan dapat diprogram.

Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan Personal Computer 

(PC) untuk penggunaan di rumah, kantor, dan sekolah. Jumlah PC yang digunakan 

melonjak dari 2 juta unit di tahun 1981 menjadi 5,5 juta unit di tahun 1982. Sepuluh 

tahun kemudian, 65 juta PC digunakan. Komputer melanjutkan evolusinya menuju 
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ukuran yang lebih kecil, dari komputer yang berada di atas meja (desktop computer) 

menjadi komputer yang dapat dimasukkan ke dalam tas (laptop), atau bahkan 

komputer yang dapat digenggam (palmtop).

IBM PC bersaing dengan Apple Macintosh dalam memperebutkan pasar 

komputer. Apple Macintosh menjadi terkenal karena mempopulerkan sistem grafis 

pada komputernya, sementara saingannya masih menggunakan komputer yang 

berbasis teks. Macintosh juga mempopulerkan penggunaan piranti mouse.  Pada 

masa sekarang, kita mengenal perjalanan IBM compatible dengan pemakaian CPU: 

IBM PC/486, Pentium, Pentium II, Pentium III, Pentium IV (Serial dari CPU buatan 

Intel). Juga kita kenal AMD k6, Athlon, dsb. Ini semua masuk dalam golongan 

komputer generasi keempat.

Seiring dengan menjamurnya penggunaan komputer di tempat kerja, cara-

cara baru untuk menggali potensial terus dikembangkan. Seiring dengan bertambah 

kuatnya suatu komputer kecil, komputerkomputer tersebut dapat dihubungkan secara 

bersamaan dalam suatu jaringan untuk saling berbagi memori, piranti lunak, 

informasi, dan juga untuk dapat saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. 

Komputer jaringan memungkinkan komputer tunggal untuk membentuk kerjasama 

elektronik untuk menyelesaikan suatu proses tugas. Dengan menggunakan 

perkabelan langsung (disebut juga local area network, LAN), atau kabel telepon, 

jaringan ini dapat berkembang menjadi sangat besar.

Generasi Kelima

Mendefinisikan komputer generasi kelima menjadi cukup sulit karena tahap 

ini masih sangat muda. Contoh imajinatif komputer generasi kelima adalah komputer 

fiksi HAL9000 dari novel karya Arthur C. Clarke berjudul 2001: Space Odyssey.

HAL menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan dari sebuah komputer generasi 

kelima. Dengan kecerdasan buatan (artificial intelligence), HAL dapat cukup 

memiliki nalar untuk melakukan percapakan dengan manusia, menggunakan 

masukan visual, dan belajar dari pengalamannya sendiri.

Walaupun mungkin realisasi HAL9000 masih jauh dari kenyataan, banyak 

fungsi-fungsi yang dimilikinya sudah terwujud. Beberapa komputer dapat menerima 
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instruksi secara lisan dan mampu meniru nalar manusia. Kemampuan untuk 

menterjemahkan bahasa asing juga menjadi mungkin. Fasilitas ini tampak sederhana. 

Namun fasilitas tersebut menjadi jauh lebih rumit dari yang diduga ketika 

programmer menyadari bahwa pengertia manusia sangat bergantung pada konteks 

dan pengertian ketimbang sekedar menterjemahkan kata-kata secara langsung.

Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi semakin 

memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. Dua kemajuan rekayasa yang 

terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel, yang akan menggantikan model 

non Neumann. Model non Neumann akan digantikan dengan sistem yang mampu 

mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain 

adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada 

hambatan apapun, yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi.

Jepang adalah negara yang terkenal dalam sosialisasi jargon dan proyek 

komputer generasi kelima. Lembaga ICOT (Institute for new Computer Technology) 

juga dibentuk untuk merealisasikannya. Banyak kabar yang menyatakan bahwa 

proyek ini telah gagal, namun beberapa informasi lain bahwa keberhasilan proyek 

komputer generasi kelima ini akan membawa perubahan baru paradigma 

komputerisasi di dunia.

1.3  Perangkat Utama Pemanfaatan PC

Pengoperasian sebuah unit komputer memerlukan perangkat penunjang, yang 

jika dikelompokkan antara lain mencakup :

 Hardware, yaitu perangkat keras yang dapat berupa Central Processing Unit 

(CPU), Layar monitor, Keyboard dan Mouse serta Printer. Gambaran visual dari 

perangkat ini dapat dilihat pada gambar-1.1

 Software, yaitu produk yang dapat berupa paket program aplikasi yang dapat 

digunakan secara langsung untuk membantu menyelesaiakan pekerjaan tertentu 

(siap pakai). Untuk kelompok Microsoft Windows, didalamnya terdapat beberapa 

paket program aplikasi standar dan yang telah terspesialisasi untuk 

menyelesaikan pekerjaan tertentu. Beberapa diantaranya 

 Microsoft Word, terspesialisasi untuk pengetikan naskah
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 Microsoft Excel, Fungsinya untuk pengolahan data dalam bentuk tabel, 

termasuk penyajian data dalam bentuk grafik

 Microsoft Power Point, Fungsinya untuk memenuhi kebutuhan presentasi

 Microsoft Access, Fungsinya untuk penanganan database

 Microsoft Outlock, Fungsinya untuk pengorganisasian Email

 Windows Explore, Fungsinya untuk pengorganisasian File

Disamping itu, juga terdapat beragam paket aplikasi lain yang dapat ditambahkan 

(diinstal) ke komputer dan diintegrasikan ke Sistem Operasi Windows dalam 

rangka menunjang atau membantu penyelesaian pekerjaan-pekerjaan spesifik 

lainnya. Misalnya Program AutoCAD dengan beberapa releasenya, 

terspesialisasi dipergunakan untuk membuat gambar atau objek yang memenuhi 

kaidah standar gambar teknik.

Gambar-1.2  Perangkat utama Pengoperasian Komputer

Lebih lanjut mengenai perangkat penunjang beserta komponen dan fungsi dari 

masing-masing perangkat utama tersebut di atas, penjelasan singkatnya dapat dilihat 

pada tabel berikut
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Tabel-1.1
Perangkat & Komponen Utama PC serta Fungsinya

Perangkat & Komponen Utama Fungsi
1. Central Processing Unit (CPU) Pusat Proses

1.1 Tombol ON/OFF Power On/off Power untuk CPU
1.2 Tombol Reset Aktifkan kembali PC
1.3 CD Room/CD Write Media pembacaan keping Compact Disk
1.4 Terminal/Sambungan/Koneksi

- Input Power CPU dan  
Monitor 

Suplai Tenaga Listrik

- Keyboard & Mouse Koneksi Keyboard dan Mouse
- Printer Koneksi Printer
- USB Koneksi, Keyboard/Mouse/Printer/Flash 

Disk
2. Monitor

Pada perangkat ini terdapat 
beberapa tombol yang antara lain 
digunakan untuk ON/OFF Power 
listrik dan pengaturan tampilannya

Sarana pengguna untuk melihat atau 
memonitor pekerjaan yang dilakukan

3. Keyboard dan Mouse Sarana pengguna untuk memberikan 
perintah atau instruksi ke komputer

4. Printer Cetak Dokumen/Naskah

Hal lain yang cukup penting untuk diketahui adalah mengetahui cara 

menghubungkan atau koneksi dari masing-masing perangkat utama yang ada. 

Sekilas mengenai hal ini dapat dilihat pada gambar berikut

Gambar-1.3. Koneksi Perangkat Utama-PC

1.4  Tahapan/urutan Star-Up dan Shut Down PC

Jika perangkat utama telah terhubung satu sama lain, maka kita dapat 

mencoba mengaktifkan (Start) komputer. Demikian juga dengan tahapan 

CPUMonitor

Keyboard 
& Mouse

Printer

Power (Listrik) – Stavol/UPS

Kabel Power
Kabel Data/USB
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menonaktifkan (Shut Down), perlu dilakukan pada saat komputer telah selesai 

digunakan. Secara singkat tahapan pelaksanaan dari kedua proses ini adalah sebagai 

berikut 

 Mengaktifkan (Start) : Tekan tombol On/Off Power yang terdapat pada CPU 

dan Monitor

 Menonaktifkan (Shut Down) : Tutup aplikasi yang aktif (jika ada), 

selanjutnya Klik Start (posisi sudut kiri bawah dari monitor) – Klik Turn off 

Computer – Klik Turn Off

Sebagai catatan, jika komputer sedang aktif namun kita menginginkan dilakukannya 

pengulangan star, maka kita dapat menekan tombol Reset yang juga terdapat pada 

perangkat CPU.  Disamping itu, kebutuhan ini juga dapat dilakukan dengan cara 

menekan tombol-tombol Ctrl-Alt-Del yang terdapat pada keyboard secara 

bersamaan

1.5  Keyboard Dan Mouse

Telah dijelaskan secara singkat pada bagian sebelumnya bahwa Keyboard

dan Mouse merupakan perangkat yang digunakan oleh pengguna komputer untuk 

memberikan perintah kepada komputer untuk menjalankan suatu fungsi. Berkaitan 

dengan hal ini, maka pengguna komputer juga perlu mengetahui kegunaan dari 

beberapa bagian atau tombol yang terdapat pada kedua perangkat ini. Pada tabel-1.2

dijelaskan secara singkat mengenai pengelompokan tombol yang terdapat pada 

keyboard dan mouse yang biasanya digunakan untuk menunjang pengoperasian 

komputer. Penjelasan singkat ini dimaksudkan agar pengguna lebih mudah 

mengetahui sekaligus mengingat posisi serta mengetahui fungsi spesifik dari setiap 

tombol yang ada, sebab perlu disadari oleh pengguna komputer bahwa kecepatan dan 

ketepatan (keterampilan) menggunakan kedua perangkat ini turut mempengaruhi 

efektifitas pengoperasian sebuah unit komputer.
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Tabel-1.2
Pengelompokan Tombol pada Keyboard dan Mouse

Keyboard (menekan Tombol)
Mouse (menekan/Klik Tombol 

& Scroll Roll)
KelompokTombol Tombol

Tombol Kiri (Klik kiri 1x, 2x)
Tombol Kanan (Klik kanan)

Roll Tengah (scroll)

Klik : untuk Perintah/Konfirmasi
Scroll : untuk pergerakan 

Lembar Kerja, termasuk 
menggerakkan mouse

Fungsi F1 - F12
Abjad A - Z, Caps, Shit
Angka 0 - 9

Karakter Khusus
Tanda Baca
Operator Matematika, dll

Pergerakan Kursor

Panah (atas, bawah, kiri, 
kanan)
Enter, Space Bar & Back 
Space
Home, End, Page Up, 
Page Down, dll

Gambar-1.4  Keyboard dan Mouse

Keterangan :

a. Tombol 
b. Kelompok tombol Fungsi (F1 sd F12)
c. Indikator/Led Fungsi 
d. Tombol abjad, angka, tanda baca, space bar dan lainnya
e. Tombol navigasi/pergerakan kursor
f. Tombol Numerik, navigasi dan operator 

a. Tombol kiri
b. Tombol kanan
c. USB Conector
d. Rol tengah (Scroll)

a b c

d e f

a b c

d
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1.6  Penanganan File 

Saving atau proses penyimpanan file berkaitan dengan salah satu paket 

aplikasi didalam Microsoft Windows. Paket aplikasi tersebut adalah Windows 

Explore, yang biasanya digunakan oleh pemakai komputer untuk mengorganisir file-

file yang tersimpan dalam suatu media penyimpanan. Media penyimpanan dapat 

berupa Hardisk, yang umumnya terpasang di dalam CPU. Selain itu, media ini juga 

dapat berbentuk keping atau Compact Disk (CD) dan Flash Disk

Aplikasi Windows Explore dapat diaktifkan dengan cara Klik kanan Icon 

Start, kemudian klik Explore. Salah satu contoh tampilan aktif dari aplikasi ini, 

sekilas dapat dilihat pada gambar-1.4

Gambar-1.5 Folder, Sub Folder dan File pada Windows Explore

Penyimpanan file ke dalam salah satu folder atau sub folder termasuk ke 

media penyimpan lainnya, seperti disk dan flash disk dapat dilakukan jika aplikasi 

telah diaktifkan dan caranya adalah dengan mengklik icon Save atau  Save As yang 

terdapat pada menu Office Button yang terletak pada sudut kanan atas layar monitor, 

lihat gambar-1.5. Jika kita menginginkan penyimpanan sebuah file dengan 

menggunakan nama yang sudah ada maka kita menggunakan icon Save, tetapi jika 

diinginkan untuk menyimpan file yang sudah ada dengan menggunakan nama lain, 

maka digunakan icon Save As.

Selain disimpan (saving),  file juga dapat dibuat duplikatnya dengan fasilitas 

Copy dan Paste termasuk juga memindahkannya, dengan menggunakan fasilitas Cut

dan Paste. Sedangkan untuk folder, pekerjaan yang dapat dilakukan yaitu : membuat 

atau menambahkan folder dan sub folder, termasuk menghapus atau 

menghilangkannya dengan fasilitas delete. Menjalankan fungsi delete terhadap file 

atau folder/sub folder akan menyebabkan berpindahnya file atau folder/sub folder 

Folder & Sub Folder Nama/Detail File
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tersebut dari salah salah satu folder/sub folder ke folder Recycle Bin (semacam 

keranjang sampah) dan jika file atau folder/sub folder tersebut dibutuhkan kembali, 

maka dapat dilakukan restore. Jika perintah dilakukan dengan menggunakan 

kombinasi tombol shift dan delete (Shift + delete), maka file ata folder/sub folder 

akan terhapus secara permanen dan tidak dapat di recycle.

Gambar-1.6 Icon Save & Save As pada menu Office Button

Fasilitas rename adalah juga merupakan salah satu fasilitas yang tersedia 

pada windows explorer dan dapat digunakan untuk mengganti nama file dan 

folder/sub folder)

Office Button
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Rangkuman

 Peranan Komputer Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Manusia Bidang teknik dan 

ilmu pengetahuan, Bidang bisnis, Bidang Industri, Bidang Perbankan, Bidang 

Pendidikan, Bidang Kedokteran, Bidang Penerbangan, Bidang Kriminalitas, 

Hiburan

 Sejarah Perkembangan Komputer dapat dibagi dalam lima generasi

 Perangkat Utama PC terdiri dari perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak 

(software). Perangkat keras antara lain : CPU, Monitor, Keyboard, Mouse dan 

komponen eksternal lainnya. Sedangkan perangkat lunak adalah berbagai jenis 

program atau aplikasi yang digunakan untuk menunjang operasi atau 

pemanfaatan komputer untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu yang spesifik

 Penanganan File dan folder/sub folder dapat dilakukan dengan menggunakan 

aplikasi windows explrorer, antara lain mengkopi, menghapus, mengganti nama 

dan sebagainya.



19

Contoh Soal

1). Jelaskan dengan singkat perangkat utama yang diperlukan untuk menunjang 

pengoperasian komputer!

2). Kemukakan dan berikan contoh beberapa bidang cakupan penggunaan 

komputer!

3). Kemukakan dan jelaskan dengan singkat fungsi dari aplikasi yang terdapat 

pada Paket aplikasi komputer Microsoft Office!

4). Jelaskan dengan singkat pengaruh kemajuan teknologi informasi dan 

komunikasi terhadap perkembangan komputer?

5). Sejarah perkembangan komputer dapat dibagi dalam lima generasi, 

kemukakan beberapa kejadian penting terkait dengan perkembangan pada 

lima generasi tersebut! 

Jawab :

1). Perangkat utama tersebut adalah :

 Perangkat keras (hardware), yaitu : salah satu komponen dari sebuah 

komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau 

yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses 

komputerisasi.

 Perangkang lunak (software), yaitu : program komputer yang dapat 

digunakan untuk menyelesaikan perkerjaan tertentu. software 

dikelompokkan ke dalam 3 pengertian yaitu berdasarkan definisi, 

jenis dan fungsinya. Berdasarkan Definisi, Software adalah kumpulan 

instruksi yang berfungsi untuk menjalankan suatu perintah, seperti 

memberikan informasi tentang hardware, menentukan fungsi hardware, 

dan menjalankan sistem.

2).  Beberapa bidang cakupan penggunaan komputer :

 Bidang teknik dan ilmu pengetahuan 

 Bidang bisnis

 Bidang Industri

 Bidang Perbankan

 Bidang Pendidikan
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 Bidang Kedokteran

 Bidang Penerbangan

 Bidang Kriminalitas

 Hiburan

3).  Paket aplikasi komputer Microsoft Office, antara lain mencakup :

 Microsoft Word, Fungsinya untuk pengetikan naskah

 Microsoft Excel, Fungsinya untuk pengolahan data dalam bentuk tabel, 

termasuk penyajian data dalam bentuk grafik

 Microsoft Power Point, Fungsinya untuk memenuhi kebutuhan 

presentasi

 Microsoft Access, Fungsinya untuk penanganan database

 Microsoft Outlock, Fungsinya untuk pengorganisasian Email

4). Pengaruh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi terhadap 

perkembangan komputer, yaitu : komputer menjadi sebuah mesin serba 

guna. Dengan komputer dan internet, maka terbuka peluang komunikasi 

dengan pengguna komputer lainnya dengan menggunakan teknologi 

jaringan komputer. 

5). Lima generasi perkembangan komputer dan beberapa kejadian penting
terkait dengan perkembangan pada lima generasi tersebut :

Generasi pertama 

 Perkembangannya dipicu oleh adanya perang dunia kedua, 

 1941:  Konrad Zuse (Jerman), membangun komputer Z3

 1943: Inggris menyelesaikan komputer yang digunakan untuk memecahkan 

kode rahasia yang diberi nama Colossus, 

 (1900-1973) : Howard H.Aiken (insinyur Harvard US bekerja dengan IBM) 

berhasil memproduksi kalkulator elektronik untuk US Navy, 

 (1919-1995) John Presper Eckert dan John W. Mauchly (1907-1980), 

merancang komputer serbaguna (general purpose computer) Electronic 

Numerical Integrator and Computer (ENIAC),. yang bekerja 1000 kali lebih 

cepat dibandingkan Mark I
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 (1903-1957): John von Neumann, mendesain Electronic Discrete Variable 

Automatic Computer (EDVAC) pada tahun 1945 dengan sebuh memori 

untuk menampung baik program ataupun data.

 1951: Remington Rand, membuat UNIVAC I (Universal Automatic 

Computer I) 

Generasi kedua

 1948 ;, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer.

 IBM membuat superkomputer bernama Stretch, dan Sprery-Rand membuat 

komputer bernama LARC, dikembangkan untuk laboratorium energi atom, 

 1960 (awal): komputer sukses di bidang bisnis, termasuk munculnya Bahasa 

pemrograman Common Business-Oriented Language (COBOL) dan Formula 

Translator (FORTRAN)

Generasi ketiga

 1958: Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instrument, mengembangkan 

sirkuit terintegrasi (IC : integrated circuit), IC mengkombinasikan tiga 

komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari 

pasir kuarsa, 

 komponen dapat dimasukkan ke dalam suatu chip tunggal yang disebut 

semikonduktor. Hasilnya, komputer menjadi semakin kecil karena 

komponenkomponen dapat dipadatkan dalam chip. Keunggulan lainnya 

penggunaan sistem operasi (operating system) yang memungkinkan mesin 

untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan 

sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori 

komputer.

Generasi keempat

 tujuan pengembangan menjadi lebih jelas: mengecilkan ukuran sirkuit dan

komponenkomponen elektrik

 1980: Very Large Scale Integration (VLSI) memuat ribuan komponen 

dalam sebuah chip tunggal.

 Ultra-Large Scale Integration (ULSI) meningkatkan jumlah tersebut 

menjadi jutaan, mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Hal 

tersebut juga meningkatkan daya kerja, efisiensi dan keterandalan komputer.
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 1971 : Chip Intel 4004 yang dibuat, membawa kemajuan pada IC dengan 

meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer (central processing unit, 

memori, dan kendali input/output) dalam sebuah chip yang sangat kecil.

 1970 (pertengahan) :produsen menawarkan ke masyarakat minikomputer, 

dengan paket piranti lunak yang mudah digunakan oleh kalangan awam. 

Piranti lunak yang paling populer pada saat itu adalah program word 

processing dan spreadsheet.

 1980 (awal): video game seperti Atari 2600 menarik perhatian konsumen 

pada komputer rumahan yang lebih canggih dan dapat deprogram

 1981: IBM memperkenalkan penggunaan Personal Computer (PC) untuk 

penggunaan di rumah, kantor, dan sekolah, evolusi selanjutnya adalah 

menuju ukuran yang lebih kecil, dari komputer yang berada di atas meja 

(desktop computer) menjadi komputer yang dapat dimasukkan ke dalam tas 

(laptop), atau bahkan komputer yang dapat digenggam (palmtop).

 komputer dapat dihubungkan secara bersamaan dalam suatu jaringan untuk 

saling berbagi memori, piranti lunak, informasi, dan juga untuk dapat saling 

berkomunikasi satu dengan yang lainnya. 

Generasi kelima

 Contoh imajinatif komputer generasi kelima adalah komputer fiksi HAL9000 

dari novel karya Arthur C. Clarke berjudul 2001: Space Odyssey, 

 Dapat menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan dari sebuah komputer 

generasi kelima. Dengan kecerdasan buatan (artificial intelligence), HAL 

dapat cukup memiliki nalar untuk melakukan percapakan dengan manusia, 

menggunakan masukan visual, dan belajar dari pengalamannya sendiri.

Soal-soal Latihan

1). Jelaskan dengan singkat pertimbangan utama penggunaan computer !

2). Tuliskan contoh penggunaan computer !

3). Kejadian apa yang memicu terjadinya perkembangan teknologi computer?

4). Perkembangan teknologi computer dapat dibagi dalam berapa generasi ?

5). Kejadian penting yang terjadi pada perkembangan teknologi computer 

generasi kedua ?
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BAB-2
APLIKASI PENGOLAH KATA (WORD PROCESSING)

2.1 Pendahuluan

Aplikasi pengolah kata (Word Processing) adalah aplikasi (perangkat lunak) 

komputer yang digunakan untuk membuat tulisan atau dokumen, misalnya surat, 

laporan, buku, majalah, bulletin, poster, brosur dan lain sebagainya.  Saat ini terdapat 

banyak aplikasi komputer pengolah kata yang dapat digunakan, antara lain : Corel 

Word Perfect, Notepad, WordPad, Microsoft Word, Page Maker, StarOffice 

Writer, OpenOffice Writer, AbyWord, KWord, dan sebagainya. Buku Ajar ini 

menyajikan  penjelasan mengenai Aplikasi Microsoft Word, karena jenis aplikasi 

inilah yang paling banyak digunakan saat ini dan mudah dioperasikan.

Microsoft Word merupakan program aplikasi pengolah kata yang paling 

banyak digunakan. Hal ini disebabkan karena aplikasi tersebut dapat digunakan 

dengan mudah karena memiliki tampilan jendela yang dilengkapi dengan menu dan 

tombol perintah yang mudah digunakan oleh pemakainya (user friendly). Selain itu 

Microsoft Word juga mempunyai kemampuan yang andal untuk membuat berbagai 

macam dokumen, seperti surat, laporan, memo, faksimili dan sebagainya.

Dalam penulisan dokumen, aplikasi ini mempunyai pilihan jenis font yang 

sangat banyak. Juga dilengkapi dengan fasilitas format dokumen, berbagai macam 

latar belakang dokumen, Clip Art, gambar dan tabel. Selain itu jenis aplikasi ini juga 

dapat digunakan secara bersama-sama dengan aplikasi Microsoft Office lainnya

2.2 Tampilan Aplikasi Microsoft Word

Pada saat Microsoft Word dijalankan, akan tampak sebuah jendela/layar 

monitor yang dilengkapi dengan berbagai komponen. Masing-masing komponen 

tersebut mempunyai fungsi tertentu untuk membantu dan memberikan informasi 

kepada kita pada saat bekerja dengan sebuah dokumen
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Gambar-2.1 Tampilan jendela Microsoft Word

2.3  Fungsi komponen utama jendela

Adapun penjelasan singkat mengenai fungsi dari masing-masing komponen 

yang telah dikemukan tersebut di atas adalah, sebagai berikut :

 Office button : adalah tombol yang memuat daftar perintah yang 

berhubungan dengan pengelolaan file, beberapa diantaranya yaitu : memulai 

pembuatan dokumen baru (New), membuka file yang telah dibuat 

sebelumnya (Open), menyimpan file (Save), termasuk menyimpan file 

dengan memberikan nama baru (Save As) dan mencetak dokumen/file (Print)

 Baris judul : untuk menampilkan nama dokumen yang sedang aktif pada 

jendela atau layar monitor. Bila dokumen yang ditampilkan belum pernah 

disimpan, nama dokumen yang ditampilkan adalah Document1, Document2, 

dan seterusnya

 Kontrol jendela : terletak di sudut kanan atas layar monitor dan sejajar 

dengan baris judul dan terdiri dari tiga buah tombol. Tombol pertama dengan 

tanda garis datar berfungsi untuk memperkecil tampilan jendela. Tombol 

kedua dengan tanda kotak bersusun berfungsi untuk memperbesar tampilan 

jendela. Sedangkan tombol ketiga dengan tanda garis silang, berfungsi untuk 

menutup jendela atau file yang sedang aktif

Baris status

Baris judul Baris menu Mistar horisontal

Mistar 
vertikal

Scroll 
vertikal

Area input/pengetikan 
dokumen

Baris Tools Kontrol 
jendela

Office 
Button

Kursor
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 Baris menu : merupakan tempat menu-menu yang memuat rincian perintah 

yang dapat dijalankan untuk memanfaatkan fungsi tertentu sesuai dengan 

jenis pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah dokumen

 Baris Tools : merupakan baris yang memuat beberapa kelompok tools atau 

tombol yang berbentuk icon (gambar). Setiap icon tersebut mewakili sebuah 

perintah yang spesifik atau berbeda satu sama lain. Fungsi tersebut dapat 

dijalankan dengan cara meng-klik tombol atau iconnya. Gambar-gambar 

tersebut dapat memudahkan kita untuk mengenali dan mengingat berbagai 

perintah yang dapat dijalankan oleh tombol tersebut.. 

 Mistar (horisontal dan vertikal) : berfungsi untuk menunjukkan ukuran  

sebenarnya dari halaman dokumen yang sedang dikerjakan  (horisontal dan 

vertikal). Mistar dapat menggunakan satuan centimeter maupun inchi, 

tergantung pada pengaturan yang dibuat

 Scroll (horisontal dan vertikal) : Tidak semua halaman dokumen dapat 

ditampilkan oleh jendela atau layar monitor sekaligus. Semakin banyak isi 

dokumen, maka semakin banyak halaman dokumen. Seiring dengan makin 

banyaknya halaman dokumen, maka semakin banyak pula halaman yang 

tidak dapat ditampilkan oleh jendela atau layar monitor. Untuk mengatasi 

keterbatasan tampilan tersebut, maka pengguna dapat memanfaatkan Scrol 

untuk menggeser halaman tertentu sehingga dapat ditampilkan di layar 

monitor. Scroll horizontal dapat digunakan untuk menggeser halaman 

dokumen ke kiri atau ke kanan. Sedangkan Scroll vertical dapat digunakan 

untuk menggeser ke atas atau ke bawah bagian dokumen yang akan 

ditampilkan.

 Baris status : berfungsi untuk menampilkan informasi yang berhubungan 

dengan dokumen yang sedang dikerjakan. Informasi yang ditampilkan pada 

baris status, antara lain : nomor halaman, bagian dokumen, halaman ke 

berapa dari jumlah halaman yang ada pada dokumen, jarak posisi kursor ke 

batas atas kertas, nomor baris, kolom posisi kursor dan berbagai status tombol 

keyboard.
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2.4  Menu Utama dan Fungsinya

Keseluruhan menu utama yang dimiliki oleh aplikasi Microsoft Word adalah 

sebanyak Sembilan buah, dan empat diantaranya adalah : Home, Insert, Page 

Layout dan View. (lihat gambar-2.2) 

Gambar-2.2 Menu Utama Aplikasi Microsoft Word

Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai rincian kelompok fungsi atau 

perintah yang terdapat pada keempat menu yang telah dikemukakan tersebut di atas :

2.4.1 Menu Home

Kelompok fungsi yang terdapat pada menu ini antara lain : fungsi 

penanganan file (Clipboard), fungsi pengaturan huruf (Font), fungsi pengaturan 

paragraph (Paragraph), fungsi pengaturan model atau format dokumen (Styles) dan 

fungsi pengaturan untuk mengedit naskah (Editing). Untuk jelasnya lihat Gambar-

2.3 berikut ini

          (1)                    (2)                       (3)                                     (4)                            (5)

Gambar-2.3 Kelompok tombol/icon fungsi pada menu Home

1 2 3 4
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(1) Kelompok Clipboard

Kelompok ini mencakup beberapa fungsi antara lain : fungsi untuk 

memotong, menempel dan membuat copy dari kata atau bagian-bagian tertentu dari 

sebuah paragraf. Dengan fungsi ini, maka pengguna tidak perlu lagi mengetik 

kembali bagian-bagian dikumen yang akan ditampilkan berulang. Untuk jelasnya, 

lihat gambar berikut dan keterangannya.

Gambar-2.4 Tombol/icon fungsi pada kelompok Clipboard

(a) (c)

(b) (d)

(2) Kelompok Font

Secara umum kelompok ini adalah merupakan sekumpulan fungsi atau 

perintah yang dapat digunakan untuk melakukan penataan  terhadap karakter yang 

digunakan (Abjad, Angka dan karakter lainnya). Untuk jelasnya, lihat gambar 

berikut dan keterangannya

Gambar-2.5a Tombol/icon fungsi pada kelompok Font

(a) (h)

(a) (b)

(d)
(c)

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)

(h)(i)

(j) (k) (l) (m) (n)
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(b) (i)

(c) (j)

(d) (k)

(e) (l)

(f) (m)

(g) (n)

Gambar-2.5b Alternatif pilihan jenis Font

Gambar-2.5c Alternatif pilihan 
ukuran Font

dan seterusnya/
pilihan lainnya

Jenis dan ukuran Font 
aktif/yang digunakan
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Gambar-2.5d Alternatif pilihan model dan warna garis bawah

Gambar-2.5e Alternatif pilihan Text Highlight Color & Font Color

(3)  Kelompok Paragraph

Jenis fungsi yang terdapat pada kelompok ini, dapat digunakan oleh 

pengguna jika ingin melakukan penataan terhadap bagian-bagian tertentu dari 

dokumen. Misalnya jika pengguna ingin menampilkan bagian-bagian tertentu dari 

naskah dalam bentuk rincian, maka dapat digunakan pengurutan dengan  

menggunakan angka, abjad dan karakter lainnya, sehingga memberikan tampilan 

yang lebih menarik. Untuk jelasnya, lihat gambar berikut dan keterangannya
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Gambar-2.6a Tombol/icon fungsi pada kelompok Paragraph

(a) (h)

(b) (i) Borders

(c) (j)

(d) (k)

(e) (l)

(f) (m)

(g) (n)

(a) (b) (c)(d) (e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)
(k) (l)

(m) (n)
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Gambar-2.6b Alternatif pilihan untuk Bullets, Numbering dan Multilevel List
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Gambar-2.6c Alternatif pilihan untuk Line spacing, Shading dan Border

(4)  Kelompok Styles

Fungsi yang terdapat pada kelompok ini dapat digunakan untuk melakukan 

penataan atau pengaturan tampilan susunan karakter (model) yang digunakan untuk 

membentuk sebuah dokumen. Untuk jelasnya, lihat gambar berikut dan 

keterangannya 

Gambar-2.7a  Tombol/icon fungsi pada kelompok Styles

(a) (b)

(a) (b)
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Gambar-2.7b  Alternatif pilihan Styles

(5)  Kelompok Editing

Secara khusus, fungsi yang dapat dijalankan pada kelompok perintah ini 

adalah pencarian atau penggantian suatu karakter atau kata, sehingga pekerjaan 

tersebut menjadi lebih mudah dilakukan. Dapat dibayangkan jika pengguna harus 

mencari sebuah kata atau karakter pada sebuah dokumen yang mempunyai banyak 

halaman, maka pekerjaan tersebut akan menjadi sulit dan membutuhkan waktu yang 

lama jika tidak memanfaatkan fasitas ini. Untuk jelasnya, lihat gambar berikut dan 

keterangannya

Gambar-2.8a  Tombol/icon fungsi pada kelompok Editing

(a) (c)

(b)

(a)

(b)

(c)
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Gambar-2.8b  Fungsi/perintah editing (Find, Replace, GoTo dan Select)

2.4.2 Menu Insert

Pada menu ini terdapat beberapa kelompok fungsi yang dapat digunakan oleh 

pengguna untuk menyisipkan tabel, menyisipkan ilustrasi dalam bentuk gambar, 

menyisipkan suatu pengenal yang ditempatkan secara permanen bagian atas dan 

bawah dokumen (header & footer), menyisipkan teks yang ditempatkan dalam 

sebuah kotak untuk mempermudah penempatannya, menyisipkan persamaan-

persamaan matematis termasuk symbol-simbol tertentu secara individual. Untuk 

jelasnya, lihat gambar berikut dan keterangannya

      (1)     (2)          (3)                  (4)             (5)                 (6)              (7)

Gambar-2.9 Kelompok tombol/icon fungsi pada menu Insert
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(1)  Kelompok Insert Pages

Pada kelompok ini terdapat tiga fungsi utama yang dapat digunakan oleh 

pengguna untuk mendisain cover atau sampul, menyisipkan halaman kosong dan 

mengakhiri bagian naskah atau dokumen  untuk berpindah atau berganti ke halaman 

yang baru. Kebutuhan ini, biasanya diperlukan untuk memulai bab baru dari 

penggarapan sebuah naskah, sehingga pengguna tidak perlu menekan enter sampai 

beberapa kali agar dapat berpindah ke halaman berikutnya. Hal ini tentunya akan 

mempermudah penggunanya.  Untuk jelasnya, lihat gambar berikut dan 

keterangannya

         (1)

Gambar-2.10a Tombol/icon fungsi pada kelompok Insert Pages

(a) (c)

(b)

(a) (b) (c)
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Gambar-2.10b Beberapa Contoh Cover (Built-In)

(2)  Kelompok Insert Tables

Penyajian informasi dalam bentuk tabel seringkali diperlukan jika informasi 

yang disampaikan adalah berupa data-data numerik. Hal ini bertujuan untuk 

mempermudah pembaca dalam memahami penjelasan yang disampaikan oleh 

pemberi informasi. Oleh karena itu, fasilitas atau fungsi tabel akan sangat membantu 

pengguna jika ingin melakukan pekerjaan seperti ini. Selain itu,  fungsi ini 

memungkinkan dilakukannya konversi penyajian data dari bentuk teks menjadi 

bentuk tabel atau sebaliknya. Untuk jelasnya, lihat gambar berikut dan 

keterangannya

   

Gambar-2.11a Tombol/icon fungsi pada kelompok Insert Tables



37

Gambar-2.11b Tampilan pengaturan Insert Tabel dan contoh Quick Tables

(3)  Kelompok Insert Ilustration

Jika suatu informasi disajikan dalam bentuk naskah atau dokumen, pasti akan 

menjadi lebih menarik jika dilengkapi dengan ilustrasi, apalagi jika ilustrasi tersebut 

mempunyai keterkaitan yang erat dengan informasi yang disampikan. kebutuhan ini 

dapat dipenuhi dengan menggunakan fungsi-fungsi yang ada pada kelompok 

ilustrasi. Untuk jelasnya, lihat gambar berikut dan keterangannya

Gambar-2.12a Tombol/icon fungsi pada kelompok Insert Ilustration

(a) (d)

(a) (b) (c) (d) (e)
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(b) (e)

(c)

Gambar-2.12b Tampilan Insert Picture from file

Gambar-2.12c Tampilan Insert Clip Art
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Gambar-2.12d Tampilan pilihan untuk Insert Shapes

Gambar-2.12e Tampilan Insert SmartArt
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Gambar-2.12f  Tampilan pilihan untuk Insert Chart

(4)  Kelompok Insert Links

Pada kelompok ini terdapat fungsi yang memungkinkan pengguna untuk 

menghubungkan bagian dari sebuah dokumen dengan dokumen lainnya dan 

termasuk membandingkannya. Hal ini biasanya diperlukan untuk memberikan 

penjelasan lebih lanjut atau penjelasan mendetail. Untuk jelasnya, lihat gambar 

berikut dan keterangannya.

Gambar-2.13a Tombol/icon fungsi pada kelompok Insert Links

(a) (c)

(b)

(a) (b) (c)
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Gambar-2.13b Tampilan pengaturan Insert Hyperlink

Gambar-2.13c Tampilan pengaturan Insert Bookmark dan Insert Cross reference

(5)  Kelompok Insert Header & Footer

Fungsi pada kelompok ini, memungkinkan pengguna untuk menampilkan 

catatan atas dan catatan bawah pada setiap halaman yang terdapat pada sebuah 

naskah atau dokumen. Untuk jelasnya, lihat gambar berikut dan keterangannya

Gambar-2.14a Tombol/icon fungsi pada kelompok Insert Header & Footer

(a) (b)

(c)

(a) (b) (c)
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Gambar-2.14b Tampilan pengaturan Insert Header dan Footer

Gambar-2.14c Tampilan pengaturan Insert Page Number

(6)  Kelompok Insert Text

Fungsi pada kelompok ini, memungkinkan pengguna menyisipkan teks dalam 

sebuah kotak, termasuk menyisipkan objek-objek lainnya ke dalam dokumen. Untuk 

jelasnya, lihat gambar berikut dan keterangannya.

Gambar-2.15a  Tombol/icon fungsi pada kelompok Insert Text

(a) (b) (c) (d) (e)

(f)

(g)
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(a) (e)

(b) (f)

(c) (g)

(d)

Gambar-2.15b  Tampilan pengaturan pilihan Insert Text Box

Gambar-2.15c  Tampilan pengaturan pilihan Insert QuickParts
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Gambar-2.15d  Tampilan pengaturan pilihan Insert WordArt

(6)  Kelompok Insert Symbols

Fungsi pada kelompok ini memungkinkan pengguna untuk menyisipkan 

persamaan-persamaan matematis, termasuk menyisipkan karakter tertentu ke dalam 

dokumen. Untuk persaman matematis, Microsoft Word 2007, telah dilengkapi 

dengan beberapa persamaan yang bersifat build-in dan siap di build-up (siap 

disisipkan) artinya karakter pembentuk persamaannya tidak perlu lagi diketik satu 

per satu, karena persamaan tersebut sudah tersimpan dalam Librarynya. Untuk 

jelasnya, lihat gambar berikut dan keterangannya

    (7)

Gambar-2.16a  Tombol/icon fungsi pada kelompok Insert Symbols

(a) (b)

(a) (b)
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Gambar-2.16b  Tampilan pengaturan Insert Equation

Gambar-2.16c  Tampilan pengaturan Insert Symbols
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2.4.3. Menu Page Layout

Pada menu ini termuat beberapa kelompok fungsi yang berkaitan dengan 

pengaturan halaman, pengaturan latar belakang, pengaturan paragraf dan pengaturan 

posisi objek jika dimuat dalam dokumen. (lihat rinciannya pada gambar-2.17)

     (1)                    (2)                       (3)                    (4)                         (5)

Gambar-2.17 Kelompok tombol/icon fungsi pada menu Page Layout

(1)  Kelompok Themes

Pada kelompok ini,  terdapat beberapa fungsi yang berkaitan dengan 

pengaturan tema, warna, jenis huruf default yang digunakan dan efek tampilan yang 

diinginkan pada suatu dokumen. Untuk jelasnya, lihat gambar berikut dan 

keterangannya

Gambar-2.18 Tombol/icon fungsi pada kelompok Themes

(a) (c)

(b) (d)

(2)  Kelompok Page Setup

Kelompok ini memuat fungsi atau perintah yang dapat digunakan oleh 

pengguna untuk pengaturan margin atau batas-batas halaman, pengaturan orientasi 

dokumen, pengaturan ukuran kertas dan pengaturan model penyajian dokumen . 

Untuk jelasnya, lihat gambar berikut dan keterangannya

(a) (b)

(c)

(d)
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Gambar-2.19a Tombol/icon fungsi pada kelompok Page Setup

(a) (e)

(b) (f)

(c) (g)

(d)

Gambar-2.19b  Tampilan pengaturan Margin dan Orientasi Halaman

(a) (b) (c) (d) (e)

(f)

(g)
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Gambar-2.19c  Tampilan pengaturan Ukuran Kertas dan Kolom Halaman

(3)  Kelompok Page Background

Disain dari latar belakang sebuah naskah atau dokumen dapat diatur dengan 

menggunakan fungsi atau perintah yang terdapat dalam kelokpok ini, diantaranya 

pengaturan warna dan  pengaturan bingkai sehingga tampilan dokumen yang dibuat 

akan menjadi lebih menarik. Untuk jelasnya, lihat gambar berikut dan 

keterangannya.

Gambar-2.20a Tombol/icon fungsi pada kelompok Page Background

(a) (c)

(b)

(a) (b) (c)
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Gambar-2.20b Tampilan Pengaturan pilihan Page Watermark, Page Color dan Page 
Border

(4)  Kelompok Paragraph

Tampilan dari suatu paragraf yang tersusun dari beberapa baris, dapat diatur 

dengan menggunakan fungsi yang terdapat pada kelompok ini, yang mencakup 

pengaturan identasi dan pengaturan spasi suatu paragraf.  Untuk jelasnya, lihat 

gambar berikut dan keterangannya
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Gambar-2.21 Tombol/icon fungsi pada kelompok Paragraph

(a) (c) 

(b) (d) 

(5)  Kelompok Arrange

Fungsi-fungsi yang terdapat pada kelompok ini, juga berkaitan dengan 

pengaturan objek yang terdapat pada sebuah dokumen. Pengaturan tersebut 

mencakup : pengaturan posisi (layer). Untuk jelasnya, lihat gambar berikut dan 

keterangannya

Gambar-2.22 Tombol/icon fungsi pada kelompok Arrange

(a) (e)

(b) (f)

(a) (b)

(c) (d)

(a) (b) (c)

(d)

(e)

(f)

(g)
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(c)

(d)

2.4.4. Menu View

Pada menu ini terdapat beberapa kelompok fungsi, antara lain : pengaturan 

tampilan dokumen, pengaturan prosentase tampilan dokumen, pengaturan tampilan 

jendela dan termasuk pengaturan perpindahan dari satu jendela file ke jendela file 

lainnya. Rincian kelompok fungsi pada menu ini, dapat dilihat pada gambar-2.23.

             (1)                    (2)                  (3)                         (4)

Gambar-2.23 Kelompok tombol/icon fungsi pada menu View

(1)  Kelompok Dokumen View

Fungsi atau perintah pada kelompok ini dapat dimanfaatkan oleh pengguna 

untuk mengatur tampilan dokumen yang sedang dikerjakan. Tampilan Print Layout, 

memungkinkan pengguna untuk melihat prediksi bentuk dokumen jika di printout, 

sedangkan pilihan Full Screen Reading , memungkinkan pengguna melihat secara 

penuh pada layar monitor dari dokumen yang sedang dikerjakannya.  Untuk jelasnya, 

lihat gambar berikut dan keterangannya

Gambar-2.24 Tombol/icon fungsi pada kelompok Document View

(a) (b) (c) (d) (e)
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(a) (d)

(b) (e)

(c)

(2)  Kelompok Show/Hide

Beberapa komponen atau bagian-bagian utama dari layar kerja Microsoft 

Word yang ditampilkan untuk memudahkan pengguna dalam pemakaiannya juga 

dapat disembunyikan sehingga akan memperbesar tampilan lembar kerja tersebut. 

Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi-fungsi yang terdapat pada 

kelompok Show/Hide. Untuk jelasnya, lihat gambar berikut dan keterangannya.

Gambar-2.25 Tombol/icon fungsi pada kelompok Show/Hide

(a) (d)

(b) (e)

(c)

(3)  Kelompok Zoom

ukuran tampilan dokumen dapat dibuat bervariasi dengan menggunakan 

fungsi yang terdapat pada kelompok ini. Ukuran tersebut dinyatakan dalam bentuk 

(a)

(b)

(c)(d)
(e)
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prosentase. Semakin besar nilai prosesentase yang digunakan, maka tampilan 

dokumen juga akan semakin besar. Untuk jelasnya, lihat gambar berikut dan 

keterangannya

Gambar-2.26 Tombol/icon fungsi pada kelompok Zoom

(a) (c)

(d)

(b) (e)

(4)  Kelompok Windows

Fungsi pada kelompok ini memungkinkan pengguna melakukan pengaturan 

tampilan jendela dari beberapa file yang diaktifkan. Untuk jelasnya, lihat gambar 

berikut dan keterangannya

Gambar-2.27 Tombol/icon fungsi pada kelompok Window

(a) (e)

(a) (b) (c)

(d)

(e)

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

(g)
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(b)

(c) (f)

(d) (g)
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Rangkuman

 Microsoft Word merupakan program aplikasi komputer pengolah kata yang 

memiliki tampilan jendela yang dilengkapi dengan menu dan tombol perintah 

yang mudah digunakan oleh pemakainya (user friendly). Aplikasi ini mempunyai 

pilihan jenis font yang cukup banyak. Juga dilengkapi dengan fasilitas format 

dokumen, berbagai macam latar belakang dokumen, Clip Art, gambar dan tabel. 

Selain itu jenis aplikasi ini juga dapat digunakan secara bersama-sama dengan 

aplikasi Microsoft Office lainnya. Berbagai macam dokumen, yang dapat 

dikerjakan dengan aplikasi ini antara lain: surat, laporan, memo, faksimili dan 

sebagainya.

 Tampilan jendela aplikasi ini, memuat : Office button, Baris judul, Kontrol 

jendela, Baris menu, Baris Tools, Mistar (horisontal dan vertikal), Scroll 

(horisontal dan vertikal), Baris status

 Fungsi Komponen Utama pada Jendela

 Office button : adalah tombol yang memuat daftar perintah yang 

berhubungan dengan pengelolaan file

 Baris judul : untuk menampilkan nama dokumen yang sedang aktif pada 

jendela atau layar monitor. 

 Kontrol jendela : berfungsi untuk mengatur ukuran tampilan dan menutup 

jendela aktif. 

 Baris menu : merupakan tempat menu-menu yang memuat rincian perintah 

yang dapat dijalankan untuk memanfaatkan fungsi tertentu

 Baris Tools : merupakan baris yang memuat beberapa kelompok tools atau 

tombol  yang berbentuk icon (gambar). Setiap icon tersebut mewakili sebuah 

perintah yang spesifik atau berbeda satu sama lain.

 Mistar (horisontal dan vertikal) : berfungsi untuk menunjukkan ukuran  

sebenarnya dari halaman dokumen yang sedang dikerjakan  (horisontal dan 

vertikal). Mistar dapat menggunakan satuan centimeter maupun inchi

 Scroll (horisontal dan vertikal) : untuk menggeser halaman tertentu 

sehingga dapat ditampilkan di layar monitor. 

 Baris status : berfungsi untuk menampilkan informasi yang berhubungan 

dengan dokumen yang sedang dikerjakan. Informasi yang ditampilkan pada 
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baris status, antara lain : nomor halaman, bagian dokumen, halaman ke 

berapa dari jumlah halaman yang ada pada dokumen, jarak posisi kursor ke 

batas atas kertas, nomor baris, kolom posisi kursor dan berbagai status tombol 

keyboard.

 Rincian menu Home, Page Layout, Insert dan View 

Home

Clipboard

Copy

Paragraph

Numbering
Paste Multilevel List
Cut Decrease Indent
Format Painter Increase Indent

Font

Font face Sort
Font Size Bullets
Font Color Align Text Left
Strikethrough Show/Hide P
Subscript Borders
Supersript Center
Grow Font Align Text Right
Shrink Font Justify
Clear Formatting Line Spacing
Bold Shading
Italic

Styles
Format titles, quotes & other

Underline Change Stles
Change Case

Editing
Find

Text Highlight Replace
Select

Page Layout

Themes

Themes

Paragraph

Left Indent
Colors Right Indent
Fonts Before Spacing
Effects After Spacing

Page Setup

Margins

Arrange

Position
Orientation Bring to Font
Size Send to Back
Columns Text Wrapping
Breaks Align
Line Numbers Group
Hyphenation Rotate

Page 
Background

Watermark
Page Color
Page Borders
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Insert View

Pages
Cover Page

Document 
Views

Print Layout
Blank Page Full Screen Reading
Page Break Web Layout

Tables Outline

Illustrations

Picture Draft
ClipArt

Show/Hide

Ruler
Shapes Gridlines
SmartArt Message Bar
Chart Document Map

Links
Hyperlink Thumbnails
Bookmark

Zoom

Zoom
Cross-reference 100%

Text

Text Box One Page
Quick Parts Two Pages
WordArt Page Width
Drop Cap

Window

New Window
Signature Line Arrange All
Date & Time Split
Object View Side by Side

Symbols
Equation Syncronous Scrolling
Symbols Reset Window Position

Switch Windows
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Contoh Latihan Pembuatan Naskah/Dokumen

Latihan-1 : Membuat dokumen berbentuk uraian

Pembuatan baja

Metode/Cara :

(1)  Penghembusan angin/udara (Bessemer -Thomas)

(2)  Open-Hearth (Siemens –Martin) 
a). Basic Open-Hearth….proses basa 
b). Acid Open-Hearth…..proses asam 

(3)  Penghembusan zat asam (O2)
a). dari atas (Linz-Donawitz) 
b). dari dasar (Oxygen-Bogen-Maxhutte

Penjelasan masing-masing metode/cara :

(1)  Penghembusan angin (cara Bessemer & Thomas)
 bejana baja (konvertor/pengubah wujud) yang dapat diputar mengitari 

sebuah  sumbu mendatar
 Tuang besi mentah cair dari pencampur besi mentah ke dalam 

konvertor (posisi mendatar).
 Tegakkan konvertor, hembuskan udara tekan ( 2 bar) dari dasar 

sehingga zat arang (C) dan unsur-lainnya hampir terbakar sempurna 
setelah 20 menit 

 Hentikan hembusan angin, balik konvertor, keluarkan terak dan 
tambahkan bubuk arang (C), pengarangan kembali, jumlahnya 
disesuaikan dengan jenis baja yang dikehendaki, termasuk  
penambahan paduan mangan (Mn) berkadar tinggi untuk 
menyingkirkan zat asam dari kubangan baja (deoksidasi) 

(2)  Open-Hearth (Dapur Siemens –Martin)

Bahan baku : campuran besi mentah/pig iron (padat/cair) dengan baja 
bekas/steel scrap sebagai bahan isian (charge) lewat pintu pengisian. 
temperatur yang dihasilkan oleh nyala api dapat mencapai 1800C.

3 periode/tahapan :
a. memasukkan dan mencairkan bahan isian 
b. mendidihkan cairan logam isian 
c. membersihkan/memurnikan (refining) dan deoksidasi 

Bahan bakar : campuran blast furnace gas dan cokes oven gas dan 
udara sebelum dimasukkan ke dalam dapur terlebih dahulu dipanaskan 
dalam “Cheekerwork” dari renegarator

Jenis proses : dalam keadaan basa atau asam (basic or acid open-
hearth). Pada basic open-hearth furnace, dinding bagian dalam dapur 
dilapisi dengan magnesite brick. Bagian bawah untuk menampung 
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logam cair dan terak dari bahan magnesite brick atau dolomite harus 
diganti setiap kali peleburan selesai. Terak basa yang dihasilkan  40 - 50 
% CaO

Pada acid open-hearth furnace, dinding bagian dalam dapur dilapisi 
dengan dinas-brick. Bagian bawah dinding dapur juga harus diganti 
setiap kali peleburan selesai. Terak yang dihasilkan mengandung silica 
yang cukup tinggi yaitu 50 - 55 % SiO2

Proses yang menggunakan isian padat biasa disebut “Scarp and pig 
process” yaitu proses yang isian padatnya terdiri dari besi mentah (pig 
iron), baja bekas (Scrap steel) dan sedikit bijih besi (iron ore). Proses 
yang mengggunakan besi mentah cair terdiri dari besi mentah cair 
(60%) dan baja bekas (40%) dan sedikit bijih besi dan bahan tambah. 
Cara ini biasa dikerjakan pada perusahaan dapur tinggi (blast furnace) 
dimana besi mentah cair dari dapur tinggi tersebut langsung diproses 
pada open-hearth furnace

a). Proses Basic Open-Hearth

 Pada proses basic open-hearth ini, mula-mula ke dalam dapur 
dimasukkan baja bekas (scarap steel) yang ringan kemudian baja 
bekas yang berat. Setelah itu ditambahkan bahan tambah (batu 
kapur) dan bijih besi yang diperlukan untuk membentuk terak 

 Pada akhir proses peleburan, sebagian Phospor (P) yang terdapat 
dalam besi mentah akan berubah menjadi terak 

 Untuk menjaga agar terak tidak masuk/berekasi kembali dengan 
logam cair, maka kira-kira 40% - 50% terak tersebut harus 
dikeluarkan dan juga ditambahkan batu kapur untuk membentuk 
terak yang baru.

 Macam-macam baja paduan dapat dihasilkan dalam open-hearth 
furncae, yaitu dengan menambahkan bahan paduan yang 
dikehendaki seperti : tembaga, chrome, nikel dan sebagainya. 
Untuk deoxidasi terakhir, biasanya dengan menambahkan 
Alumunium ke dalam wadah tempat menampung/mengetap baja 
cair yang dihasilkan agar kadar silicon dapat dibatasi

b). Proses Acid Open-Hearth

 Proses acid open-hearth membutuhkan bahan isian berkualitas 
lebih baik dengan kadar Phospor P < 0,03% dan kadar Sulphur S 
< 0,03%. Proses ini biasanya memakai bahan isian padat dengan 
30-50 % berat baja bekas. Kandungan Silicon dipertahankan < 
0,6%, kandungan Silicon ini perlu dipertahankan dalam kadar 
yang rendah sebab pada akhir periode pemanasan, kandungan 
Silicon akan naik 

 Pada proses ini, biji besi tidak boleh ditambahkan pada bahan 
isian, dimana hal itu dapat menimbulkan reaksi dengan Silica 
pada bagian tungku berupa 2FeO.SiO2. Setelah pengisian dan 
pemanasan, besi, Silicon dan Mn dioksidasi dan bersatu dengan 
bahan tambah dan membentuk terak pertama (40% SiO2) 

(3)  penghembusan zat asam
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Dalam upaya untuk memperoleh mutu baja yang baik dengan cara 
ekonomis, maka telah dikembangkan cara penghebusan baru yang 
menggunakan zat asam untuk penyerapan arang dari besi mentah. Yang 
tergolong disini adalah cara penghembusan zat asam dari atas  dan 
cara penghembusan dari dasar 

a) penghembusan zat asam dari atas (cara Linz Donawitz)

 Prosesnya berlangsung di dalam bejana yang dimiringkan, 
pertama-tama dimasukkan rongsokan, kemudian besi mentah 
cair. 

 Setelah bejana ditegakkan, sebuah pipa yang diberi pendinginan 
air dimasukkan tegak lurus melalui lehernya yang terbuka. Melalui 
pipa ini dikompresikan zat asam murni yang menyembur dengan 
tekanan 6-12 bar dari moncong pancar yang berada di dekat 
permukaan kubangan lelehan. Hanya beberapa detik setelah itu, 
mulailah berlangsung proses pembakaran.  

 Setelah dimasukkan pembentuk terak semakin berlangsung 
proses penghembusan, akan menjadi semakin sedikitlah 
kandungan zat arang di dalam bejana yang terbentuk. Bersamaan 
dengan itu terbakar pula belerang dan posfor sebagai unsur  
tambahan yang tidak diinginkan 

b) penghembusan zat asam dari dasar (cara OBM: Oxygen-Bogen-
Maxhutte)

 Pada lantai/dasar konvertor ditempatkan beberapa moncong 
pancar untuk menghembuskan zat asam melewati besi mentah 
yang dimasukkan dalam keadaaan cair

 Pada lantai/dasar konvertor ditempatkan beberapa moncong 
pancar untuk menghembuskan zat asam melewati besi mentah 
yang dimasukkan dalam keadaaan cair 

 Untuk melangsungkan proses metalurgis dengan baik, maka pada 
penyerapan diperlukan penambahan arang, besi mentah dan 
kalsium dalam bentuk debu halus ke dalam pancaran zat asam

B. Pembuatan Aluminium
Bahan baku utama : Aluminium sering terdapat di atas bumi dalam 
bentuk senyawa kimia, namun di alam tidak ditemukan dalam 
keadaan murni. Bahan dasar terpenting untuk pembuatan aluminium 
adalah bauksit, yang merupakan campuran dari tawas, oksid 
aluminium dan oksid besi serta asam silikat. Bauksit yang terkandung 
didalamnya berkisar antara 55-65% tanah tawas, 2-28% besi, 12-30% 
air dan  lain-lain

Tahapan umum proses : 

a) Penyiapan bauksit (pelumatan, pencucian, pengeringan dan 
penggerusan) 
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b) Penjernihan bauksit menjadi tanah tawas (oksid aluminium Al2O3) 
melalui cara bayer

c) Penyerapan zat asam (reduksi) tanah tawas sehingga menjadi 
aluminium mentah melalui elektrolisa lebur dengan krylith sebagai 
bahan pelarut (Na3AlF6) 

d) Peleburan/perubahan wujud menjadi aluminium murni (99,5-
99,8% Al) 

Aluminium merupakan unsur yang tergolong melimpah di kulit bumi. 
Mineral yang menjadi sumber komersial aluminium adalah bauksit. 
Bauksit mengandung aluminium dalam bentuk aluminium oksida 
(Al2O3).

pemurnian bauksit dilakukan untuk menghilangkan pengotor utama 
dalam bauksit. Pengotor utama bauksit biasanya terdiri dari SiO2, 
Fe2O3, dan TiO2. Caranya dengan melarutkan bauksit dalam larutan 
natrium hidroksida (NaOH), 

Al2O3 (s) + 2NaOH (aq) + 3H2O(l) ---> 2NaAl(OH)4(aq)

Aluminium oksida larut dalam NaOH sedangkan pengotornya tidak 
larut. Pengotor dapat dipisahkan melalui proses penyaringan. 
Selanjutnya aluminium diendapkan dari filtratnya dengan cara 
mengalirkan gas CO2 dan pengenceran 

2NaAl(OH)4(aq) + CO2(g) ---> 2Al(OH)3(s) + Na2CO3(aq) + H2O(l)

Endapan aluminium hidroksida disaring,dikeringkan lalu dipanaskan 
sehingga diperoleh aluminium oksida murni (Al2O3) 

2Al(OH)3(s) ---> Al2O3(s) + 3H2O(g)

Tahap peleburan alumina : dengan cara reduksi melalui proses 
elektrolisis menurut proses Hall-Heroult.

Dalam proses Hall-Heroult, aluminum oksida dilarutkan dalam lelehan 
kriolit (Na3AlF6) dalam bejana baja berlapis grafit yang sekaligus 
berfungsi sebagai katode. Selanjutnya elektrolisis dilakukan pada suhu 
950 C. Sebagai anode digunakan batang grafit. 

Dalam proses elektrolisis dihasilkan aluminium di katode dan di anode 
terbentuk gas O2 dan CO2

Al2O3(l) ---> 2Al3+(l) + 3O2-(l)
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Latihan-2 : Membuat dokumen berbentuk Skema

Pembuatan Besi (Ekstraksi biji besi)

Pengolahan lebur 

Bijih besi Tanur tinggi 

Besi mentah 

ikatan kimiawi : Fe + O,H.C dan Mn, Si, S, P dsb 

(3 kelompok utama)

Oksid  :  batu besi magnet/magnetit (Fe2O4), Fe : 60-70%, 
batu merah/hematit (Fe2O3), Fe 40-60%

Hidroksida : batu besi ciklat/limonit (2Fe2O3 + 3H2O), Fe 20-50% 

Karbonat : batu besi spatik/siderit (Fe2CO3), Fe 30-40%
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Latihan-3 : Membuat dokumen berbentuk persamaan matematis

a) Menggunakan Built-In Equation

No Besaran Persamaan

1 Area of Circle =
2

Binomial Theorem ( + ) =
3 Expansion of a Sum (1 + ) = 1 + ! + ( )

! +⋯
4

Fourier Series ( ) = + cos + sin
5

Quadratic Formula = ±√
6 Taylor Expansion = 1 + ! + ! + ! + ⋯ , −∞ < < ∞
7 Trig. Identity 1 sin ± sin = 2 sin ( ± ) cos ( ∓ )
8 Trig. Identity 2 cos α+ cos β=2 cos 1

2 (α+β) cos 1
2 (α-β)

Petunjuk penyelesaian

Menu Klp.Fungsi Pilihan Fungsi Penggunaan
Page 
Layout

Size Page size Menentukan ukuran halaman/ 
kertas (A4)

Margin Margin sizes Menentukan ukuran margin 
(kiri=4, kanan=2,5, atas=4, 
bawah=2,5) cm

Paragraph Spacing before
Spacing after

Menetukan spasi sebelum dan 
sesudah paragraf

Home Font Font face (Arial) Menentukan jenis huruf
Font size (12) Menentukan ukuran huruf
Text Bold (B) Cetak tebal (kepala tabel)

Paragraph Justify
Center

Mengatur posisi teks Rata kiri-
kanan (kolom 2 & 3), ditengah 
(kepala tabel & kolom 1)

Shading Memberikan latar (shading) untuk 
kepala tabel

Insert Tables Insert Table Menyisipkan tabel (3x9)
Equation Built-In Menyisipkan persamaan (8 

persamaan built-in)
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b) Modifikasi Built-In Equation (Hasil Latihan-3a)

No Besaran Persamaan

1
Expansion of 
a Sum

(1 + ) = 1 + ! + ( )
! + ⋯

dimana : x = 2, dan n = 3, sehingga :

(1 + 2) = 1 + (3)(2)1! + 3(3 − 1)22! + ⋯

2 Fourier Series

( ) = + cos + sin
dimana  x = 1 a0 = 2, an = 3, bn = 4 dan L = 5, sehingga :

(1) = 2 + 3 cos (4)( )(1)5 + 4 sin (4)( )(1)5

3
Quadratic 
Formula

= ±√
Dimana : a = 2, b = 3 dan c = 4, sehingga :

= ± ( )( )
( ) = ………….

4
Taylor 
Expansion

= 1 + ! + ! + ! + ⋯ , −∞ < < ∞
dimana x = 5, sehingga :

= 1 + 51! + 52! + 53! + ⋯ , −∞ < < ∞

5 Trig Identity 1

sin ± sin = 2 sin ( ± ) cos ( ∓ )
dimana :  = 30 dan  = 45, sehingga :

sin 30° ± sin 45° = 2 sin (30° ± 45°) cos (30° ∓ 45°)  atau

sin 30° + sin 45° = 2 sin (30° + 45°) cos (30° − 45°)  atau

sin 30° − sin 45° = 2 sin 12 (30° − 45°) cos 12 (30° + 45°)

6 Trig Identity 2

cos α+cos β=2 cos 12 (α+β) cos 12 (α-β)
dimana :  = 30 dan  = 45, sehingga :

cos 30° + cos 45° = 2 cos 12 (30° + 45°) cos 12 (30° − 45°)



65

Petunjuk penyelesaian

 Tandai dan copy tabel persamaan (hasil latihan-1)

 Hapus baris 1 dan 2 tabel tersebut

 Atur kembali penomoran tabel (mulai dari 1 sd 6)

 Siapkan baris kosong (tekan enter) setelah memposisikan kursor di belakang 

setiap persaman-persaman tersebut

 Tandai copy persamaan pada setiap baris, kemudian ganti karakter variable 

pada setiap persamaan dengan angka sesuai yang diminta
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Latihan-4 : 
Insert Structures New Equation (Menyisipkan persamaan struktur baru)

a). Fraction (pecahan)

b). Script

c). Radical

d). Integral
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4). Large Operator

5). Bracket
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6). Function

7). Accent

8). Limit & Log
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9). Operator

10). Matrix
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Latihan-5 :
a).  Membuat dokumen berbentuk Gambar + Keterangan 
      (Luas & keliling Bidang dan Volume Tabung)

Persegi Panjang

Segitiga

Lingkaran

Tabung

Panjang (P)

Lebar (L)

Luas (Ls) = ½  x A x T
Keliling (K) = A + (2a)

Luas (Ls) = P x L
Keliling (K) = (2xP)+(2xL)

Tinggi (T)

Alas (A)

a a

Diameter (D)

Jari-jari (R)

Luas (Ls) = R2 = 1/4D2

Keliling (K) =   2R = D 

Volume (V) = Ls x T
= 1/4D2 x T 

Diameter (D)
Luas Penampang (Ls)

Panjang/Tinggi (T)
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b).  Membuat dokumen berbentuk Gambar + Keterangan 
      (Momen Inersia Bidang)
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Soal-soal latihan

1).  Ketiklah rumus-rumus Ilmu Hitung berikut :

Rumus-rumus utama :

1. a + b + c + d = a + d + c + b 6. ap : aq = ap-q

2. (a - b) - c = a - (b + c) 7. (abc)p = (ap)(bp)(cp)

3. p(a + b - c) = p x a + p x b – p x c 8. (ap)r = ap x r

4. ap x aq = ap+q 9. ( ) = √ √
5. (a + b – c) : p = a : p + b : p – c : p

Deret hitung :

Jika a = suku pertama, l = suku terakhir dan s = jumlah suku, maka berlaku :

1.  l = a + (n-1) v

2.  S = 1/2n(a+1), jika disisipkan suku p, maka

3.  v1 = 

2.   Ketiklah rumus-rumus Aljabar berikut :

Akar : Logaritma :

1.  √ = / 1.  log ab = log a + log b

2.  . = √ 2.  log (a:b) = log a – log b

3.  : = √ : 3.  log an = n log a

4.  √ = √ 4.  log √ =
5.  √ = √
Persamaan (Linier & Kuadrat) :

1.  Jika ax + b = 0, maka x = −
2.  Jika ax + by =c dan dx + ey = f,  maka  x = dan y =   

3.  Jika x2 + px + q = 0, maka x = -1/2p  (1/4 − )
4.  Jika ax2 + bx + c = 0, maka x = 

±√
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BAB-3
APLIKASI PENGOLA DATA (SPREAD SHEET)

3.1  Pendahuluan

Aplikasi Komputer pengolah data (Spread Sheet) adalah aplikasi computer 

yang digunakan untuk mengelola dan menyimpan data-data. Selain itu, aplikasi ini 

juga memiliki kemampuan  mengelola data-data tersebut, khususnya data-data yang 

berupa angka (data numerik), karena dilengkapi dengan kemampuan untuk 

melakukan berbagai jenis perhitungan dan pengelolaan angka-angka. Aplikasi ini 

berguna untuk membantu pekerjaan manusia yang berhubungan dengan angka. 

Misalnya perhitungan matematika, statistik, keuangan dan berbagai masalah lainnya.

Sebagai aplikasi yang digunakan untuk mengolah angka, perangkat lunak ini 

dilengkapi dengan kemampuan untuk melakukan berbagai operasi. Beberapa operasi 

yang dapat dilakukan oleh aplikasi ini, antara lain : operasi aritmatika, seperti 

penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian dan lain-lain. Pekerjaan 

perhitungan angka-angka yang seringkali rumit bila dilakukan dengan secara manual, 

dapat menjadi mudah dan sederhana jika menggunakan bantuan perangkat lunak 

pengolah angka. Selain itu hasil perhitungan dapat diperoleh dengan cepat dan 

akurat.

Beberapa perangkat lunak atau aplikasi Komputer pengolah data yang dikenal 

saat ini, antara lain : KSpread, StarOffice Calc, OpenOffice Calc, GNumeric, XESS, 

Microsoft Excel dan lain-lain. Buku Ajar ini menyajikan  penjelasan mengenai 

Aplikasi Microsoft Excel, karena jenis aplikasi inilah yang paling banyak digunakan 

saat ini dan mudah dioperasikan. 

3.2 Tampilan Aplikasi Microsoft Excel

Lembar kerja aplikasi Microsoft Excel terdiri dari beberapa bagian yang 

mempunyai fungsi tertentu. Letak dari masing-masing bagian dalam jendela dapat 

dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar-3.1 Tampilan Jendela Aplikasi Microsoft Excel

Jika dibandingkan dengan tampilan jendela aplikasi Microsoft Word, maka 

beberapa komponen utama dari kedua tampilan tersebut adalah  mempunyai 

kesamaan fungsi. Kesamaan tersebut terletak pada fungsi dari : baris judul, baris 

menu, baris tools, control jendela dan scroll. Demikian juga dengan menu yang 

ditampilkan. Berikut adalah beberapa penjelasan singkat mengenai.

Ukuran dari lembar kerja dapat diperbesar atau diperkecil dengan 

menggunakan perintah Zoom. Jika ukuran lembar kerja diperbesar, maka tampilan 

tulisan pada setiap sel akan terlihat lebih besar, namun bagian dari lembar kerja yang 

ditampilkan akan lebih sedikit, demikian pula sebaliknya

3.3  Menu Utama dan Fungsinya

Pada gambar berikut diperlihatkan Sembilan menu, antara lain : Home, 

Insert, Page Layout, Formula, Data, Review, View, Developer dan Add-Ins. 

Beberapa dari menu tersebut, juga memiliki kesamaan dengan menu yang terdapat 

pada aplikasi Microsoft Word. Menu tersebut adalah Home, Insert, Page Layout, 

Formula, Data, Review, View, Developer dan Add-Ins. Pada setiap menu ini terdapat 

kelompok fungsi yang didalamnya memuat rincian fungsi atau perintah yang dapat 

digunakan  oleh pengguna pada waktu menjalankan aplikasi ini 

Baris Judul Kontrol jendela

Baris Menu

Baris Tools

Baris Fungsi & Editor
Kolom

Tab Sheet

Sel dan Keterangan

Baris

Scroll
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Gambar-3.2 Menu Utama Aplikasi Microsoft Excel

3.4  Formula dalam Aplikasi Excel

Formula dalam aplikasi Microsoft Excel adalah sejumlah persamaan 

matematis yang dikelompokkan menurut jenis bidang penerapan tertentu. Adapun 

rincian dan keterangan dari setiap kelompok formula tersebut, dapat dilihat pada 

gambar dan keterangan berikut ini.  

Gambar-3.3 Pengelompokan Formula pada aplikasi Microsoft Excel

Salah satu cara memasukkan persamaan-persamaan yang terdapat pada setiap 

kategori tersebut di atas ke dalam sebuah sel pada lembar kerja adalah dengan 
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mengklik pilihan Insert Function, sehingga pengguna dapat menentukan  kategori 

kelompok formula yang akan dipergunakan  pada  daftar yang ditampilkan.

Gambar-3.4 Jendela Insert Function

Sedangkan cara lain yang dapat digunakan untuk menentukan pilihan 

kategori formula adalah dengan mengklik icon atau tool dari kelompok formula 

tersebut. 

3.5  Penggunaan Formula Kategori/Kelompok Math & Trigonometri

Secara umum, cakupan formula yang termasuk dalam kategori ini antara lain

berhubungan dengan perhitungan fungsi : aritmatika, aljabar, trigonometri, 

hiperbolik, logaritma, matriks, konversi besaran sudut. Adapun rinciannya dapat 

dilihat pada tabel berikut :
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Tabel-3.1
Rincian Formula Kategori Math & Trigonometri

PI Nilai dari Pi

ABS Nilai absolute suatu bilangan

POWER Hasil pangkat suatu bilangan

SQRT Akar bilangan positif

SQRTPI Akar dengan bilangan Pi

SUM Jumlah dari beberapa argumen

SIN Nilai sinus suatu bilangan

COS Nilai cosines suatu bilangan

TAN Nilai tangent suatu bilangan

ASIN Nilai arcus sinus suatu bilangan

ACOS Nilai arcus cosinus suatu bilangan

ATAN Nilai arcus tangens suatu bilangan

ATAN2 Nilai arcus tangens suatu bilangan dengan koordinat x & y

SINH Nilai sinus hiperbolik suatu bilangan

COSH Nilai cosinus hiperbolik suatu bilangan

TANH Nilai tangens hiperbolik suatu bilangan

ASINH Nilai invers sinus hiperbolik suatu bilangan

ACOSH Nilai invers cosinus hiperbolik suatu bilangan

ATANH Nilai invers tangens hiperbolik suatu bilangan

FACT Faktorial suatu bilangan

FACTDOUBLE Faktorial ganda suatu bilangan

COMBIN Jumlah kombinasi dari sejumlah objek

DEGREES Konversi besaran sudut (radian ke derajat)

RADIANS Konversi besaran sudut (derajat ke radian)

EXP Pangkat e dengan suatu bilangan

LN Logaritma natural sebuah bilangan

LOG Logaritma sebuah bilangan

LOG10 Logaritma dengan basis 10 suatu bilangan

MDETERM Determinan matriks

MINVERSE Invers matriks

MMULT Perkalian dua matriks
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Fungsi  “PI”  Pola penulisan formulanya : =PI()

A

1 Radius

2 3

Formula Penjelasan Hasil

=PI() Adalah nilai dari konstanta Pi (3.14159265358979)

=PI()/2 Adalah nilai dari konstanta Pi/2 (1.570796327)

=PI()*(A2^2) Adalah luas lingkaran dengan jari-jari pada sel-A2

(28.27433388)

Fungsi  “ABS”  Pola penulisan formulanya : =ABS(number)

dimana number adalah suatu bilangan riil yang akan ditentukan nilai absolutnya atau 

nilai mutlaknya

A

1 Data

2 -4

Formula Penjelasan Hasil

=ABS(2) Adalah nilai mutlak atau absolute dari 2 (2)

=ABS(-2) Adalah nilai mutlak atau absolute dari -2 (2)

=ABS(A2) Adalah nilai mutlak atau absolute dari -4 (4)

Penulisan secara matematis : 2 = 2

-2 = 2

4 = 4

Fungsi  “POWER”  Pola penulisan formulanya : =POWER(number,power)

A B

1 Formula Penjelasan Hasil

2 =POWER(5,2) Adalah hasil pangkat 2 dari bilangan 5 (25)

3 =POWER(98.6,3.2) Adalah hasil pangkat 3.2 dari bilangan 98.6 (2401077)

4 =POWER(4,5/4) Adalah hasil pangkat 5/4 dari bilangan 4 (5.656854)
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Fungsi  “SQRT”  Pola penulisan formulanya : =SQRT(number)

A

1 Data

2 -16

Formula Penjelasan Hasil

=SQRT(16) Adalah akar dari bilangan 16 (4)

=SQRT(A2) Hasilnya error, sebab nilai bilangan pada sel-A2 

adalah minus (#NUM!)

=SQRT(ABS(A2)) Adalah akar dari harga mutlak bilangan pada sel-A2

(4)

Fungsi  “SQRTPI”  Pola penulisan formulanya : =SQRTPI(number)

A B

1 Formula Penjelasan Hasil

2 =SQRTPI(1) Adalah nilai akar kuadrat dari konstanta pi (1.772454)

3 =SQRTPI(2) Square root of 2 * pi (2.506628)

Penulisan secara matematis :

Untuk nilai pi = 3.14159265358979, maka

=SQRTPI(1), bentuk matematisnya adalah :

(1 3.14159265358979 ) = 1.772454

=SQRTPI(2), bentuk matematisnya adalah :

(2 3.14159265358979 ) = 2.506628
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Fungsi  “SUM”  Pola penulisan formulanya : =SUM(number1,number,2…..)

dimana number1, number2…., adalah  banyaknya argumen (1 sd 225) yang dapat 

dijumlahkan nilainya

A

1 Data

2 -5

3 15

4 30

5 '5

6 TRUE

Formula Penjelasan Hasil

=SUM(3, 2) Adalah jumlah dari 3 and 2 (5)

=SUM("5", 15, TRUE) Adalah jumlah dari 5, 15 and 1, sebab nilai teks 

diterjemahkan ke dalam angka, dan nilai 

logikanya benar sehingga diterjemahkan menjadi

1 (21)

=SUM(A2:A4) Adalah jumlah dari sel-A2 sd A4 (40)

=SUM(A2:A4,15) Adalah jumlah dari sel-A2 sd A4, dan 15 (55)

=SUM(A5:A6,2) Adalah jumlah dari sel-A5 sd A6, tetapi sel-A5 

(‘5) dan sel-A6 (TRUE) bukan merupakan angka 

atau numerik jadi hasilnya (2)

Fungsi   “SUMIF” 

Pola penulisan formulanya : =SUM(range,criteria,sum_range)

Range adalah alamat sel yang dievaluasi dengan menggunakan criteria. Sel yang 

dievaluasi harus merupakan angka atau nama, array atau alamat sel yang 

memuat angka. Alamat atau sel kosong dan teks akan dibaikan

Sum_Range adalah beberapa alamat sel sebenarnya untuk ditambahkan jika 

mempunyai hubungan dengan jangkauan criteria. Jika jumlah rentang 

dihilangkan, maka rentang sel-sel kedua akan dievaluasi dengan criteria dan 

ditambahkan jika sesuai dengan criteria tersebut
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Criteria adalah syarat dalam bentuk angka , pernyataan, atau berupa teks untuk 

mendefinisikan sel-sel yang akan ditambahkan. Sebagai contoh, criteria atau 

syarat dapat dinyatakan dengan 32, “32”, “>32” atau “apel”

A B

1 Nilai properti Komisi

2 100,000 7,000

3 200,000 14,000

4 300,000 21,000

5 400,000 28,000

Formula Penjelasan Hasil

=SUMIF(A2:A5,">160000", B2:B5) Jumlah komisi untuk nilai property 

melebihi 160,000 (63,000)

=SUMIF(A2:A5,">160000") Jumlah komisi untuk nilai property 

melebihi 160,000 (900,000)

=SUMIF(A2:A5,"=300000", B2:B3) Jumlah komisi untuk nilai property 

melebihi atau sama dengan 300,000 

(21,000)

Fungsi  “SIN”  Pola penulisan formulanya : =SIN(number)

A B

1 Formula Penjelasan Hasil

2 =SIN(PI()) Adalah nilai sinus dari  pi radian (0, pendekatan)

3 =SIN(PI()/2) Adalah nilai sinus dari pi/2 radian (1)

4 =SIN(30*PI()/180) Adalah nilai sinus dari 30 (0.5)

5 =SIN(RADIANS(30)) Adalah nilai sinus dari 30 (0.5)

Fungsi  “COS”  Pola penulisan formulanya : =COS(number)

number adalah sudut dalam radian yang akan ditentukan nilai cosinusnya
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A B

1 Formula Penjelasan Hasil

2 =COS(1.047) Adalah nilai cosinus dari 1.047 radians (0.500171)

3 =COS(60*PI()/180) Adalah nilai cosinus dari 60 (0.5)

4 =COS(RADIANS(60)) Adalah nilai cosinus dari 60 (0.5)

Fungsi  “TAN”  Pola penulisan formulanya : =TAN(number)

dimana number adalah sudut dalam satuan radians. Jika argument dalam satuan 

derajat, maka dikalikan dengan PI()/180 atau digunakan fungsi RADIANS untuk 

mengkonversinya menjadi satuan radians

A B

1 Formula Penjelasan Hasil

2 =TAN(0.785) Adalah nilai Tangen dari 0.785 radians (0.99920)

3 =TAN(45*PI()/180) Adalah nilai Tangen dari 45 (1)

4 =TAN(RADIANS(45)) Adalah nilai Tangen dari 45 (1)

Fungsi  “ASIN”  Pola penulisan formulanya : =ASIN(number)

Number adalah nilai sinus dari sudut yang diinginkan dan nilai terletak diantara -1 

dan 1

A B

1 Formula Penjelasan Hasil

2 =ASIN(-0.5) Adalah arcus sin dari -0.5 dalam radian, -pi/6 

(-0.5236)

3 =ASIN(-0.5)*180/PI() Adalah arcus sin dari -0.5 dalam derajat (-30)

4 =DEGREES(ASIN(-0.5)) Adalah arcus sin dari -0.5 dalam derajat (-30)

Fungsi  “ACOS”  Pola penulisan formulanya : =ACOS(number)

dimana number adalah nilai cos suatu sudut yang mempunyai harga antara -1 sd +1
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A B

1 Formula Penjelasan Hasil

2 =ACOS(-0.5) Adalah nilai arcus sinus dari -0.5 dalam satuan 

radian, 2*pi/3 (2.094395)

3 =ACOS(-0.5)*180/PI() Adalah nilai arcus sinus dari -0.5 dalam satuan 

derajat (120)

4 =DEGREES(ACOS(-0.5)) Adalah nilai arcus sinus dari -0.5 dalam satuan 

derajat (120)

Fungsi  “ATAN”  Pola penulisan formulanya : =ATAN(number)

number adalah sebuah bilangan riil

A B

1 Formula Penjelasan Hasil

2 =ATAN(1) Adalah arcus tangen dari 1 dalam radian, pi/4 

(0.785398)

3 =ATAN(1)*180/PI() Adalah arcus tangen dari 1 dalam derajat (45)

4 =DEGREES(ATAN(1)) Adalah arcus tangen dari 1 dalam derajat (45)

Fungsi  “ATAN2”  Pola penulisan formulanya : =ATAN2(x_num,y_num)

X_num  adalah titik koordinat x

Y_num  adalah titik koordinat y

A B

1 Formula Penjelasan Hasil

2 =ATAN2(1, 1) Adalah arcus tangen dari titik 1,1 dalam

radian, pi/4 (0.785398)

3 =ATAN2(-1, -1) Adalah arcus tangen dari titik -1,-1 dalam 

radian, -3*pi/4 (-2.35619)

4 =ATAN2(-1, -1)*180/PI() Adalah arcus tangen dari titik 1,1 dalam 

derajat (-135)

5 =DEGREES(ATAN2(-1, -1)) Adalah arcus tangen dari titik 1,1 dalam 

derajat (-135)
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Fungsi  “SINH”  Pola penulisan formulanya : =SINH(number)

A B

1 Formula Penjelasan Hasil

2 =SINH(1) Adalah nilai sinus hiperbolik dari 1 (1.175201194)

3 =SINH(-1) Adalah nilai sinus dari -1 (-1.175201194)

Persamaan matematis :

Fungsi  “COSH “ Pola penulisan formulanya : =COSH(number)

number adalah bilangan yang akan ditentukan nilai cos hiperboliknya

A B

1 Formula Penjelasan Hasil

2 =COSH(4) Adalah nilai cos hiperbolik dari 4 (27.30823)

3 =COSH(EXP(1)) Adalah nilai cos hiperbolik dari bilangan dasarlogaritma 

natural (7.610125)

Persamaan matematis :

Fungsi “TANH”  Pola penulisan formulanya : =TANH(number)

dimana number adalah sebuah bilangan riil dan secara matematis, fungsi ini dapat 

dinyatakan dengan persamaan :

Persamaan matematis :

A B

1 Formula Penjelasan Hasil

2 =TANH(-2) Adalah nilai Tangen Hiperbolik dari -2 (-0.96403)

3 =TANH(0) Adalah nilai Tangen Hiperbolik dari 0 (0)

4 =TANH(0.5) Adalah nilai Tangen Hiperbolik dari 0.5 (0.462117)



85

Fungsi  “ASINH”  Pola penulisan formulanya : =ASINH(number)

A B

1 Formula Penjelasan Hasil

2 =ASINH(-2.5) Adalah Invers sin hiperbolic dari -2.5 (-1.64723)

3 =ASINH(10) Adalah Invers sin hiperbolic dari 10 (2.998223)

Fungsi  “ACOSH”  Pola penulisan formulanya : =ACOSH(number)

Number adalah sebuah bilangan ril  1

A B

1 Formula Penjelasan Hasil

2 =ACOSH(1) Adalah Invers cos hiperbolic dari 1 (0)

3 =ACOSH(10) Adalah Invers cos  hiperbolic dari 10 (2.993223)

Fungsi  “ATANH”  Pola penulisan formulanya : =ATANH(number)

number adalah sebuah bilangan diantara 1 dan -1

A B

1 Formula Penjelasan Hasil

2 =ATANH(0.76159416) Invers tangen hiperbolic dari 0.76159416 (1, 

pendekatan)

3 =ATANH(-0.1) Invers tangen hiperbolic dari -0.1 (-0.10034)

Fungsi  “FACT”  Pola penulisan formulanya : =FACT(number)

number adalah bilangan positif 

A B

1 Formula Penjelasan Hasil

2 =FACT(5) Adalah faktorial dari 5, atau 1*2*3*4*5 (120)

3 =FACT(1.9) Adalah faktorial dari bilangan integer 1.9 (1)

4 =FACT(0) Adalah faktorial dari 0 (1)

5 =FACT(-1) Bilangan negatif menghasilkan error (#NUM!)

6 =FACT(1) Adalah factorial dari 1 (1)
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Fungsi  “FACTDOUBLE” 

 Pola penulisan formulanya : =FACTDOUBLE(number)

number adalah nilai faktorial ganda

A B

1 Formula Penjelasan Hasil

2 =FACTDOUBLE(6) Faktorial ganda dari 6 (48)

3 =FACTDOUBLE(7) Faktorial ganda dari 7 (105)

Penulisan secara matematis :

Jika n bilangan genap, berlaku : 

Jika n bilangan ganjil, berlaku : 

Sehingga :

=FACTDOUBLE(6)  6!! = 6(6-2)(6-4) = 48

=FACTDOUBLE(7)  7!! = 7(7-2)(7-4) = 105

=FACTDOUBLE(8)  8!! = 8(8-2)(8-4)(8-6) = 384

=FACTDOUBLE(9)  9!! = 9(9-2)(9-4)(9-6) = 945

Fungsi  “COMBIN”  Pola penulisan formulanya : 

= COMBIN (number,number_chosen)

number adalah jumlah item = n

number_chosen adalah jumlah item dalam setiap kombinasi = k

Jumlah kombinasi adalah dan secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut 

A B

1 Formula Penjelasan Hasil

2 =COMBIN(8,2) Adalah kemungkinan dua anggota tim yang dapat 

terbentuk dari 8 calon (28)
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Penulisan secara matematis :

Dimana :

=COMBIN(8,2)  Untuk n = 8 dan k = 2, maka

82 = P ,2! = 8!2! (8 − 2)! = 8 x 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1(2 x 1)(6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1)
= ( )( ) =28

Fungsi  “DEGREES”  Pola penulisan formulanya : =DEGREES(angle)

Angle adalah sudut dalam radian yang akan dikonversi menjadi derajat

A B

1 Formula Penjelasan Hasil

2 =DEGREES(PI()) Adalah derajat dari pi radian (180)

Dari hubungan : 2 Radian = 360 maka  Radian = = 180 , jadi

=DEGREES(PI())  Radian = 180

Fungsi  “RADIANS”  Pola penulisan formulanya : =RADIANS(angle)

A B

1 Formula Penjelasan Hasil

2 =RADIANS(270) Adalah nilai dari 270 dalam radian (4.712389 or 3π/2 

radians)

Penulisan secara matematis :

Dari hubungan : 2 Radian = 360 atau 1 = = 0.01745 radian, maka
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=RADIANS(90)  90 = 90 x 0.01745 = 1.5705

=RADIANS(180)  180 = 180 x 0.01745 = 3.141

=RADIANS(270)  270 = 270 x 0.01745 = 4.7115

Fungsi  “EXP”  Pola penulisan formulanya : =EXP(number)

number adalah bilangan pangkat dari bilangan dasar e

A B

1 Formula Penjelasan Hasil

2 =EXP(1) Adalah nilai pendekatan dari bilangan e (2.718282)

3 =EXP(2) Bilangan logaritma natural dengan pangkat 2 (7.389056)

Penulisan secara matematis :

=EXP(1)   e1 = 2.7182821 = 2.718282

=EXP(2)   e2 = 2.7182822 = 7.389056

=EXP(3)   e3 = 2.7182822 = 20.08553

Fungsi  “LN”  Pola penulisan formulanya : =LN(number)

A B

1 Formula Penjelasan Hasil

2 =LN(86) Adalah nilai logaritma natural dari 86 (4.454347)

3 =LN(2.7182818) Adalah nilai logaritma natural dari nilai konstanta e (1)

4 =LN(EXP(3)) Adalah nilai logaritma natural dengan pangkat 3 (3)

Fungsi  “LOG”  Pola penulisan formulanya : =LOG(number,base)

A B

1 Formula Penjelasan Hasil

2 =LOG(10) Adalah nilai logaritma dari 10 (1)

3 =LOG(8, 2) Logarithm of 8 with base 2 (3)

4 =LOG(86, 2.7182818) Logarithm of 86 with base e (4.454347)

Fungsi  “LOG10”  Pola penulisan formulanya : =LOG10(number)
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A B

1 Formula Penjelasan Hasil

2 =LOG10(86) Base-10 logarithm of 86 (1.934498451)

3 =LOG10(10) Base-10 logarithm of 10 (1)

4 =LOG10(100000) Base-10 logarithm of 1E5 (5)

5 =LOG10(10^5) Base-10 logarithm of 10^5 (5)

Matriks

Fungsi  “MDETERM”  Pola penulisan formulanya : =MDETERM(array)

A B C D

1 Data Data Data Data

2 1 3 8 5

3 1 3 6 1

4 1 1 1 0

5 7 3 10 2

Formula Penjelasan Hasil

=MDETERM(A2:D5) Adalah nilai determinan dari matriks 

pada sel A2 sd D5 (88)

=MDETERM({3,6,1;1,1,0;3,10,2}) Adalah nilai determinan dari matriks 

{3,6,1;1,1,0;3,10,2} (1)

=MDETERM({3,6;1,1}) Adalah nilai determinan dari matriks

{3,6;1,1} (-3)

=MDETERM({1,3,8,5;1,3,6,1}) Diperoleh hasil error, sebab jumlah 

baris dan kolom matriks tidak sama

(#VALUE!)

Fungsi  “MINVERSE”  Pola penulisan formulanya : =MINVERSE(array)

A B
1 Data Data
2 4 -1
3 2 0

Formula Penjelasan hasil
=MINVERSE(A2:B3) Nilai invers matriks pada sel-A2 sd sel-B3 (0)
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Fungsi  “MMULT”  Pola penulisan formulanya : = MMULT (array1,array2)

A B

1 Array 1 Array 1

2 1 3

3 7 2

4 Array 2 Array 2

5 2 0

6 0 2

Formula Formula

=MMULT(A2:B3,A5:B6)

Persamaam matematis :

3.6  Pembuatan dan Penataan Grafik

Metode penyajian data dengan menggunakan grafik adalah salah satu metode 

yang saat ini banyak dipergunakan karena cukup efektif dan terfokus dalam 

menggambarkan suatu keadaan jika dibandingkan dengan menggunakan tabel atau 

data numerik

Gambar-3.5 Kelompok icon/tombol perintah penyajian grafik

Pada gambar berikut, diperlihatkan tampilan jendela untuk memilih atau 

menentukan tipe grafik yang dapat dipergunakan untuk merepresentasikan suatu 

keadaan atau kondisi yang dinyatakan oleh  sekumpulan data, termasuk juga 

penjelasan singkat dari masing-masing tipe grafik tersebut.



91

Gambar-3.6 Tipe Grafik (Chart Type) dalam aplikasi Microsoft Excel
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Gambar-3.7 Rincian model grafik untuk tipe Kolom dan Baris

Gambar-3.8 Rincian model grafik untuk tipe Lingkaran dan Baris
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Gambar-3.9 Rincian model grafik untuk tipe Scatter, Area & Others

Selanjutnya untuk penataan grafik, dapat digunakan icon/tools yang terdapat 

pada kelompok labels, axes dan background. Berikut adalah gambar untuk jendela 

ketiga kelompok tersebut beserta penjelasan singkat mengenai toolsnya masing-

masing.

Gambar-3.10 Icon/tools kelompok Labels, Axes dan Background
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Gambra-3.11 Alternatif pilihan Icon/Tools untuk penataan Judul Grfaik

Gambar-3.12 Alternatif pilihan Icon/Tools untuk penataan Keterangan  
Sb.Horisontal dan Sb.Vertikal Grafik
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Gambar-3.13 Alternatif pilihan Icon/Tools untuk penataan Legend dan Data Labels 
Grafik

Gambar-3.14 Alternatif pilihan Icon/Tools untuk penataan tampilan data 
grafik pada sb.horisontal dan sb.vertikal
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Gambar-3.15 Alternatif pilihan Icon/Tools untuk penataan tampilan garis 
grafik pada sb.horisontal dan sb.vertikal
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Rangkuman

 Aplikasi Microsoft Excel adalah salah satu paket aplikasi dari Microsoft 

Office yang dapat digunakan untuk mengolah data, terutama data-data dalam 

bentuk numerik

 Jendela aplikasi Microsoft Excel mempunyai kesamaan dengan jendela 

aplikasi Microsoft Word. Kesamaan tersebut terletak pada fungsi dari : baris 

judul, baris menu, baris tools, control jendela dan scroll. Demikian juga 

dengan menu yang ditampilkan

 Pada baris menu dari jendela aplikasi Microsoft Excel, terdapat sembilan 

kelompok menu, antara lain : Home, Insert, Page Layout, Formula, Data, 

Review, View, Developer dan Add-Ins. Pada setiap menu ini terdapat 

kelompok fungsi yang didalamnya memuat rincian fungsi atau perintah yang 

dapat digunakan  oleh pengguna pada waktu menjalankan aplikasi ini

 Formula dalam aplikasi Microsoft Excel adalah sejumlah persamaan 

matematis yang dikelompokkan menurut jenis bidang penerapan tertentu. 

cara memasukkan persamaan-persamaan yang terdapat pada setiap kategori 

tersebut di atas ke dalam sebuah sel pada lembar kerja adalah dengan 

mengklik pilihan Insert Function, sehingga pengguna dapat menentukan  

kategori kelompok formula yang akan dipergunakan  pada  daftar yang 

ditampilkan

 cakupan penggunaan formula aplikasi Microsoft Excel, antara lain 

perhitungan fungsi : aritmatika, aljabar, trigonometri, hiperbolik, logaritma, 

matriks, konversi besaran sudut

 Tahapan umum pembuatan dan penataan grafik mencakup : penyiapan data, 

pemilihan tipe dan pembacaan data, penataan judul, penataan keterangan 

untuk sb.horizontal dan sb.vertikal, penataan keterangan garis-garis grafik, 

dsb
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Contoh Latihan

Latihan-1 : Perhitungan Dasar Aritmatika

Jenis perhitungan ini mencakup penggunan beberapa operator, yaitu 

penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat dan akar. Penjelasan 

singkat masing-masing operator adalah sebagai berikut :

Jenis 
operator

Penulisan dengan
Simbol umum matematika Fasilitas Ms-Excel

Penambahan + = a + b + =a+b
Pengurangan - = a - b - =a-b
Perkalian x = a x b * =a*b
Pembagian  = a  b / =a/b
Pangkat (......)x = (a)b POWER =power(a;b)

Akar = a SQRT =sqrt(a)

Langkah-langkah pembuatan :

1). Aktifkan Ms-Excel

2). Pada Sel-B3, Ketik Judul : PERHITUNGAN DASAR MATEMATIKA

3). Sorot/tandai Sel B3 s/d I3, kemudian klik Icon Merger & Center

4). Kemudian klik icon Bold dan Underline untuk mempertebal dan memberikan 

garis bawah

5). Buat Tabel : 8-kolom (B s/d I) dan 6-Baris (5 s/d 10), dengan cara sorot/tandai 

Sel B5 s/d I10, kemudian klik icon Border

6). Beri keterangan Variabel pada kepala tabel (A, B, A+B, dst)
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7). Untuk menuliskan simbol pembagian (�) pada penulisan B�A, gunakan menu : 

Insert,  Symbol....

8). Untuk penulisan pangkat pada A2 dan (B)1/2 gunakan menu : Format sel,  

Superscript

9). Input/ketik Data Variabel A (1,2,3, dst)

10). Input/ketik Data Variabel B (50,60,70, dst)

11). Pada Sel-D6, ketik =B6+C6

12). Pada Sel-E6, ketik =C6-B6

13). Pada Sel-F6, ketik =B6*C6

14). Pada Sel-G6, ketik =C6/B6

15). Pada Sel-H6, ketik =POWER(B6;2)

16). Pada Sel-I6, ketik =SQRT(C6)

Dari pelaksanaan tahapan tersebut di atas diperoleh tampilan sbb :

Gambar-a 

Selanjutnya untuk menyelesaikan perhitungan dengan menggunakan data-data 

lainnya, jalankan modus AutoFill, caranya dengan terlebih menyorot/menandai 

Sel D6 s/d I6, kemudian geser mouse ke sudut kanan bawah hingga penunjuk 

mouse       berubah menjadi        dan sambil tetap menahan klik kiri, geser 

mouse hingga baris terakhir (baris-15). Hasilnya adalah :
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Gambar-b
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Latihan-2 : Perhitungan Dasar Trigonometri

Jenis perhitungan ini berkaitan dengan penentuan nilai besaran Sinus, 

Cosinus dan Tangens dari suatu sudut yang dinyatakan dalam satuan derajat dan 

Pengembangannya mencakup nilai inversnya masing-masing

Gambar-a

1). Pada Sel-B2, ketik Judul : PERHITUNGAN DASAR TRIGONOMETRI

2). Sorot/tandai Sel B2 s/d E2, kemudian klik Icon Merger & Center

3). Kemudian klik icon Bold dan Underline untuk mempertebal dan 

memberikan garis bawah

4). Buat Tabel : 4-kolom (B s/d E) dan 14-Baris (4 s/d 17), dengan cara 

sorot/tandai Sel B4 s/d E17, kemudian klik icon Border

5). Beri keterangan Variabel pada kepala tabel (��, Sinus, Cosinus & 

Tangens)

6). Input/ketik Data Nilai variabel Sudut �� (0,30,60, dst). Selanjutnya

7). Pada Sel-C5, ketik : =SIN(B5*3,14/180)

8). Pada Sel-D5, ketik : =COS(B5*3,14/180)
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9). Pada Sel-E5, ketik : =TAN(B5*3,14/180)

Hasilnya adalah

Gambar-b                                                    Gambar-c

Selanjutnya penyelesaian perhitungan untuk data-data sudut lainnya, dapat 

dilakukan dengan menjalankan modus AutoFill, caranya dengan terlebih 

menyorot/menandai Sel C5 s/d E5, kemudian geser mouse ke sudut kanan bawah 

hingga penunjuk mouse berubah menjadi    dan sambil tetap menahan klik kiri, 

geser mouse hingga baris terakhir (baris-17), kemudian dari fasilitas menu bar 

lakukan Format Cell, Number untuk mengatur tampilan jumlah desimal (3 

desimal), Hasilnya dapat dilihat pada gambar ........(b)
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Latihan-3 : Pangkat bilangan, Faktorial, Kombinasi, Konversi sudut

1010 = ……..  =POWER(10,10) = 1E+10

253 = ……..  =POWER(25,3) = 15625

354 = ……..  =POWER(35, 4) = 1500625

100 ! = ….  =FACT(100) = 9.33E+157

150 ! = ….  =FACT(150) = 5.71E+262

125 ! = ….  =FACT(125) = 1.88E+209

= ……  =COMBIN(10,2) = 45

= ……  =COMBIN(15,3) = 455

= ……  =COMBIN(20,5) = 15504

1,5 rad = …….. derajat  =DEGREES(1.5*PI()) = 270

3/4 rad = …….. derajat  =DEGREES(3/4*PI()) = 135

2.5 rad = …….. derajat  =DEGREES(2.5*PI()) = 450

270 = ….. rad   =RADIANS(270) = 4.71 rad

135 = ….. rad  =RADIANS(135) = 2.35 rad

450 = ….. rad  =RADIANS(450) = 7.85 rad

10 !! = …….  =FACTDOUBLE(10) = 3840

15 !! = …….  =FACTDOUBLE(15) = 2027025

20 !! = …….  =FACTDOUBLE(20) = 3715891200
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Latihan-4 : Determinan, Invers dan Perkalian matriks

a). Tentukan Nilai Determinan matriks berikut ini :

2 34 1
1 4 56 2 79 8 3
2 3 1 53 4 5 419 32 67 48

Penyelesaian :

2 34 1 
A B

1 2 3
2 4 1

=MDETERM(A1:B2) = -10

1 4 56 2 79 8 3 

A B C
1 1 4 5
2 6 2 7
3 9 8 3

=MDETERM(A1:C3) = 280

2 3 1 53 4 5 419 32 67 48


A B C D
1 2 3 1 5
2 3 4 5 4
3 1 3 6 6
4 9 2 7 8

=MDETERM(A1:D4) = -510
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b). Tentukan Nilai Invers matriks berikut ini :

2 34 1
1 4 56 2 79 8 3
2 3 1 53 4 5 419 32 67 48

Penyelesaian :

2 34 1 
A B

1 2 3
2 4 1

=MINVERSE(A1:B2) = -0.1

1 4 56 2 79 8 3 

A B C
1 1 4 5
2 6 2 7
3 9 8 3

=MINVERSE(A1:C3)
= -0.17857

2 3 1 53 4 5 419 32 67 48


A B C D
1 2 3 1 5
2 3 4 5 4
3 1 3 6 6
4 9 2 7 8

=MINVERSE(A1:D4)
= -2.4671E-17
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c). Tentukan hasil perkalian matriks berikut ini :

Matriks B = (6 8 7)
  [B][C] =…………….

Matriks C = 
472

Penyelesaian :

 Ordo matriks B = 1 x 3 dan ordo matriks C = 3 x 1

 Jumlah kolom matriks B = jumlah baris matriks C, jadi kedua matriks dapat 

dikalikan. Ordo hasil perkalian kedua matriks adalah (1 x 1)

A B C D E
1 4
2 6 8 7 7
3 2

=MMULT(A2:C2,E1:E3) = 94

Matriks A = 
254   [A][B] =…………….

Matriks B = (6 8 7)
Penyelesaian :

 Ordo matriks A = 3 x 1 dan ordo matriks B = 1 x 3

 Jumlah kolom matriks B = jumlah baris matriks C, jadi kedua matriks dapat 

dikalikan. Ordo hasil perkalian kedua matriks adalah (3 x 3)

A B C D E
1 2
2 5 6 8 6
3 4

{=MMULT(A1:A3,C2:E2)}

=
12 16 14
30 40 35
24 32 28
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Matriks A = 1 23 4
  [A][B] =…………….

Matriks B =  1 0 10 2 0
Penyelesaian :

 Ordo matriks A = 2 x 2 dan ordo matriks B = 2 x 3

 Jumlah kolom matriks B = jumlah baris matriks C, jadi kedua matriks dapat 

dikalikan. Ordo hasil perkalian kedua matriks adalah (2 x 3)

A B C D E F
1 1 2 1 0 1
2 3 4 0 2 0

{=MMULT(A1:B2,D1:F2)}

= 1 4 1
3 8 3
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Latihan-5 : Pembuatan dan Penataan Grafik

. Selanjutnya dengan menggunakan data-data hasil perhitungan yang 

disajikan pada tabel hasil perhitungan Latihan-2, maka data tersebut dapat 

ditampilkan dalam bentuk grafik. 

Tahapan yang dilakukan adalah :

1) Klik Insert pada baris menu

2) Klik pilihan/Icon Scatter pada pilihan Chart

3) Klik pilihan/Icon Sactter with Smooth Lines and Markers, sehingga 

ditampilkan area grafik dalam keadaan kosong (siap untuk pembacaan data 

sumber

4) Klik bingkai area grafik tersebut, sehingga modus Chart Tools, Design dan 

icon Select Data diaktifkan.

5) Klik icon Select Data, sehingga jendela Select Data Source ditampilkan, 

kemudian tandai Sel-B4 sd Sel-E17, kemudia Klik-OK. Hasilnya adalah 

sebagai berikut

Gambar-a Gambar-b Gambar-c

6) Untuk mengatur nilai maksimum dan minimum dari deretan angka yang 

akan ditampilkan pada sumbu-y, maka Klik kanan deretan angka tersebut, 

kemudia Klik Format Axis sehingga jendela pengaturannya ditampilkan.

7) Pada jendela pengaturan tersebut, Klik bulatan Fixed untuk menentukan  nilai 

minimum dan maksimumnya. Untuk nilai minimum gunakan -1 dan 

maksimum gunakan 1, kemudian Klik kotak Close
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8) Lanjutkan dengan penataan grafik dengan menggunakan pilihan Chart Tools

dan Layout berikut :

Gambar-e

Gambar-d

Gambar-f
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Soal-soal Latihan

1).  Tentukan hasil dari : 5 + 2 – 8 x 5 / 2 + 32 + √25= …….

2).  Tentukan nilai sinus, cosines dan tangens sudut berikut :

 360 450 540 630 720
sin
cos
tangens

3). Tentukan nilai Faktorial dari 56, 45, 75, 125 dan 350

4). Tentukan nilai Faktorial ganda dari 56, 45, 75, 125 dan 350

5). Tentukan nilai kombinasi bilangan : , ,  ,  dan  

6). Tentukan nilai derajat untuk bilangan : 1,3 rad, 2,7 rad, 6,5 rad dan 1,4
rad

7). Tentukan nilai radian untuk sudut : 270,  275,  370,  472  dan 230  

8). Tentukan nilai determinan matriks berikut :

3 21 4 3 8 96 2 75 4 1
8 3 1 93 6 3 415 52 47 48

9). Tentukan nilai invers matriks berikut :

3 21 4 3 8 96 2 75 4 1
8 3 1 93 6 3 415 52 47 48

10). Tentukan hasil perkalian matriks berikut :

= 3 21 4 = 3 21 4  [A][B] = …..

= 3 8 96 2 75 4 1 = 3 8 96 2 75 4 1  [C][D] = ….

=
8 3 1 93 6 3 415 52 47 48

=
8 3 1 93 6 3 415 52 47 48

 [E][F] = …..
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BAB-4
APLIKASI  MATEMATIKA

4.1   Pendahuluan

Salah satu aplikasi komputer yang ada saat ini dan dapat dimanfaatkan untuk 

membantu penyelesaian persoalan-persoalan matematis adalah SpeQ Mathematics atau 

disingkat SpeQ,. Jika aplikasi ini dapat dimanfaatkan dengan baik, maka tugas atau 

pekerjaan yang membutuhkan penyelesaian matematis akan menjadi lebih mudah

dilakukan.

SpeQ adalah sebuah program komputer yang berhubungan dengan bidang

matematika di mana pengguna dapat memasukkan perhitungan pada 

sheet. Aplikasi ini bermanfaat untuk memudahkankan penyelesaian perhitungan 

matematis, dan penggunaannya cukup mudah dan dapat dijalankan pada 

setiap komputer yang menggunakan program Windows.

Antar muka atau tampilan SpeQ menyerupai editor notepad . dan 

penggunaannya cukup dengan memasukkan ekspresi atau pernyataan matematis 

tertentu di workarea dan tekan <ENTER> untuk mencari penyelesaiannya.

Ekspresi lain dapat dimasukkan pada baris berikutnya, dan pengguna bebas 

mengedit semua teks di workarea tersebut. Selain itu, pengguna dapat menyimpan

lembaran hasil kerja yang telah dibuat untuk digunakan kembali dan dimodifikasi 

manakala diperlukan. 

4.2 Kelompok Fungsi pada Aplikasi SpeQ Mathematics

Berikut ini disajikan beberapa kelompok atau group fungsi matematis yang 

dapat dijalankan pada aplikasi ini, dimana pada setiap kelompok atau group tersebut 

terdapat rincian berbagai jenis fungsi. Adapun kelompok atau group fungsi, yaitu 

Fungsi Analisis, Fungsi Aritmatika, Fungsi dengan bilangan kompleks, Fungsi untuk 

konversi besaran-besaran derajat, radian, gradian dan putaran. Disamping itu terdapat 

juga kelompok fungsi : hiperbolik, logika, dsb. Untuk jelasnya lihat tabel berikut
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Tabel-4.1
Kelompok dan Rincian Fungsi Matematis pada Aplikasi SpeQ Mathematics

Kelompok Fungsi

Analisis fnInt(f(x), start, end), fnDiff(f(x), pos)

Aritmatika Abs(x), Exp(x), Log(x), Log(x, base), Sqrt(x), Sign(x)

Bilangan Kompleks Re(a+bi), Im(a+bi), Abs(a+bi), Arg(a+bi), Conj(a+bi)

Konversi
Rad2Deg(x), Rad2Grad(x), Rad2Cycle(x), Deg2Rad(x), 
Grad2Rad(x), Cycle2Rad(x)

Hiperbolik

Cosh(x), Sinh(x), Tanh(x),
ACosh(x), ASinh(x), ATanh(x),
Sech(x), Csch(x), Coth(x)

Logika IIf(), Iterate(), Not(x), Repeat()

Peluang
Factorial(x), nCr(n, r), nPr(n, r), x!,
Rand, Rand(min, max), RandInt(min, max)

Representasi Bin(x), Dec(x), Oct(x), Hex(x), Fraction(x)

Statistik
Avg(), Min(), Mean(), Median(), Max(),
Prod(), Sort(), Sum(), Std(), Var()

Trigonometri

Cos(x), Sin(x), Tan(x),
ACos(x), ASin(x), ATan(x), ATan2(y, x),
Sec(x), Csc(x), Cot(x)

4.2.1   Fungsi Analisis

SpeQ memiliki fungsi untuk integrasi numerik dan diferensiasi fungsi. Ini 

sering digunakan dalam matematika, fisika, dan bidang teknik. Sebagai contoh,

ketika pengguna mengintegrasikan kecepatan mobil, pengguna akan mendapatkan 

posisi atau jarak, dan ketika pengguna mendeferensialkan posisi mobil, pengguna

mendapatkan kecepatan.
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Variabel Fungsi

Jika pengguna ingin menganalisis suatu fungsi, maka fungsi tersebut harus 

bergantung pada satu variabel. Dalam hal ini dapat digunakan variable x atau 

menggunakan variable yang sesuai dengan keinginan pengguna.

SpeQ akan menemukan variable fungsi secara otomatis jika tidak didefinisikan

secara eksplisit, misalnya dalam fnInt (Sin (x), 0,1). Pengguna tidak dapat memilih 

nama variabel yang identik dengan variabel sebelumnya atau yang telah

ditentukan nama fungsinya.

Fungsi Diskontinue

Metode numerik yang digunakan, hanya memungkinkan penggunakan fungsi-

fungsi analitis yang bersifat kontinyu. Sebagai contoh, fnInt (x> 0, -1, 1) adalah 

fungsi kontinu. Integral tidak akan memberikan jawaban karena ada

konvergensi. (Dalam hal ini fungsi tersebut kontinu pada x = 0). Jika pengguna ingin

menghitung integral dari fungsi diskontinue, maka terlebih dahulu dibagi menjadi 

beberapa bagian secara kontinu.

Tabel-4.2
Rincian Fungsi Analisis pada Aplikasi SpeQ Mathematics

Fungsi Keterangan
fnDiff(f(x), {x,} 
pos)

Menghitung diferensial dari fungsi f (x) pada posisi x
Diferensial adalah kemiringan dari fungsi. notasi matematika:

fnInt(f(x), {x,} 
start, end)

Menghitung integral dari fungsi f (x) antara awal dan akhir.
Integral adalah daerah di bawah grafik. notasi matematika:

fnSolve(f(x) {,x } 
{, start})

Menghitung satu nilai x dimana fungsi f (x) adalah nol.
Jika nilai awal ditentukan,fungsi mencari solusi di sekitar nilai 
awal.

Menggunakan fungsi fnSolve   adalah metode untuk menemukan satu solusi

yang disediakan adalah jika fungsi adalah nol. Jika pengguna telah memberikan nilai 
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awal, aplikasi akan mencari solusi di sekitar nilai awal tersebut dan fungsi fnSolve

akan menemukan hanya satu solusi, meskipun ada beberapa kemungkinan solusi.  

Contoh penggunaan fungsi Analisis

'Pertama-tama buat atau tentukan sebuah fungsi

f(x) = 1/4 * x^3 + 3/4 * x^2 - 10 * x - 2
       Function f(x) is defined

'Plot fungsi dan analisis bentuknya
'Pengguna juga bisa melacak fungsi untuk menemukan akar.

Plot(f(x))
       Plot done

'Dari plot kita dapat melihat bahwa fungsi
'adalah nol di sekitar -8, 0 dan 5.

'Sekarang, Pengguna dapat menghitung akar yang berbeda
'dengan menetapkan titik awal untuk solver.

root1 = fnSolve(f(x), -8)
       root1 = -7.921848227

root2 = fnSolve(f(x), 0)
       root2 = -0.197273178

root3 = fnSolve(f(x), 5)
       root3 = 5.119121405

fnInt(Sin(x),0, Pi)
       Ans = 2

fnInt(Sin(t)+Cos(t), 0.25*Pi, 0.75*Pi)
       Ans = 1.414213562

Ans^2
       Ans = 2

fnDiff(2*Sqrt(pos), 9)
       Ans = 0.333333333

'Analisis fungsi : x^2 -3*x +2.5
'Plot fungsi (x^2 -3*x +2.5);    
'Menghitung luas di bawah fungsi
'diantara x=1 and x=3
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fnInt(x^2 -3*x +2.5, 1, 3)
       Ans = 1.666666667

Fraction(Ans)
       Ans = 5/3

'Hitung kemiringan fungsi pada x=3.5

fnDiff(x^2 -3*x +2.5, 3.5)
       Ans = 4

'mendefinisikan kembali fungsi :

f(x) = x^2 -3*x +2.5
       f(x) is defined

plot(f(x));
fnInt(f(x), 1, 3)
       Ans = 1.666666667

fnDiff(f(x), 3.5)
       Ans = 4

'menggunakan variabel tidak didefinisikan sebelumnya-!

Time = 4.5
       Time = 4.5
'Dalam perhitungan selanjutnya, Waktu adalah nilai 
konstan 4.5

fnInt(Time^2, 0, 2*5)
       'Kesalahan: Tidak dapat mendeteksi variabel dalam Fungsi ...

' Untuk memperbaiki ini, Pengguna bisa 
menggunakan variabel lain
' atau menghapus variabel yang menyebabkan masalah.

fnInt(Time2^2, Time2, 0, 2*5)
       Ans = 333.333333333

Clear(Time);
fnInt(Time^2, Time, 0, 2*5)
       Ans = 333.333333333

' Cari nilai x untuk yang kosinus adalah nol.

fnSolve(Cos(x))
       Ans = 1.570796327
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' Cari lagi nilai x untuk yang kosinus adalah nol,
' di sekitar 5.

fnSolve(Cos(x), 5)
       Ans = 4.71238898

4.2.2   Fungsi Aritmatika

Fungsi aritmatika berisi fungsi matematika dasar seperti pangkat dan 

fungsi logaritmik. Jenis fungsi ini sering digunakan dalam perhitungan matematika 

umum. Berikut adalah daftar jenis fungsi yang terdapat pada kelompok Fungsi 

Aritmatika.

Tabel-4.3
Rincian Fungsi Aritmatika pada Aplikasi SpeQ Mathematics

Fungsi Keterangan
Abs(x) Nilai absolut dari x,

x^2 Pangkat dua dari x

Sign(x) Tanda dari x kembali 1 jika x>0, 0 if x=0 dan -1 jika x<0

Sqrt(x) Akar x

Exp(x)
e^(x)

Exponential value of x

Ln(x)
Log(x)

Logaritma natural dari x,
penyelesaian y untuk ey=x

Log(x, base) Pengaturan logaritma berdasarkan x, Logbase(x),
Penyelesaian y untuk basey=x

Log10(x) Basis 10 logaritma x,
Penyelesaian y for 10y=x
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Contoh penggunaan fungsi Aritmatika

Abs(-15)
       Ans = 15

4^2
       Ans = 16

Sqrt(9)
       Ans = 3
Sqrt(4 ^ 2)
       Ans = 4

Sqrt(3 ^ 2 + 4 ^ 2)
       Ans = 5

e^(1)
       Ans = 2.7182818285

Exp(2 + 0.5)
       Ans = 12.182493961

Ln(20)
       Ans =  2.9957322736

Log(Exp(3))
       Ans =  3

Log10(1000)
       Ans = 3

Log(1000, 10)
       Ans = 3

'Calculate the 2 based logaritm of 1000, solve 2^x=1000
Log(1000, 2)
       9.965784285

4.2.3 Fungsi Bilangan Kompleks

Untuk perhitungan dengan bilangan kompleks ada fungsi yang tersedia untuk 

menghitung suku riil persamaan, suku imajiner, modulus, argumen dan konjugat

kompleks dari bilangan kompleks. Berikut adalah daftar jenis fungsi yang terdapat 

pada kelompok Fungsi bilangan kompleks.
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Tabel-4.4
Rincian Fungsi Bilangan kompleks pada Aplikasi SpeQ Mathematics

Fungsi Keterangan
Re(a + bi) Menghitung bagian nyata dari bilangan kompleks a + bi.

Re(a + bi) = a

Im(a + bi) Menghitung bagian imajiner dari bilangan kompleks a + bi.
Im(a + bi) = b

Abs(a + bi) Menghitung nilai absolut dari bilangan kompleks a + bi, juga 
disebut modulus kompleks.
Abs(a + bi) = Sqrt(a2 + b2)

Arg(a + bi) Menghitung argumen kompleks a + bi. Lihat juga kompleks 
pesawat subjek pada halamannomor Kompleks.

Conj(a + bi) Menghitung konjugat kompleks dari bilangan kompleks a + bi. Hal
ini diberikan dengan mengubah tanda bagian imajiner.
Conj (a + bi) = a - bi

Contoh penggunaan fungsi Bilangan Kompleks

Re(3 + 4i)
       Ans = 3

Im(3 + 4i)
       Ans = 4

Re(5.5)
       Ans = 5.5

Im(5.5)
       Ans = 0

Abs(3 + 4i)
       Ans = 5

Conj(10.5 + 3.25i)
       Ans = 10.5 - 3.25i

' Hitung modulus dan argumen untuk
' nilai 1 + 2i kompleks dan memeriksa nilai-nilai

Angles = Rad;
r = Abs(1 + 2i)
       r = 2.236067977
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theta = Arg(1 + 2i)
       theta = 1.107148718

r * Cos(theta)
       Ans = 1

r * Sin(theta)
       Ans = 2

4.2.4   Fungsi Konversi

Sebuah bagian dari lingkaran atau sudut dapat diukur dalam unit yang 

berbeda: derajat, radian, gradians atau siklus. Dengan fungsi konversi sudut dapat 

dikonversi dengan mudah dari satu unit sudut yang lain, misalnya dari derajat ke 

radian. Berikut adalah daftar jenis fungsi yang terdapat pada kelompok Fungsi 

Konversi besaran sudut.

Tabel-4.5
Rincian Fungsi Konversi Besaran Sudut pada Aplikasi SpeQ Mathematics

Fungsi Keterangan

Rad2Deg(x) Konversi x dari radian ke derajat, 1 radian = 360/(2*Pi) derajat

Rad2Grad(x) Konversi x dari radian ke gradians, 1 radian = 400/(2*Pi) gradians

Rad2Cycle(x) Konversi x dari radian ke putaran, 1 putaran = 1/(2*Pi) putaran

Deg2Rad(x) Konversi x dari derajat ke radian, 1 derajat = 2*Pi/360 radian

Grad2Rad(x) Konversi x dari gradian ke radian, 1 gradian = 2*Pi/400

Cycle2Rad(x) Konversi x dari putaran ke radian, 1 putaran = 2*Pi radian

Contoh penggunaan fungsi Konversi Besaran Sudut

'Tetapkan variable system sudut ke radian

Angles = Rad
       Angles mode set to Radians

' berikan nilai sudut dalam derajat

myAngle = 45
       myAngle = 45
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'Hitung nilai sudut dalam radian

myAngleRadians = Deg2Rad(myAngle)
       myAngleRadians = 0.785398163

Sin(myAngleRadians)
       Ans = 0.707106781

beberapa nilai khusus

Rad2Cycle(2 * Pi)
       Ans = 1

Rad2Deg(2 * Pi)
       Ans = 360

Rad2Grad(2 * Pi)
       Ans = 400

Rad2Deg(0.25 * Pi)
       Ans = 45

Rad2Grad(1 * Pi)
       Ans = 200

Deg2Rad(Rad2Cycle(360))
       Ans = 1

Grad2Rad(Rad2Deg(200))
       Ans = 180

4.2.5   Fungsi Hiperbolik

Kombinasi tertentu dari fungsi eksponensial ex dan e-x sering dijumpai

dalam kajian matematika dan telah diberi nama khusus. Fungsi-fungsi ini memiliki 

hubungan yang sama untuk hiperbola sebagai fungsi trigonometri dan juga untuk 

lingkaran, oleh karena itu mereka disebut fungsi hiperbolik. Berikut adalah daftar 

jenis fungsi yang terdapat pada kelompok Fungsi Hiperbolik
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Tabel-4.6
Rincian Fungsi Hiperbolik Besaran Sudut pada Aplikasi SpeQ Mathematics

Fungsi Keterangan
Sinh(x) Sinus Hiperbolik dari x

Definisi : Sinh(x) = (e^x - e^(-x)) / 2
Cosh(x) Cosinus Hiperbolik dari x

Definisi : Cosh(x) = (e^x + e^(-x)) / 2
Tanh(x) Tangens Hiperbolik dari x

Definisi : Tanh(x) = Sinh(x) / Cosh(x)
ASinh(x) Invers sinus hiperbolik dari x atau Sinh-1(x)

Definisi : ASinh(x) = Log(x + Sqrt(x^2 + 1))
ACosh(x) Invers cosinus hiperbolik dari x atau Cosh-1(x)

Definisi : ACosh(x) = Log(x + Sqrt(x^2 - 1))
ATanh(x) Invers tangens hiperbolik dari x atau Tanh-1(x)

Definisi : ATanh(x) = 1/2 * Log((1+x) / (1-x))
Csch(x) Cosecant Hiperbolik dari x

Definisi : Csch(x) = 1/Sinh(x)
Sech(x) Secant Hiperbolik dari x

Definisi : Sech(x) = 1/Cosh(x)
Coth(x) Cotangent Hiperbolik dari x

Definisi : Coth(x) = 1/Tanh(x)

Identitas Hiperbolik

Fungsi hiperbolik memmpunyai sejumlah identitas yang mirip dengan identitas

trigonometri. Identitas yang paling penting tercantum di bawah ini. 

Tabel-4.7
Rincian Indentitas Fungsi Hiperbolik

Hyperbolic Identities 
Sinh(-x) = -Sinh(x)
Cosh(-1) = Cosh(x)

Cosh2(x) - Sinh2(x) = 1
1- Tanh2(x) = Sech2(x)

Sinh(x + y) = Sinh(x)*Cosh(y) + Cosh(x)*Sinh(y)
Cosh(x + y) = Cosh(x)*Cosh(y) + Sinh(x)*Sinh(y)
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Contoh penggunaan fungsi Hiperbolik

Sinh(0.5)
       Ans = 0.5210953055

x = 0.5;
(e^x - e^(-x)) / 2
       Ans = 0.5210953055

Cosh(0)
       Ans = 1

Coth(1.5)
       Ans = 1.104791393

Sinh(3)
       Ans = 10.017874927

ASinh(Ans)
       Ans = 3

4.2.6 Fungsi Logika

Dalam aplikasi SpeQ khususnya pada kelompok Fungsi logika, terdapat

sejumlah fungsi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi suatu keadaan. Pengguna 

dapat menggunakan fungsi IIF untuk membuat keputusan, dan fungsi

pengulangan atau Iterasi untuk melakukan perhitungan iteratif.

Tabel-4.8
Rincian Fungsi Logika pada Aplikasi SpeQ Mathematics

Fungsi Keterangan
IIf(expr, truepart 
{, falsepart})

Mengembalikan hasil dari truepart saat expr adalah benar 
(bukan nol), dan falsepart kembaliketika expr adalah 
palsu (nol). Ketika falsepart tidak diberikan, nol dikembalikan.

Iterate(x = f(x), 
xstart, iterations)

Iterate x = f (x) untuk jumlah iterasi yang diberikan. Nilai awal 
untuk x diberikan dengan xstart.

Not(x) Tidak logis mengembalikan 0 jika x nilai adalah nol rokok, dan 
1 jika nilai adalah nol.

Repeat(expr, x, 
start, end {, 
step})

Mari variabel x pergi dari awal sampai akhir dengan 
ukuran langkah yang diberikan (1 secara 
default). Setiap iterasi expr ekspresi dihitung. 
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Disamping itu, terdapat pula kemungkinan dimana perhitungan dengan fungsi iterasi 

membutuhkan waktu yang lama ketika akhir jauh lebih besar dari pada memulai, atau 

ketika langkah kecil. Jika keadaan ini terjadi,  pengguna dapat membatalkan

perhitungan dengan menekan tombol ESC. 

Contoh penggunaan fungsi Logika

' Pengguna dapat menggunakan IIF untuk
' memilih hasil yang tergantung pada kondisi.

a = 3.5;
b = 7.1;
IIf(a > 0, 10, -10)
       Ans = 10

' Buat fungsi min sendiri.
IIf(a < b, a, b)
       Ans = 3.5

' Penggunaan not.

Not(3.2)
       Ans = 0
Not(0)
       Ans = 1
Not(-5.1)
       Ans = 0

' iterasi perhitungan factorial dari lima menggunakan 
fungsi berulang

fac = 1;
Repeat(fac = fac * n, n, 1, 5)
       Ans = 120

' Jumlahkan nilai dari 0 ke 100

total = 0;
Repeat(total = total + x, x, 0, 100)
       Ans = 5050

Engkau dapat memilih ukuran lain penjumlahan dari semua 
nilai diantara 0 dan 100

total = 0;
Repeat(total = total + x, x, 0, 100, 2)
       Ans = 2550
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' Calculate the amount of money you have when
' you save 1000 dollar on a bank with 3.5 percent
' interest per year

Iterate(balance = balance * (1 + 0.035), 1000, 10)
       Ans = 1410.598760621

' Calculate the amount of money you have when
' you save 1000 dollar each year on a bank with 
' 3.5 percent interest per year.

amountperyear = 1000;
interest = 3.5;
years = 10;
Iterate(balance = (balance + amountperyear) * (1 + 
interest/100), 0, years)
       Ans = 12141.991921225

4.2.7 Fungsi Peluang

SpeQ memiliki fungsi untuk perhitungan probabilitas atau peluang

dan untuk menghasilkan angka acak. Teori probabilitas harus dilakukan 

dengan ketidakpastian dalam kejadian. Berikut adalah daftar jenis fungsi yang 

terdapat pada kelompok Fungsi peluang

Tabel-4.9
Rincian Fungsi Peluang pada Aplikasi SpeQ Mathematics

Fungsi Keterangan
Factorial(x)
x!

Faktorial dari x. Faktorial dari x jumlah alam adalah produk
dari semua bilangan bulat positifkurang dari dan sama 
dengan x. Sebagai contoh 5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 
120. SpeQ juga dapat menghitung nilai faktorial untuk 
positif, nilai-nilai non-integer.

nPr(n, r) Jumlah kemungkinan untuk memilih memerintahkan set 
objek r (permutasi) dari jumlah totaldari n objek.
Definisi: Pr (n, r) = n! / (N-r)!

nCr(n, r) Jumlah yang berbeda, unordered kombinasi r obyek dari satu 
set dari n objek.
Definisi: nCr (n, r) = Pr (n, r) / r!
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Rand Mengembalikan nilai acak antara 0 dan 1.

Rand({min, } 
max)

Jika kedua min dan max yang diberikan, fungsi
mengembalikan nilai acak (desimal) antaramin dan max.
Jika hanya max diberikan fungsi mengembalikan nilai 
acak antara 0 dan max.

RandInt({min, } 
max)

Jika kedua min dan max yang diberikan, fungsi
mengembalikan nomor acak (integer) antara min dan max.
Jika hanya max diberikan fungsi mengembalikan nomor 
acak antara 0 dan max.

Contoh penggunaan fungsi Peluang (Probability)

'There are nPr(26, 4) possible ways to write a word with 
4 distinct letters.

nPr(26, 4)
       Ans = 358800

'This is equal to:
26*25*24*23
       Ans = 358800

'In the example above there are combinations with the 
same 4 letters
'but a different order. For example the groups "hgcb" and 
"bghc". To
'find the number of different combinations we can use the 
function nCr.

nCr(26, 4)
       Ans = 14950

'Probability of winning Lotto (6 numbers from 44) with 1 
ticket.

nCr(44, 6)
       Ans = 7.059052e6

5!
       Ans = 120

5*4*3*2*1
       Ans = 120
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(9-2+1)!
       Ans = 40320

Factorial(6)
       Ans = 720
'Using random values:

'Rand gives a random value between 0 and 1
Rand
       Ans = 0.745178223

'Rand(min,max) gives a random value between min and max
Rand(4,10)
       Ans = 5.710388184

'Rand(max) gives a random value between 0 and max
Rand(8)
       Ans = 2.880615234

'RandInt(min,max) gives a random number between min and 
max
RandInt(4,10)
       Ans = 8

'RandInt(max) gives a random number between 0 and max
RandInt(22)
       Ans = 17

4.2.8   Fungsi Representasi 

Biasanya output dari perhitungan diberikan sebagai nilai desimal. Pengguna

dapat menggunakan Fungsi Representasi untuk mendapatkan hasil yang

direpresentasikan dalam cara lain Biner, Heksadesimal Desimal, Oktal atau sebagai

sebuah Fraksi. Fungsi Representasi tidak benar-benar melakukan perhitungan, 

mereka hanya menentukan representasi dari nilai dalam workarea tersebut. Penting 

untuk representasi bilangan pada sistem angka lain adalah Bytes variabel sistem 

dannol Show pilihan terkemuka. Lebih lanjut tentang sistem angka dijelaskan

pada halaman Sistem Angka. Untuk mendapatkan hasil dalam representasi lain 

dengan default Pengguna dapat mengubah variabel Sistem Representasi



127

Tabel-4.10
Rincian Fungsi Representasi pada Aplikasi SpeQ Mathematics

Fungsi Keterangan Contoh
Bin(x) Memberikan output sebagai angka biner,

dasar-2 sistem
Bin(13)
       Ans = 0b1101

Dec(x) Memberikan output sebagai nilai desimal,
sistem basis-10

Dec(13)
       Ans = 13

Hex(x) Memberikan output sebagai angka heksagonal,
sistem basis-16

Hex(200)
       Ans = 0xC8

Oct(x) Memberikan output sebagai nomor oktal,
dasar-8 sistem

Oct(13)
       Ans = 0o15

Fraction(x) Jawabannya akan ditampilkan sebagai fraksi bila 
memungkinkan.

Fraction(0.1875)
       Ans = 3/16

Contoh penggunaan fungsi Representasi

'Examples of using Representation Functions

' Specify the type of representation by enclosing
' the line with a function Fraction, Bin, Dec, Hex or Oct

Fraction(0.4)
       Ans = 2/5

Fraction(0.125)
       Ans = 1/8

Fraction(2/5 + 3/7)
       Ans = 29/35

Bin(3 + 18 * 2)
       Ans = 0b100111

Hex(26)
       Ans = 0x1A

Hex(15)
       Ans = 0xF

Hex(255)
       Ans = 0xFF

Hex(65340)
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       Ans = 0xFF3C

0xFF3C
       Ans = 65340

Oct(13)
       Ans = 0o15
Oct(120 + 5)
       Ans = 0o175

' The specification of the desired representation is lost 
when 
' you perform an operation after the conversion.

Bin(24 + 2)
       Ans = 0b11010

Bin(24) + 2
       Ans = 26

'the binary system has two symbols, "0" and "1", and 
counts as follows:

Bin(0)
       Ans = 0b0
Bin(1)
       Ans = 0b1
Bin(2)
       Ans = 0b10
Bin(3)
       Ans = 0b11
Bin(4)
       Ans = 0b100
Bin(5)
       Ans = 0b101
Bin(6)
       Ans = 0b110
Bin(7)
       Ans = 0b111
Bin(8)
       Ans = 0b1000
Bin(9)
       Ans = 0b1001
Bin(10)
       Ans = 0b1010
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4.2.9 Fungsi Statistik

Statistik adalah disiplin matematika yang mempelajari cara-cara untuk

mengumpulkan, meringkas dan menarik kesimpulan dari data. Dengan SpeQ

Pengguna dapat menghitung sifat statistik yang paling penting untuk daftar nilai, 

termasuk jumlah, rata-rata, deviasi standar,dan banyak lagi.

Tabel-4.11
Rincian Fungsi Statistik pada Aplikasi SpeQ Mathematics

Fungsi Keterangan

Min(a, b, c, ...) Find the minimum value from a list of values

Max(a, b, c, ...) Find the maximum value from a list of values

Mean(a, b, c, ...)

Avg(a, b, c, ...)

Calculate the average value from a list of values

Median(a, b, c, ...) The median of a list of values is the middle value, when 

sorted from smallest to largest value. If there is an even 

number of values, the median is the mean of the two middle 

values.

Sort(a, b, c, ...) Sort the given list in ascending order. When there are 

complex values in the list the values are sorted by their 

absolute value.

Sum(a, b, c, ...) Calculate the sum of a list of values

Prod(a, b, c, ...) Calculate the product of a list of values

Var(a, b, c, ...) Calculate the variance of a list of values

Std(a, b, c, ...) Calculate the standard deviation of a list of values

Selanjutnya beberapa rumusan matematis untuk fungsi statistik dapat dilihat pada 

bagian berikut 
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Contoh penggunaan fungsi Statistik

Min(2, 5, 7)
       Ans = 2

Min(-3, 8, -2, -9.5, 12)
       Ans = -9.5

Max(2, 7, 5)
       Ans = 7

Max(2+8.5, 5, 7, 1.5*Sqrt(16))
       Ans = 10.5

Sum(2, 5, 7)
       Ans = 14

2+5+7
       Ans = 14

Prod(2, 5, 7)
       Ans = 70

2*5*7
       Ans = 70

Mean(1, 2, 4)
       Ans = 2.333333333

(1 + 2 + 4) / 3
       Ans = 2.333333333

Var(2, 5, 8)
       Ans = 9

Std(2, 5, 8)
       Ans = 3



131

4.2.10   Fungsi Trigonometri 

Untuk sudut tertentu, fungsi trigonometri didefinisikan sebagai rasio dari

panjang sisi-sisisegitiga siku-siku. Sudut dapat diukur dalam radian, derajat atau

gradians. Satu lingkaran lengkap berisi 2* Pi radian, 360 derajat atau 400 gradians.

Sebelum melakukan perhitungan dengan fungsi trigonometri penting untuk 

mempertimbangkan jika Pengguna menggunakan radian, derajat atau gradians,

untuk memastikan untuk memperoleh hasil yang benar. Dengan SpeQ

pengguna dapat mengatur modus Sudut dalam statusbar, atau di jendela Pengaturan. 

Tabel-4.12
Rincian Fungsi Trigonometri pada Aplikasi SpeQ Mathematics

Fungsi Keterangan
Sin(x) Sine of x
Cos(x) Cosine of x
Tan(x) Tangent of x
ASin(x) Inverse sine of x, or Sin-1(x)
ACos(x) Inverse cosine of x, or Cos-1(x)
ATan(x) Inverse tangent of x, or Tan-1(x)
ATan2(y, x) Four-quadrant inverse tangent of the real parts of x and y. 

Computes the angle of the vector (x,y) in radians, in the range [-pi, 
Pi]. 

Csc(x) Cosecant of x,
Defined as: Csc(x) = 1/Sin(x)

Sec(x) Secant of x,
Defined as: Sec(x) = 1/Cos(x)

Cot(x) Cotangent of x,
Defined as: Cot(x) = 1/Tan(x)
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Identitas Trigonometri

Fungsi trigonometri memiliki sejumlah identitas matematika. Identitas

yang  paling penting tercantum pada tabel di bawah ini

Tabel-4.13
Rincian Identitas Fungsi Hiperbolik

Hyperbolic Identities 
General identities
Tan(x) = Sin(x) / Cos(x)
Cot(x) = Cos(x) / Sin(x)
Sin(-x) = -Sin(x)
Cos(-x) = Cos(x)
Sin(x + 2*Pi) = Sin(x)
Cos(x + 2*Pi) = Cos(x)

Pythagorean identities
Sin2(x) + Cos2(x) = 1
Tan2(x) + 1 = Sec2(x)
1 + Cot2(x) = Csc2(x)

Addition identities
Sin(x + y) = Sin(x)*Cos(y) + Cos(x)*Sin(y)
Cos(x + y) = Cos(x)*Cos(y) - Sin(x)*Sin(y)

Subtraction identities
Sin(x - y) = Sin(x)*Cos(y) - Cos(x)*Sin(y)
Cos(x - y) = Cos(x)*Cos(y) + Sin(x)*Sin(y)

Double-angle identities
Sin(2*x) = 2*Sin(x)*Cos(x)
Cos(2*x) = Cos2(x) - Sin2(x)
Cos(2*x) = 2*Cos2(x) - 1
Cos(2*x) = 1 - 2*Sin2(x)

Half-angle identities
Cos2(x) = (1 + Cos(2*x)) / 2
Sin2(x) = (1 - Cos(2*x)) / 2

Product identities
Sin(x)*Cos(y) = 1/2 * (Sin(x+y) + Sin(x-y))
Cos(x)*Cos(y) = 1/2 * (Cos(x+y) + Cos(x-y))
Sin(x)*Sin(y) = 1/2 * (Cos(x-y) - Cos(x+y))
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Contoh penggunaan fungsi Trigonometri

'Examples of using Trigonometric Functions

'Set angle mode to radians. A circle contains 2*Pi 
radians.

Angles = Rad
       Angles set to Radians

Sin(0.25 * Pi)
       Ans = 0.7071067812

Cos(0.25 * Pi)
       Ans = 0.7071067812

Tan(1)
       Ans = 1.5574077247

ASin(0.5)
       Ans = 0.5235987756

Sin(Ans)
       Ans = 0.5

Sec(0.25 * Pi) ^ 2
       Ans = 2

'Set angle mode to degrees. A circle contains 360 
degrees.

Angles = Deg
       Angles set to Degrees

Sin(45)
       Ans = 0.7071067812

Sqrt(2) / 2
       Ans = 0.7071067812

'Define a variable and use it in a calculation.

MyAngle = 22.5
       MyAngle = 22.5

Sin(MyAngle) ^ 2 + Cos(MyAngle) ^ 2
       Ans = 1

Sin(22.5) ^ 2 + Cos(22.5) ^ 2
       Ans = 1
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4.3 Pembuatan dan Penataan Grafik

Aplikasi SpeQ Mathematics juga dapat dipergunakan untuk membuat atau 

memplot fungsi matematis tertentu ke dalam bentuk grafik. Dengan kemungkinan 

ini, maka pengguna dapat membuat analisis atau simulasi sebuah persamaan 

matematis. Pada tabel berikut, tercantum beberapa rincian tampilan halaman yang 

dapat dimanfaatkan oleh pengguna pada saat menggarap sebuah grafik 

Tabel-4.14
Rincian tampilan halaman untuk pembuatan dan penataan grafik

.
Page Description

Figure Deskripsi dari semua bagian
dari sebuah Gambar: Menu, Toolbar, Propertylist dan Grafik.

Plot Penjelasan fungsi lahan: Plot, PlotLogX, PlotLogY dan PlotLogLog.
Dengan fungsi ini Penggunadapat plot fungsi tergantung pada satu 
variabel dalam sebuah Gambar.

Property 
window

Semua sifat Gambar yang dapat diedit di jendela Properti. Pada 
halaman ini semua properti yang tersedia dijelaskan.

Edit 
Properties

Pengguna dapat mengedit properti dalam dua cara: di 
jendela Properti atau dari dalam workareatersebut. Pada halaman ini 
adalah menjelaskan bagaimana Pengguna dapat mengatur properti 
diworkarea tersebut.

Edit 
Function

Pengguna dapat mengedit semua 
fungsi diplot dengan Dialog Fungsi Edit.

Ketika merencanakan fungsi, grafik diplot pada sebuah gambar. Sebuah menu 

gambar memiliki bagian berikut: Menu, Toolbar, Grafik dan Properti jendela.

Bagian-bagian ini, bersama dengan mode Pindah, Zoom, dan Trace. Untuk jelasnya 

perhatikan gambar berikut.



135

Gambar-4.1  Jendela penanganan grafik

4.3.1  Menu

Adalah bagian yang memuat garis besar atau kelompok perintah yang diperlukan 

untuk melakukan penataan terhadap grafik yang telah dibuat

Menu File

 Save

Pengguna dapat menyimpan grafik yang telah diplot sebagai Berkas Meta

Disempurnakan (EMF) atau sebagai gambar Bitmap (BMP). Pengguna

akan diminta untuk memberikan nama dan direktori untuk menyimpan

gambar pada hard disk. Gambar yang disimpan akan memiliki ukuran yang 

sama dengan grafik pada layar.  
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 Print

Perintah ini digunakan untuk mencetak grafik .

 Close

Untuk menutup gambar yang ditampilkan. 

Menu View

 Axes

Untuk memilih model sumbu dari grafik

 Grid

Untuk menampilkan garis pada grafik

 Legend

Untuk menampilkan keterangan grafik yang terletak pada posisi sebelah 

kanan atas grafik 

 Zoom In

Untuk memperkecil tampilan grafik dengan cara menekan tombol (-)

 Zoom Out

Untuk memperbesar tampilan grafik dengan cara menekan tombol (+)

 Properties

Untuk menampilkan jendela pengaturan property grafik pada gambar yang 

posisinya di sebelah kiri grafik 

Menu Mode

 Trace

Dalam modus jejak, pengguna dapat melacak plot fungsi. Jika pengguna

mengklik tracepoint fungsi akan ditandai pada posisi itu. Posisi ini akan 

dicetakatau ditampilkan pada bagian kiri bawah grafik. Posisi tracepoint

tersebut akan terekam pada xTrace dan yTrace.

 Move

Mode ini memungkinkan pengguna untuk menggerakkan atau memindahkan 

posisi grafik yang telah dubuat

 Zoom

Untuk mengatur tampilan ukuran grafik dengan menggunakan mouse



137

4.3.2 Toolbar

Terdiri dari tiga tombol pertama. Dengan tombol-tombol tersebut,  

pengguna dapat memilih mode grafik, yaitu : Trace, Pindahkan dan Zoom. Tiga 

tombol  berikutnya adalah untuk menyesuaikan model sumbu. Pengguna dapat 

memilih Normal, kemas atau Tidak ada.  Tombol    terakhir   adalah  untuk

menampilkan  atau menyembunyikan jendela Properti.

Graph

Grafik adalah daerah di mana fungsi diplot atau ditampilkan. Secara umum 

pengguna dapat memplot grafik dengan fungsi Plot, misalnya : 

Plot(2*cos(x))
       Plot done

Move

Terdapat dua metode untuk memindahkan area plot dalam grafik, salah 

satunya adalah dengan menetapkan mode figure. Pengguna dapat memilih mode 

ini pada toolbar atau di menu Mode. Ketika pengguna mengklik kiri dan 

menyeretnya dengan mouse di dalam area gambar, maka grafik akan bergerak 

sebagai respon. Nilai atau property dari xMin properti, xMax, ymin dan ymax akan 

menyesuaikan dengan pergerakan tersebut. Cara lain untuk memindahkan

grafik adalah dengan menahan <Ctrl> + <LeftMouseButton> tahan dan menyeret

dalam grafik. Pengguna juga dapat menggunakan tombol cepat <Ctrl> +

<Arrow keys> .

Zoom

Zooming grafik mirip dengan grafik bergerak. Setelah mengatur figure mode

untuk Pindah, Pengguna dapat mengklik kiri dan menyeret mouse di 

dalam grafik, yang akan menyebabkan grafik memperbesar atau sebaliknya. Untuk 

memperbesar horizontal, tarik mouse ke kiri untuk memperkecil dan ke kanan 

untuk zoom in Demikian pula, Pengguna dapat memperbesar secara vertikal dengan 

menyeret mouse vertikal. Bila pengguna memiliki modus lain yang dipilih,
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pengguna dapat memperbesar grafik dengan menyeret dengan <RightMouse

Button> + <Ctrl>. Pengguna juga dapat menggunakan tombol cepat + dan -untuk 

memperbesar grafik, atau menggunakan <Ctrl> + <Scrollwheel>.

Trace

Ketika Figure mode diatur Trace, pengguna bisa melacak fungsi yang diplot

dengan mengklik kiri di suatu tempat pada fungsi. Kursor berubah dari anak panah 

ke tangan saat pengguna memindahkannya ke suatu fungsi. Posisi tracepoint akan 

dicetak di bagian kiri bawah grafik. Posisi penelusuran akan tersimpan 

dalam xTrace dan yTrace di propertylist, di mana nilai-nilai inidapat dimodifikasi.

Dalam workarea dari SpeQ pengguna dapat langsung menggunakan xTrace

properti dan yTrace pada saat perintah diberikan.

Bila menggunakan tombol panah kiri dan kanan, tracepoint akan mengikuti fungsi.

Ketika Pengguna memegang <Shift> bawah, Pengguna dapat memindahkan

tracepoint dengan langkah-langkah kecil.

Bila Pengguna memiliki beberapa fungsi diplot, Pengguna bisa melompat ke fungsi 

lain dengan menekan tombol panah atas atau bawah. Jika ada sebuah persimpangan 

dengan fungsi lain atau dengan sebuah sumbu dalam lingkungan dari tracepoint,

tracepoint akan snap ke persimpangan itu. Tracepoint juga akan snap untuk maxima 

dan minima dari suatu fungsi.

'Plot two functions

Plot(x^2 - 3)
       Plot done

Plot(Sin(x))
       Plot done

'Now set the tracepoint to the right intersection
'of the two functions by clicking on the intersection
'You can then read out the position:

xTrace
       xTrace = 1.979320147
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yTrace
       yTrace = 0.917708243

'You can also change the tracepoint from within the 
workarea
'The tracepoint will snap to the other intersection if 
you
'choose it in the neighborhood.

xTrace = -1.5
       xTrace = -1.418310092

yTrace
       yTrace = -0.988396484

Context menu

Ketika Pengguna klik kiri di suatu tempat menu konteks akan terbuka dengan 

pilihan yang relevan. Antara lain pengguna dapat mengubah modus grafik (Trace,

Pindah, Zoom). Item pertama dalam menu konteks adalah untuk mengedit properti.

Misalnya ketika pengguna klik kiri pada fungsi, item pertama dalam menu konteks

"Edit fungsi", dan jika pengguna mengklik kiri pada judul, maka ia dapat memili

"Edit Title", dsb. Selain menggunakan menu konteks pengguna juga dapat mengklik 

dua kali pada bagian yang berbeda dalam grafik untuk pergi ke kontrol tertentu di 

mana Pengguna dapat mengubah properti. 

4.3.4 Property window

Semua sifat gambar dapat diedit di jendela Properti. Jendela Properti terletak 

di sebelah kiri dari grafik pada Gambar tersebut. Ini juga mungkin untuk 

mengatur properti dari dalam workareadari SpeQ.

4.3.5 Plot Functions

Pengguna dapat memplot fungsi dengan perintah Plot. Fungsi yang dapat 

diplot harus bergantung pada satu variabel. Sintaks umum untuk perintah ini adalah

Plot(f (x) {,} {x, properti, ...}). Pengguna dapat memasukkan misalnya perintah 

berikut untuk plot fungsi sinus: 
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Plot(Sin(x))
       Plot done

Properties

Plot(Sin(x), Color=Red, xMin=-3, xMax=3, GridStyle=Off, 
Title=My Figure)
       Plot done

Multiple functions in one Figure

Plot(Sin(x), 2*Cos(x))
       Plot done

Plot(Sin(x))
       Plot done

Plot(2*Cos(x))
       Plot done

Multiple Figures

'plot sebuah fungsi. fungsi ini akan diplot pada gambar-1

Plot(Sin(x))
       Plot done

'plot fungsi kedua pada gambar-2

Plot(Figure=2, 2*Cos(x))
       Plot done

'plot fungsi ketiga pada gambar-5
Figure = 5
       Figure = 5

Plot(x^2 / 10)
       Plot done
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Gambar-4.2 Contoh Hasil plot dari tiga fungsi

Tabel-4-15
Fungsi yang dapat digunakan pada penataan grafik

Fungsi Keterangan
Plot(f(x))
Plot(f(x), {x,} 
{properties})

Plot grafik dari fungsi f (x) yang tergantung pada variabael 
x dalam angka. Mendefinisikan sifatvariabel dan 
ekstra adalah opsional.

PlotLogX(f(x)) PlotLogX identik dengan Plot fungsi, kecuali 
bahwa skala sumbu horisontal
(sumbu x) adalah logaritma. Sama seperti 
dengan Plot fungsi, Pengguna dapat 
menambahkanproperti aditional.

PlotLogY(f(x)) PlotLogY identik dengan Plot fungsi, kecuali bahwa 
skala dari the vertical axis
(y-axis) is logarithmic.

PlotLogLog(f(x)) PlotLogLog plots the graph with both horizontal and vertical 
axis logarithmic.

RGB(R, G, B) Mengembalikan nilai warna. R, G dan B adalah komponen 
untuk intensitas cahaya merah, hijau dan biru. R, G dan B 
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dapat setiap angka antara 0 dan 255.
Sebagai contoh RGB (0,0,0) memberikan hitam dan
RGB (255255255) memberikan putih.

Close(figure)
Close(figA, figB, 
figC, ...)

Tutup satu atau lebih angka. Misalnya masukkan Tutup (2)
atau Tutup (Gambar = 2) untuk menutup Gambar 
2. Pengguna dapat menutup angka aktif saat ini dengan 
memasukkan Tutup(Gambar).

CloseAll Tutup semua gambar.

Contoh pembuatan dan penataan gambar

'Plot a few functions

Plot(x^2 - 3)
       Plot done

Plot(Sin(x))
       Plot done

'Enter multiple functions in one plot command

Plot(Sin(t), Cos(t))
       Plot done

'Specify properties

Plot(Figure=2, Sin(x)+Cos(2*x), Color = Pink)
       Plot done

Plot(Figure=2, 0.5*x^3-2*x^2+x, Color = Purple)
       Plot done

'Specify properties beforehand

Figure = 4;
yMin = -3;
yMax = 3;
xMax=2;
GridStyle = Off;
Plot(Exp(0.5*x));
Plot(Exp(0.5*x) * Sin(2*x));
Plot(-Exp(0.5*x));
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Figure = 5
       Figure = 5

Plot(Exp(0.5*x) * Sin(2*x), LegendStyle = Off)
       Plot done

'Set tracepoint for a function

xTrace = 1.5
       xTrace = 1.570796327

'Read the traced functionvalue yTrace

yTrace
       yTrace = 0

'An intersection with the x-axis is found, xTrace is
'snapped to that intersection. analyze the found xTrace

xTrace / Pi
       Ans = 0.5

'Close figure 2 and 5

Close(2)
       Done

Close(Figure=5)
       Done

'If you want to plot a constant, you have to give the 
variable explicitly
'because SpeQ is unable to detect a variable in the 
function.

Plot(2.25)
       Error: Unable to detect a variable in function 
"2.25"...
'To solve the problem, define an arbitrary variable

Plot(2.25, MyFavoriteVar)
       Plot done

4.3.6 Property window

Semua sifat gambar  dapat diedit di jendela properti. Jendela Properti

muncul disebelah kiri dari grafik pada sebuah gambar . Jika tidak, Pengguna dapat 
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menunjukkan dengan menekan tombol "Properties Tampilkan" pada toolbar

gambar, atau dari dalam menu View. Jendela Properti memiliki tiga tab : 

 General untuk judul, label, legend garis. 

 Axes Untuk model, tipe dan daerah sumbu. 

 Functions untuk mengedit fungsi dan titik potong

General

Tab Umum berisi properti untuk judul, label, legenda dan sifat jaringan. 

Title

Pengguna dapat memilih judul yang ditunjukkan di atas grafik, dan memilih font 

untuk judul. Jika teks judul dibiarkan kosong, maka defaultnya adalah tidak 

ada judul yang ditampilkan.

Labels

Label adalah keterangan untuk menyatakan sumbu-x dan sumbu-y. Pengguna dapat 

memilih label ini termasuk mengatur fontnya , misalnya  xlabel"waktu [detik]" 

dan ylabel "amplitudo [m]". Label tersebut ditampilkan di sepanjang sumbu.

Legend

Legenda ini dicetak dalam grafik dan menunjukkan ikhtisar dari fungsi yang diplot.

Pengguna dapat mengatur Legendstyle ke On atau Off dan posisi legenda dalam 

gambar

Grid

Grid ini adalah garis abu-abu terang dalam grafik yang membuatnya lebih mudah 

untukmembaca nilai-nilai dalam grafik. Pengguna dapat mengatur GridStyle ke On 

atau Off dan mengubah linestyle dari garis grid.

Axes

Para Axes tab berisi properti untuk sumbu. Yang paling penting adalah rentang dan 

skala.Selanjutnya Pengguna dapat memilih model sumbu, jenis, font dan linestyle. 
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Axes Style

Sumbu dapat ditampilkan dalam dua cara: Normal atau kemas. Dengan model

Normal, sumbu ditandai pada x = 0 dan y = 0 dalam grafik. Ini adalah model yang 

paling intuitif. Kerugian menggunakan model ini adalah bahwa sumbu dapat

berada di luar grafik, misalnya ketika rentang dari 100 menjadi 200. Model sumbu

kemas menampilkan sumbu di batas grafik. Jadi sumbu selalu terlihat. Pengguna

dapat memilih gaya dari sumbu dengan menetapkan AxesStyle ke Normal, kemas

atau Tidak ada. Pengguna juga dapat mengubah AxesStyle dari dalam toolbar dan

menu gambar tersebut

Axes Type

Dengan pilihan ini, maka pengguna dapat menentukan apakah jenisnya linier 

atau skala logaritmik.

Range

Pengguna dapat memilih berbagai grafik dengan memilih nilai yang sesuai untuk

xMin, xMax, ymin dan ymax. Ketika AutoScale diatur ke Aktif, jarak antara nilai-

nilai sepanjang sumbu (xScale dan yScale) dipilih secara otomatis. Bila Pengguna 

mengubah nilai-nilai xScale atau yScale dengan manual, opsi AutoScale   

disetel Off. 

Functions

Fungsi yang diplot tercantum dalam Fungsi tab. Pengguna dapat memplot maksimal 

sepuluh fungsi dalam satu gambar. Pada bagian sebelah Kiri dari setiap fungsi, 

Pengguna dapat melihat kotak pengisian, sehingga Pengguna dapat mengatur 

fungsi atau menonaktifkan (Visibilitas Properti).

Trace

Pengguna dapat melacak fungsi yang diplot dengan cara mengklik pada fungsi 

tersebut. Pengguna dapat membaca dan menyesuaikan posisi yang dilacak dengan

xTrace sifat dan yTrace. Keduanya adalah posisi horizontal dan vertikal

Tracepoint tersebut. xTrace dapat diedit, namun yTrace hanya dibaca. Pengguna 

dapat menghapus tracepoint dengan membuat kotak edit untuk xTrace kosong. 
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Gambar-4.3  Menu General, Axis dan Option

4.3.7 Pengaturan Properties dalam Workarea

Pengguna dapat mengedit properti dari sebuah gambar pada workarea.

dan juga dapat menyesuaikan semua properti di jendela Properti. Terdapat dua jenis 

property atau variable pengaturan, yaitu : properti untuk gambar, dan property untuk 

fungsi yang diplot. Secara umum, properti bekerja dengan cara yang sama dengan 

sebuah variable, yaitu dengan cara memasukkan nilai tertentu, misalnya "xMin =-

3"untuk mengatur nilai xMin ke-3. Pengguna juga dapat menggunakan 

properti dengan penyajian ekspresi, misalnya "2 * yTrace + 3.1". 

Figure Properties

Properties gambar dapat ditentukan di dalam perintah plot, tetapi pengguna

juga dapat menyesuaikannya sebelum atau setelah merencanakan fungsi. Properti 

akan diterapkan pada gambar aktif. Tidak semua properti gambar yang tersedia

dapat diubah dalam workarea, misalnya font dan linestyles hanya dapat disesuaikan

di jendela Properti.
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' Some lines end with a semicolon to hide the answer line
' Define some properties beforehand

Figure = 4;
AxesType = Boxed;
xMin = -3;
xMax = 2;

' Plot a function, and specify some other properties

Plot(Exp(0.5*x) * Sin(2*x), Title = My figure)
       Plot done

' Define some properties afterwards
GridStyle = Off;
LegendPos = TopLeft;
xTrace = -1.9;

' Get the value of a property

yTrace
       yTrace = 0.236630547

Function Properties

Fungsi pengaturan besaran (property) hanya dapat dilakukan dengan 

menggunakan perintah plot. Hal ini merupakan cara atau alternatif untuk 

melakukan pengaturan atau perubahan tampilan dari sebuah grafik. Cara yang dapat 

ditempuh adalah dengan membuka Dialog Fungsi Edit. Sebagai contoh, perhatikan 

penulisan berikut :

Plot(Cos(t), variable=t, Legend=My Cosine, Color=Pink, 
Width=2)
       Plot done

Bila pengguna memiliki perintah plot dengan beberapa fungsi, pengguna dapat

memasukkan properti Fungsi untuk masing-masing fungsi. Perintah dalam contoh

berikut ini memberikan hasil yang sama.

Plot(Sin(x), Cos(x), Color=Pink, Color=Purple)
       Plot done

Plot(Sin(x), Color=Pink, Cos(x), Color=Purple)
       Plot done
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Tabel berikut berisi gambaran singkat mengenai keseluruhan besaran atau 

properti yang tercakup pada sebuah gambar dan fungsi termasuk nilai atau pilihan 

yang dapat ditetapkan oleh pengguna manakala ingin melakukan pengeditan 

sehingga tampilannya lebih menarik. 

Tabel-16
Besaran Gambar dan Fungsi serta Alternatif pilihan pengaturannya

Pengaturan Nilai/pilihan tersedia
Figure Properties
Figure 1 to 9
GridStyle On, Off
LegendStyle On, Off
LegendPos BottomLeft, BottomRight, TopLeft, TopRight
ShowProperties On, Off
Title Text
xLabel Text
yLabel Text
AutoScale On, Off
AxesStyle Normal, Boxed, None
AxesType Linear, LogX, LogY, LogLog
xMin Expression
xMax Expression
xScale Expression
yMin Expression
yMax Expression
yScale Expression
Function Properties
Color Colorname or expression
Legend Text
Visible True, False
Width Expression
xTrace Expression
yTrace yTrace is read only

4.3.8 Melakukan Pengeditan

Bila pengguna memiliki plot fungsi pada gambar , pengguna dapat mengedit

properti dari fungsi tersebut dalam dialog Fungsi Edit. Gambar berikut menunjukkan 

tampilan dari dialog ini. Untuk membuka Dialog Fungsi Edit, buka jendela Properti. 

Pada bagian ini pengguna dapat melihat semua daftar plot fungsi  dan salah satunya 

adalah tombol "Edit". Jika pengguna mengklik tombol ini, Dialog Fungsi Edit akan 
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terbuka. Pengguna juga dapat membuka dialog ini dengan mengklik dua kali 

pada garis fungsi dalam Grafik. Atau pengguna mengklik kiri pada fungsi, kemudian 

pilih "Fungsi Edit" dari menu konteks.

Gambar-4.4 Jendela Pengaturan Grafik

Bila Pengguna telah mengubah beberapa properti, pengguna dapat melihat hasilnya 

dengan mengklik tombol Preview. Namun jika pengguna ingin membatalkan 

perubahan yang telah dibuat tersebut, maka dapat dilakukan  dengan mengklik

tombol Batal (Cancel). Untuk menerapkan perubahan dan menutup Dialog Fungsi

Edit, tekan tombol Ok

Properties

Pada dua kotak pengisian yang pertama, pengguna dapat mengedit Fungsi dan

Variabel yang berhubungan dengan fungsi yang digunakan.

Pada kotak Legenda, pengguna dapat menentukan teks untuk memberikan 

keterangan mengenai fungsi yang akan ditampilkan dalam. Nilai default untuk 

pemberian keterangan akan ditampilkan secara otomatis jika pengguna tidak 

memberikan perintah pada kotak pengisian

Kotak pengaturan keempat dapat dipergunakan oleh pengguna untuk menentukan

warna garis fungsi. Kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan cara memilih salah satu 

warna standaryang ada. Pengguna juga dapat menentukan pilihan warna yang 

diinginkan dengan menggunakan fungsi RGB. Caranya adalah dengan memasukkan

perintah tertentu pada kotak pengisian. Sebagai contoh, dapat dimasukkan perintah 

RGB (255,0,0) pada kotak pengisian.
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Kotak pengaturan terakhir adalah untuk pengaturan nilai lebar dari garis grafik yang 

akan ditampilkan, di sini pengguna dapat mengatur lebar garis dari fungsi, dengan 

cara memasukkan suatu nilai atau ekspresi lainnya sesuai yang dikehendaki. 

Workarea

Semua sifat atau besaran fungsi dapat ditentukan secara langsung ketika melakukan

plot fungsi tersebut pada work area. Sebagai contoh, hal tersebut dapat dilakukan 

dengan cara sebagai berikut: 

Plot(Cos(t), variable=t, Legend=My Cosine, Color=Pink, 
Width=2)
       Plot done
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Rangkuman

 Aplikasi komputer SpeQ Mathematics atau disingkat SpeQ  adalah salah satu 

aplikasi komputer yang dapat dimanfaatkan untuk membantu penyelesaian 

persoalan-persoalan matematis

 kelompok atau group fungsi matematis yang dapat dijalankan pada aplikasi 

komputer SpeQ Mathematics, antara lain fungsi : Analisis, Aritmatika, 

Bilangan Kompleks, Konversi besaran Sudut, Hiperbolik, Logika, Peluang, 

Representasi, Statistik dan Trigonometri

 Cakupan jenis fungsi yang terdapat pada masing-masing kelompok antara 
lain :

Fungsi Cakupan jenis Fungsi
Analisis Integral, Diferensial dan Solve
Aritmatika Absolut, Pangkat, Akar dan Logaritma (biasa & 

natural)
Bilangan Kompleks Riil, Imajiner, Absolut, Argumen dan Konjugat
Konversi besaran Sudut Derajat, Radian, Gradian dan Putaran
Hiperbolik Sinh, Cosh, Tanh, ASinh, ACosh, ATanh, Csch, 

Sech dan Coth
Logika IIf, Iterasi, Not dan Repeat
Peluang Faktorial, Permutasi, Kombinasi dan Random
Representasi Binary, Decimal, Hexa, Octal dan Fractional
Statistik Min, Max, Mean, Avg, Median, Sort, Sum, 

Prod, Var dan Std
Trigonometri Sin, Cos, Tan, ASin, ACos, ATan, Csc, Sec dan 

Cot

 Pembuatan grafik dapat dilakukan dengan menggunakan perintah atau fungsi 

Plot(persamaan), sedangkan penataannya dapat dilakukan dengan 

menggunakan berbagai fasilitas grafik pada menu view
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Contoh Soal Latihan

Tentukan hasil integral dan diferensial fungsi berikut :

∫ 
fnInt(Sin(x),0, Pi)

       Ans = 2

∫ ( ( ) + cos( )).. 

fnInt(Sin(t)+Cos(t), 0.25*Pi, 

0.75*Pi)

       Ans = 1.414213562

( − 3 + 2.5) fnDiff(x^2 -3*x +2.5, 3.5)

       Ans = 4

Tentukan hasil perhitungan fungsi berikut : 

-15=…. Abs(-15)       Ans = 15

√32 + 42 = …. Sqrt(3 ^ 2 + 4 ^ 2) Ans = 5

e(2+0.5) = … Exp(2 + 0.5)   Ans = 12.182493961

10x = 1000  x = … Log(1000, 10)  Ans = 3

10y = 1000  y = … Log10(1000)    Ans = 3

Ln 20 = … Ln(20)         Ans =  2.9957322736

Tentukan hasil perhitungan fungsi berikut : 

Re(3 + 4i) = … Re(3 + 4i)         Ans = 3

Im(3 + 4i) = …. Im(3 + 4i)         Ans = 4

Abs(3 + 4i) = …. Abs(3 + 4i)        Ans = 5

Conj(10.5 + 3.25i) = …. Conj(10.5 + 3.25i) Ans = 10.5 - 3.25i
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Soal-soal Latihan

Tentukan nilai konversi besaran sudut berikut :

45 = ……Radian 2 rad = ….Derajat

60 = ……Gradian 3 rad = …Gradian

75 = ……Putaran 4 rad = ….Putaran

1 putaran = ….Derajat 15 gradian = …..derajat

2 putaran = ….Radian 30 gradian = …..Radian

3putaran = ….gradian 45 gradian = …..putaran
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