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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1. Monitoring / Pengawasan  

3.1.1. Definisi Monitoring / Pengawasan 

Salah satu dari lima fungsi dasar manajemen adalah pengawasan, yang 

berfungsi membantu memastikan apakah aktivitas yang dilakukan pegawai 

administrasi sesuai dengan hasil yang diinginkan. Selain itu, fungsi ini juga dapat 

digunakan untuk memfasilitasi bagaimana melakukan perbaikan terhadap hal 

tersebut. Diperlukan adanya standardisasi pengawasan di setiap bagian dari setiap 

bagian, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, mutlak dilakukan untuk 

mendapatkan tingkat kinerja yang diharapkan. Organisasi juga perlu mengawasi 

aktivitasnya dengan menitikberatkan pada pelanggan dan kebutuhannya, 

organisasi dan kompetensi intinya, serta komitmen pada kualitas layanan, baik 

terhadap pelanggan internal maupun eksternal.  

Menurut Martiningtyas (2004) monitoring / pengawasan adalah proses 

pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi untuk lebih menjamin bahwa semua 

pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan 

sebelumnya.   

 

3.1.2. Tujuan Monitoring / Pengawasan 

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

memerlukan pengawasan agar perencanaan yang telah disusun dapat terlaksana 

dengan baik. Monitoring / Pengawasan dikatakan sangat penting karena pada 
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dasarnya manusia sebagai objek pengawasan mempunyai sifat salah dan khilaf. 

Oleh karena itu manusia dalam organisasi perlu diawasi, bukan mencari 

kesalahannya kemudian menghukumnya, tetapi membidik dan membimbingnya. 

Menurut Sukoco (2007), tujuan monitoring / pengawasan adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatkan kinerja organisasi secara kontinu, karena kondisi persaingan 

usaha yang semakin tinggi menuntut organisasi untuk setiap saat mengawasi 

kinerjanya. 

b. Meningkatkan efisiensi dan keuntungan bagi organisasi dengan menghilangkan 

pekerjaan yang tidak perlu atau mengurangi penyalahgunaan alat atau bahan.  

c. Menilai derajat pencapaian rencana kerja dengan hasil aktual yang dicapai, dan 

dapat dipakai sebagai dasar pemberian kompensasi bagi seorang pegawai.  

d. Meningkatkan keterkaitan terhadap tujuan organisasi agar tercapai. 

e. Mengoordinasikan beberapa elemen tugas atau program yang dijalankan.  

 

3.1.3. Manfaat  Monitoring / Pengawasan 

Menurut Dewi (2009), beberapa manfaat kontrol administrasi kantor 

antara lain: 

a. Membantu memaksimalkan keuntungan yang akan diperoleh organisasi. 

b. Membantu pegawai dalam meningkatkan produktivitas. 

c. Menyediakan alat ukur produktivitas pegawai atau aktivitas yang objektif bagi 

organisasi. 

d. Mengidentifikasi beberapa hal yang membuat rencana tidak sesuai dengan 

hasil aktual yang dicapai dan memfasilitasi pemodifikasiannya. 

e. Membantu pencapaian kerja sesuai tingkat atau deadline yang ditetapkan. 
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3.1.4. Proses Dasar Monitoring / Pengawasan 

Proses dasar pengawasan menurut Martiningtyas (2004) dibagi menjadi 3 

tahap, yaitu: 

a. Menentukan standar hasil kerja 

b. Mengukur hasil kerja terhadap standar  

c. Koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi 

 

3.1.5. Unsur Pengawasan 

Menurut Sukoco (2007), proses pengawasan akan kurang optimal jika 

unsur-unsur di bawah ini tidak dipertimbangkan: 

a. Faktor-faktor yang diawasi 

b. Identifikasi hasil yang diharapkan 

c. Pengukuran kinerja 

d. Aplikasi tindakan pembenahan 

 

3.1.6. Ciri-ciri Pengawasan yang Efektif 

Pengawasan akan berlangsung dengan efektif apabila memiliki berbagai 

ciri sebagai berikut  (Martiningtyas, 2004): 

a. Pengawasan harus merefleksikan sifat dari berbagai kegiatan yang 

diselenggarakan 

b. Pengawasan harus segera memberikan petunjuk tentang kemampuan adanya 

deviasi/penyimpangan dari rencana 

c. Pengawasan harus menunjukkan perkecualian pada hal-hal yang penting  

d. Objektifitas dalam melakukan pengawasan 
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e. Keluwesan pengawasan 

f. Pengawasan harus memperhitungkan pola dasar organisasi 

g. Efisiensi pelaksanaan pengawasan 

h. Pemahaman sistem pengawasan oleh semua pihak yang terlibat  

i. Pengawasan mencari apa yang tidak beres 

j. Pengawasan harus bersifat membimbing 

Pemantauan tidak boleh berakhir pada aspek tingkat efektivitas, tetapi 

harus dilanjutkan sampai pada pengamatan terhadap tingkat efisiensi, karena 

tercapainya tujuan belum pasti telah diperoleh dengan penggunaan berbagai 

sumber kerja secara hemat dan wajar. Sehubungan dengan itu pemantauan dan 

pengamatan tingkat efisiensi maksudnya untuk mengetahui: apakah pelaksanaan 

kegiatan telah mempergunakan cara bekerja yang terbaik, paling tepat dan dengan 

resiko yang sekecil-kecilnya.  

Dengan kata lain apakah tidak ada cara kerja lain yang lebih mudah, lebih 

hemat, lebih cepat dengan resiko kecil, yang dapat dipergunakan untuk 

memperoleh hasil yang sama dan bahkan mungkin lebih, baik dari segi kualitas 

maupun kuantitasnya.  

 

3.2. Administrasi 

3.2.1. Pengertian Administrasi 

Menurut Sukoco (2007), sebagian besar literatur menggunakan istilah 

administrasi perkantoran dan manajemen perkantoran dengan pengertian sama. 

Hal ini dipertegas oleh pernyataan PBB, bahwa keduanya memiliki arti yang 

sama, walaupun istilah administrasi lebih banyak digunakan untuk hal-hal yang 
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berhubungan dengan Negara, sedangkan manajemen lebih banyak berkaitan 

dengan perusahaan.  

Dengan mengikuti kelaziman itu, dalam uraian selanjutnya tidak akan 

diperbedakan istilah administrasi perkantoran dengan manajemen perkantoran. 

Yang kini perlu diterangkan sejelas mungkin ialah pengertiannya itu sendiri. 

Menurut Dewi (2009), pengertian dari administrasi menurut para ahli: 

a. Menurut W. H. Evans  

“Bagi maksud-maksud kita, kita dapat mendefinisikan Administrasi 

Perkantoran sebagai fungsi yang menyangkut manajemen dan pengarahan 

semua tahap operasi perusahaan yang mengenai pengolahan bahan 

keterangan, komunikasi, dan ingatan organisasi”. 

b. Menurut Arthur Grager  

“Fungsi tata penyelenggaraan terhadap komunikasi dan pelayanan warkat 

dari suatu organisasi”. 

c. Menurut George Terry  

“Perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, 

serta penggerakan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan-

tujuan yang telah ditetapkan”. 

d. Menurut William Leffingwell dan Edwin Robinson  

“Cabang ilmu manajemen yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan 

perkantoran secara efisien, kapan, dan di mana pekerjaan itu harus 

dilakukan”. 

 Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen 

perkantoran adalah merupakan rangkaian aktivitas merencanakan, mengorganisasi 
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(mengatur dan menyusun), mengarahkan (memberikan arah dan petunjuk), 

mengawasi, dan mengendalikan (melakukan kontrol) sampai menyelenggarakan 

secara tertib sesuatu hal. Hal atau sasaran yang terkena oleh rangkaian kegiatan itu 

pada umumnya ialah pekerjaan perkantoran.  

 

3.2.2. Fungsi Administrasi 

Menurut Haryadi (2009), ada 5 jenis fungsi pendukung administrasi dalam 

perkantoran, yaitu: 

a. Fungsi rutin, yaitu fungsi administrasi perkantoran yang membutuhkan 

pemikiran minimal mencakup pengarsipan dan penggandaan.  

b. Fungsi teknis, yaitu fungsi administrasi yang membutuhkan pendapat, 

keputusan, dan ketrampilan perkantoran yang memadai, seperti bisa 

menggunakan beberapa program aplikasi komputer,  

c. Fungsi analisis, yaitu fungsi yang membutuhkan pemikiran yang kritis dan 

kreatif, disertai kemampuan untuk mengambil keputusan, seperti membuat 

dan menganalisis laporan dan membuat keputusan pembelian.  

d. Fungsi interpersonal, yaitu fungsi yang membutuhkan penuilaian dan 

analisis sebagai dasar pengambilan keputusan, serta ketrampilan yang 

berhubungan dengan orang lain, seperti mengoordinasikan tim proyek.  

e. Fungsi manajerial, yaitu fungsi yang membutuhkan perencanaan, 

pengorganisasian pengukuran, dan pemotivasian, seperti pembuatan 

anggaran dan pengevaluasian karyawan.  
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3.2.3. Evolusi Teori Manajemen 

Menurut Dewi (2009), teori manajemen terdiri dari beberapa teori  antara 

lain: 

a. Manajemen Klasik 

Manajemen klasik dibagi menjadi  2, yaitu manajemen ilmiah dan 

manajemen kesatuan yang utuh.   

b. Manajemen Perilaku 

Manajemen perilaku ditinjau dari pendekatan hubungan manusia dan 

pendekatan perilaku ilmiah.  

c. Manajemen Ilmiah  

Manajemen ilmiah dikenal juga dengan metode bisnis kuantitatif yang 

menggunakan dasar ilmu teknik dan matematika untuk memecahkan 

masalah bisnis yang kompleks.  

d. Manajemen Kualitas 

Total Quality Management (TQM) diterima secara luas dan mempunyai 

dampak yang sangat penting dalam manajemen perkantoran. TQM  

menekankan pada kinerja tim, memberdayakan pekerja, mengakui keluasan 

suatu organisasi, dan menerima kritikan dalam melayani konsumen secara 

lebih baik.  

 

3.3. Laporan  

3.3.1. Pengertian Laporan 

Laporan mempunyai peranan sangat penting dalam suatu organisasi, sebab 

dengan adanya laporan, hubungan mereka yang tergabung dalam organisasi itu 
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akan dapat lebih terjamin dengan melalui saluran tertentu. Dengan adanya 

hubungan ini, akan dapat terjamin berlangsungnya kerjasama. Dalam setiap usaha 

kerjasama, laporan merupakan salah satu alat yang formal untuk menyampaikan 

informasi.  Pembuatan laporan perlu memenuhi syarat objektivitas, jelas dan 

cermat, tepat sasaran, lengkap, tegas dan konsisten, singkat dan jelas, serta tepat 

penerimanya.  

Menurut Priansa (2014), laporan adalah alat komunikasi dimana penulis 

menarik beberapa kesimpulan atau memberikan saran dari fakta-fakta atau 

keadaan-keadaan yang telah diselidiki. Laporan merupakan bentuk komunikasi 

yang dapat dilakukan secara tertulis atau lisan mengenai suatu hal tertentu sesuai 

dengan tujuan penulisannya. Tujuan laporan adalah untuk menganalisis dan 

mengevaluasi semua aktivitas organisasi dan menyediakan informasi yang penting 

berkaitan dengan pengambilan keputusan. Untuk menyusun suatu laporan, tidak 

hanya dibutuhkan ketrampilan, tetapi juga kompetensi dan kreativitas. Karena 

laporan dalam bentuk tertentu tidak hanya terdiri dari hal-hal yang sifatnya 

informatif, tetapi juga menuntut gagasan atau pemikiran penyusunan laporan.  

 

3.3.2. Fungsi Laporan 

Laporan memiliki berbagai fungsi atau manfaat menurut Sukoco (2007) 

antara lain: 

a. Sebagai komunikasi vertikal yaitu antara atasan dengan bawahan. Pihak 

bawahan dapat menginformasikan berbagai kegiatan dan gagasan terhadap 

suatu permasalahan. Sedangkan pimpinan mempertimbangkan pengambilan 
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keputusan dan memberikan penilaian terhadap permasalahan dan kinerja 

bawahan. 

b. Sebagai alat pertanggungjawaban kepercayaan dan wewenang yang telah 

diberikan oleh atasan. 

c. Memberikan informasi penting dalam pengambilan keputusan manajerial. 

d. Sebagai bahan untuk pengambilan keputusan bagi unit kerja dan organisasi 

secara keseluruhan.    

 

3.3.3. Jenis Laporan 

Laporan menurut Sukoco (2007) dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Berdasarkan Waktu Penyampaian 

a) Laporan Rutin atau Laporan Periodik 

Laporan yang dibuat secara rutin menurut periode waktu tertentu, 

misalnya mingguan, bulanan,triwulan, semesteran atau tahunan.  

b) Laporan Insidental 

Laporan yang dibuat dan disampaikan dengan waktu yang tidak 

terjadwal secara tetap. 

b. Berdasarkan Cara Penyampaian  

a) Laporan Lisan 

Laporan ini tidak memerlukan bentuk penulisan khusus, karena pelapor 

mengungkapkan isi laporannya secara lisan kepada pimpinan, baik 

bertatap muka secara langsung maupun melalui telepon.  
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b) Laporan Tertulis 

Laporan yang disampaikan dalam bentuk tulisan biasanya diketik di 

komputer, yang memberikan keleluasaan penggunanan data yang 

mendukung dalam bentuk diagram maupun gambar yang mencdukung 

isi laporan.  

c) Laporan Visual 

Laporan yang disajikan dalam bentuk gambar, entah itu lukisan, foto, 

film, atau slide. Laporan ini biasa kita temui pada berita yang 

ditayangkan dalam televisi atau film dokumentasi yang dibuat untuk 

melaporkan kejadian tertentu sehingga membutuhkan biaya yang relatif 

lebih besar.  

c. Berdasarkan Bentuk  

a) Laporan berbentuk surat 

b) Laporan berbentuk formulir 

c) Laporan berbentuk karangan atau naskah 

d. Berdasarkan Sifat Penyajian 

a) Laporan Informal 

Laporan ini biasanya diwujudkan dalam bentuk e-mail, memo, atau 

surat yang dibuat dengan tidak mengikuti aturan pembuatan laporan 

pada umumnya. 

b) Laporan Formal 

Laporan ini sifatnya analitis yang dibuat dengan mengikuti aturan resmi 

dalam pembuatan laporan dan didukung oleh dokumen-dokumen resmi 

dan harus berdasarkan data yang benar. 
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e. Berdasarkan Maksudnya  

a) Laporan Informatif 

Laporan ini dibuat untuk menginformasikan tentang suatu hal.  

b) Laporan Rekomendasi 

Laporan yang berisi tentang informasi dan menyertakan pendapat si 

pelapor berupa penilaian terhadap suatu hal atas dasar pengamatan 

sekilas.  

c) Laporan Pertanggungjawaban 

Laporan yang berisi tentang informasi kepada atasan mengenai 

pelaksanaan program kerja tertentu.  

d) Laporan Analitis 

Laporan untuk memberikan sumbangan pemikiran berdasarkan analisis 

yang mendalam yang kemudian diinformasikan kepada atasan. 

e) Laporan Perkembangan 

Laporan yang dibuat untuk menginformasikan perkembangan mengenai 

pelaksanaan suatu kegiatan, program, atau perkembangan organisasi 

secara keseluruhan.  

f)   Laporan Studi Kelayakan 

Laporan ini dibuat atas dasar adanya permasalahan khusus terhadap 

suatu program yang dijalankan dan diupayakan pemecahannya.  

 

3.3.4. Peranan  Laporan 

Menurut Priansa (2014), laporan berperan sebagai alat manajerial dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi dalam perencanaan, penorganisasian, pengambilan 
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keputusan dan pengawasan (pengendalian). Selain berperan bagi organisasi, 

laporan memiliki peran strategis, yaitu: 

a. Alat Pertanggungjawaban 

Laporan merupakan pertanggungjawaban dari pegawai kepada 

pimpinannya, sesuai dengan tugas dan fungsi yang diterimanya. Dari 

laporan itu, pimpinan akan meneliti tentang pelaksanaan tugas dan fungsi 

oleh pegawai bersangkutan. 

b. Alat Penyampaian Informasi  

Pencapaian tujuan organisasi membutuhkan koordinasi antar unit organisasi. 

Koordinasi tersebut terwujud melalui tukar menukar informasi tentang apa 

yang telah atau yang sedang dilakukan.  

c. Bahan Pengambilan Keputusan 

Untuk keperluan pengambilan keputusan, seorang pimpinan memerlukan 

data dan informasi yang berhubungan dengan keputusan yang diambil.  

d. Alat Pembina Kerja Sama 

Laporan dapat berperan sebagai salah satu alat untuk membina kerja sama, 

saling tukar informasi, pengertian dan koordinasi antara pimpinan dan 

pegawai dalam semua unit organisasi.  

e. Alat Pengembangan Wawasan 

Dengan saling tukar informasi, maka pengetahuan akan bertambah luas dan 

mendorong timbulnya gagasan baru.  
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3.3.5. Pedoman dan Konsekuensinya  

Secara terperinci dalam membuat dan menyusun laporan menurut Priansa, 

(2014), sekretaris harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 

a. Menggunakan bahasa yang jelas, lugas, dan umum. 

b. Menggunakan gaya tulisan yang tidak mengaburkan fakta dan kesimpulan. 

c. Laporan harus lengkap guna mendukung proses pengambilan keputusan 

yang tepat, objektif, sistematis, dan tepat waktu.  

 

3.4. Arsip 

3.4.1. Pengertian Arsip 

Arsip bukan hanya kumpulan kertas dan dokumen, namun lebih dari itu, 

arsip memiliki arti dan peranan yang penting bagi organisasi. Arsip merupakan 

sumber data dan informasi penting yang akan menunjang aktivitas operasional 

organisasi. Bahkan keputusan penting yang akan diambil pimpinan organisasi 

membutuhkan data dan informasi yang memadai yang berasal dari arsip-arsip 

organisasi. Arsip kini telah ditata dengan baik dengan komputerisasi untuk 

membangun manajemen organisasi yang efektif, efisien, dan professional demi 

kemajuan organisasi. Dan pastinya hal tersebut harus sesuai dengan prosedur 

kearsipan yang benar sehingga arsip tetap terjaga keutuhan informasi maupun 

fisiknya.  

Menurut  Priansa (2014), pengertian Arsip adalah setiap catatan tertulis baik 

dalam bentuk gambar ataupun bagan yang memuat keterangan-keterangan 

mengenai subjek (pokok persoalan) ataupun peristiwa yang dibuat orang untuk 

membantu daya ingatan orang (itu) pula. Pengarsipan adalah proses pengaturan 
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dan penyimpanan rekaman asli (original record), atau salinannya, sehingga 

rekaman tersebut dapat ditemukan dengan mudah sewaktu diperlukan. 

 

3.4.2. Tujuan Kearsipan  

Kearsipan bagi organisasi merupakan salah satu unsur penunjang yang 

paling penting bagi kegiatan operasional. Melalui kearsipan, informasi dan data 

otentik dapat diperoleh dengan cepat dan tepat. Perkembangan organisasi dapat 

dilihat dari arsip yang tersimpan. Lebih lanjut lagi, kearsipan berfungsi untuk:  

a. Alat penyimpanan warkat 

b. Alat bantu perpustakaan, khususnya pada organisasi besar yang 

menyelenggarakan sistem sentralisasi 

c. Alat bantu bagi pimpinan dan manajemen dalam mengambil keputusan 

d. Alat perekam perjalanan organisasi 

e. Mengefektifkan dan mengefisienkan pekerjaan 

f. Alat untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi organisasi 

g. Alat untuk memberikan keterangan yang diperlukan bagi yang 

membutuhkan data 

h. Sumber informasi peristiwa dan kegiatan yang terjadi di kantor 

 

3.5. Microsoft Excel  

Microsoft Excel menurut Deanto (2008) adalah sebuah program spreadsheet, 

yaitu program yang digunakan untuk melakukan pengolahan data pada sebuah 

kertas kerja elektronik (electronic spreadsheet). Microsoft Excel merupakan 

perangkat lunak untuk mengolah data secara otomatis meliputi perhitungan dasar, 
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penggunaan fungsi-fungsi, pembuatan grafik dan manajemen data. Perangkat 

lunak ini sangat membantu untuk menyelesaikan permasalahan administratif 

mulai yang paling sederhana sampai yang lebih kompleks. Permasalahan 

sederhana tersebut misalnya membuat rencana kebutuhan barang meliputi nama 

barang, jumlah barang dan perkiraan harga barang. Permasalahan ini sebenarnya 

dapat juga diselesaikan menggunakan Microsoft Word karena hanya sedikit 

memerlukan proses perhitungan, tetapi lebih mudah diselesaikan dengan 

Microsoft Excel.  

Contoh permasalahan yang lebih kompleks adalah pembuatan laporan 

keuangan (general ledger) yang memerlukan banyak perhitungan, manajemen 

data dengan menampilkan grafik atau pivot table atau penggunaan fungsi-fungsi 

matematis ataupun logika pada sebuah laporan. Penyelesaian permasalahan yang 

komplek juga dapat memanfaatkan pemograman macro yang disediakan oleh 

Excel agar proses penggunaan lebih mudah. 

Gambar 3.1 Tampilan Jendela Kerja Microsoft Excel 2010 
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3.5.1. Grafik 

Grafik menurut Wicaksono (2010) merupakan salah satu model penyajian 

data dalam bentuk visual yang banyak digunakan di berbagai bidang profesi. Data 

yang disajikan dlam bentuk grafik memang relatif lebih mudah dibaca 

dibandingkan penyajian data dalam bentuk tabel atau kata-kata. 

 

 
Gambar 3.2 Tombol untuk Membuat Grafik/Chart 

 
Berdasarkan bentuknya, secara garis besar grafik dikelompokkan ke dalam 

8 kategori yaitu Column, Line, Pie, Bar, Area, X Y (Scatter), Stock, Surface, 

Doughnut, Bubble dan Radar. Masing-masing kategori mempunyai beberapa tipe 

grafik yang dapat dipilih. Untuk menampilkan tipe grafik, klik salah satu tombol 

grafik kemudian muncul menu yang menampilkan daftar tipe grafik. 

 

 

 

Gambar 3.3 Pemilihan Tipe Grafik/Chart 
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Gambar 3.4 Tampilan Menu Layout Grafik/Chart 

 

Pengaturan judul grafik/chart dibuat secara default sehingga kurang 

informatif. Agar informatif, perlu mengubah judul grafik disesuaikan dengan data 

yang ditampilkan. Pilihan pengaturan yang disediakan adalah: 

None. Judul grafik tidak ditampilkan. 

Centered Overlay Title. Judul grafik ditampilkan tumpang tindih dengan area 

grafik. 

Above Chart. Judul grafik ditampilkan di atas area grafik. 

More Title Options.... Pilihan untuk melakukan pengaturan judul grafik dengan 

lebih detail.  

 
Gambar 3.5 Judul Grafik/Chart 
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Pengaturan Axis Title merupakan teks penjelasan sumbu hoisontal dan sumbu 

vertikal grafik. Pilihan pengaturan Axis Title sumbu horisontal yang disediakan 

adalah: 

None. Axis Title sumbu horisontal tidak ditampilkan. 

Title Below Axis. Axis Title ditampilkan di bawah sumbu horisontal grafik. 

More Primary Horizontal Axis Title Options.... Pilihan untuk melakukan 

pengaturan Axis Title sumbu horisontal dengan lebih detail. 

Pilihan pengaturan Axis Title sumbu vertikal yang disediakan lebih bervariasi. 

Berikut pilihan pengaturan Axis Title sumbu vertikal: 

None. Axis Title  sumbu vertikal tidak ditampilkan.  

Rotated Title. Axis Title ditampilkan di sebelah kiri sumbu vertikal dengan arah 

teks diputar 90 derajat ke atas. 

Vertical Title. Axis Title ditampilkan di sebelah kiri sumbu vertikal dengan arah 

teks vertikal dari atas ke bawah. 

Horizontal Title. Axis Title ditampilkan di sebelah kiri sumbu vertikal dengan 

arah teks horisontal dari kiri ke kanan. 

More Primary Vertical Axis Title Options.... Pilihan untuk melakukan 

pengaturan Axis Title sumbu vertikal dengan lebih detail.   
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Gambar 3.6 Axis Title 

 

 Pengaturan Legenda merupakan penjelasan seri data dalam grafik secara 

visual. Pilihan pengaturan yang disediakan adalah: 

None.  Legenda grafik tidak ditampilkan. 

Show Legend at Right. Legenda ditampilkan di sebelah kanan area grafik. 

Show Legend at Top. Legenda ditampilkan di atas area grafik di bawah judul 

grafik. 

Show Legend at Left. Legenda ditampilkan di sebelaha kiri area grafik. 

Show Legend at Bottom. Legenda ditampilkan di bawah area grafik. 

Overlay Legend at Right. Legenda ditampilkan di sebelah kanan tumpang tindih 

dengan area grafik. 

Overlay Legend at Left. Legenda ditampilkan di sebelah kiri tumpang tindih 

dengan area grafik.  

More Legend Options.... Pilihan untuk melakukan pengaturan tampilan legenda 

grafik dengan lebih detail.    
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Gambar 3.7 Legenda 

 

 Pengaturan label data pada grafik merupakan teks yang menunjukkan nilai 

seri data. Pilihan pengaturan penempatan label data dilakukan melaui tombol Data 

Labels dalam Chart Tools tab Layout group Labels. 

 
Gambar 3.8 Label Data 



39 

 

 

 
Gambar 3.9 Menu Data Table 

 

 
Gambar 3.10 Data Table 

 

Dengan grafik dimaksudkan agar semua kegiatan yang dilakukan dapat 

dicatat, sehingga dengan mudah dan cepat dapat diketahui bagaimana hubungan 

antara faktor satu dengan faktor lainnya. Secara garis besar, grafik mempunyai 

manfaat, diantaranya sebagai berikut: 

a. Data lebih cepat dipahami, mudah dibaca, jelas serta menarik untuk dilihat 

b. Hubungannya dengan data pada waktu yang lalu dapat dipaparkan 

sekaligus 
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c. Dengan data lain yang mempunyai hubungan, perbandinganya dapat 

dilihat dengan jelas 

Adapun bentuk-bentuk grafik yang acap kali dijumpai adalah: 

a. Grafik Garis 
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Gambar 3.11 Grafik Garis  

 

b. Grafik Balok 
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Gambar 3.12 Grafik Balok 
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c. Grafik Lingkaran 
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DIII KGC

 
Gambar 3.13 Grafik Lingkaran 

Di samping adanya manfaat di atas, grafik juga dapat dipergunakan sebagai bagan 

untuk melakukan pengendalian.  

 

3.5.2. Pivot Table 

Pivot Table menurut Deanto (2008) berfungsi untuk meringkas sejumlah 

besar data sehingga menjadi sebuah tabel yang representatif. Pivot Table adalah 

fitur pada Excel yang memudahkan Anda melihat ringkasan data berupa tabel 

interaktif, padat informasi dan dapat dilengkapi dengan chart.  

Hasil analisa dari Pivot Table menurut Wicaksono (2010), biasanya menjadi 

dasar laporan manajemen. Bisa saja Pivot Table dibuat lain dengan masukan yang 

agak berbeda. Seperti Autofilter dan subtotal, data yang terbentuk dari Pivot Table 

juga bisa disaring untuk menampilkan data yang dikehendaki. Tampilan data yang 

ada di Pivot Table bisa ditampilkan dalam bentuk gambar dengan menggunakan 

Pivot Chart. Data mentah dianalisis sesuai kebutuhan dengan menggunakan 

fasilitas Pivot Table.  
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Gambar 3.14 Tampilan Menu Pivot Table 

 

 
Gambar 3.15 Data Siap Dianalisis Menggunakan Fasilitas Pivot Table 

 

Daftar Choose fields to add to report: menampilkan nama fields dari tabel 

yang digunkan. Dapat pula memasukkan fields ke dalam 4 area dalam Pivot 

Table.  

Report Filter untuk menyaring data pada Pivot Table  berdasarkan kriteria dalam 

field yang dimasukkan pada area ini. 



43 

 

 

Row Labels untuk menampilkan field dalam Pivot Table secara vertikal. 

Column Labels untuk menampilkan field dalam Pivot Table secara horisontal. 

Values untuk menampilkan nilai field dalam Pivot Table yang akan dibuat 

ringkasannya 

                                     

3.5.3. Function 

Fungsi menurut Deanto (2008) adalah formula khusus yang telah disiapkan 

oleh Excel. Fungsi ini sendiri dibuat dengan tujuan menyederhanakan perhitungan 

yang panjang, kompleks dan rumit. Fungsi siap pakai yang dimiliki Excel dapat 

diaktifkan dengan mengklik ikon insert Function yang terdapat pada tab Formulas 

pada Ribbon bagian paling kiri. Perhatikan gambar berikut;  

 
Gambar 3.16 Tampilan Menu Fungsi /Function  

 

Excel menyediakan berbagai fungsi siap pakai. Adapun fungsi-fungsi 

tersebut dikelompokkan menjadi beberapa kelompok diantaranya adalah fungsi 

financial, Date & time, Mathematic & Trigonometri, Statistik, Lookup & 

Referensi, Database, Text, Logical, Information, Engineering.  

Bentuk penulisan fungsi menurut Deanto (2008) harus mengikuti aturan 

oleh Excel. Jika Anda memaksakan, maka Excel akan menampilkan pesan 

kesalahan atau Error. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penulisan 

fungsi diantaranya adalah sebagai berikut: 
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a. Penulisan diawali dengan tanda “=” (sama dengan) jika fungsi tersebut berada 

di depan suatu formula. 

b. Fungsi yang berada di tengah tidak usah diberi tanda “=” (sama dengan)  

c. Tanda kurung pembuka dan penutup jumlahnya harus sama 

d. Penulisan argument selalu memakai tanda kurung buka dan kurung tutup 

e. Tanda pemisah antara argument yang satu dengan yang lain tergantung 

setting komputer Anda 

f. Penulisan fungsi maksimun 1.024 karakter 

g. Penggunaan fungsi berganda dalam Excel maksimal 7 fungsi 

h. Beberapa fungsi Excel hanya memerlukan satu nilai numerik atau argument 

yang berupa alamat sel tunggal. Misalnya fungsi ABSOLUT, INT 

i. Ada beberapa fungsi yang memerlukan beberapa argument, perlu operator 

pemisah misalnya =IF(A>100,”OK”,”NO”) 

Untuk memasukkan atau menggunakan fungsi dalam Excel dapat dilakukan 

dengan beberapa cara menurut Deanto (2008) diantaranya adalah dengan 

menuliskan langsung fungsi tersebut atau dengan melalui Insert Function Wizard 

pada Ribbon atau melalui tombol Function Wizard yang terletak pada formula 

Bar.   
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Gambar 3.17 VLOOKUP 

 

Fungsi VLOOKUP menurut Wicaksono (2010), digunakan untuk mencari 

data pada tabel yang berbentuk vertikal. Berikut bentuk penulisan fungsi 

VLOOKUP: 

=VLOOKUP(lookup_value;table_array;col_index_num; [range_lookup]) 

lookup_value adalah bilangan atau teks yang dijadikan kata kunci. Jika argumen 

berupa bilangan, maka argumen dapat ditulis apa adanya secara langsung. Jika 

berupa teks, maka teks tersebut harus diapit dengan tanda kutip (“”). Nilai yang 

dijadikan kata kunci pencarian harus terletak pada kolom paling kiri dalam range. 

Jika tidak terletak bukan paling kiri dari suatu range, Anda tidak perlu 

mendefinisikan keseluruhan range tersebut. Anda dapat mengambil kolom 

tersebut sebagai kolom awal dalam range.  

table_array adalah range atau tabel tempat Anda akan melakukan pencarian data. 

Dalam menyebutkan range ini, Anda dapat menyertakan maupun tidak 

menyertakan baris yang digunakan sebagai judul tabel.  
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col_index_num adalah nomor kolom pada range. Jika Anda isi dengan angka 2, 

maka akan dilakukan pencarian data pada kolom 2. 

range_lookup argumen range_lookup merupakan argumen opsional sehingga 

dapat diisi ataupun tidak. Jika Anda menginginkan pencarian data dilakukan 

secara tepat, isikan argumen dengan nilai FALSE atau 0. Jika argumen tidak diisi 

atau diisi dengan nilai TRUE (1), maka akan dilakukan pencarian data terdekat 

bila data yang tepat tidak ada. Jika Anda mengisi argumen dengan nilai TRUE, 

data pada kolom pertama harus diurutkan secara ascending.  

Jika fungsi VLOOKUP tidak berhasil menemukan data dan Anda mengisi 

argumen range_lookup dengan nilai TRUE, maka yang ditampilkan nilai yang 

paling mendekati di bawah kata kunci. Jika VLOOKUP tidak berhasil menemukan 

data dan Anda mengisi argumen range_lookup dengan nilai FALSE, maka yang 

ditampilkan adalah nilai error #N/A!. 

 
Gambar 3.18 SUM 

 

1 6 16 53 247 7 330

0% 2% 5% 16% 75% 2% 100%Persentase

Total

Gambar 3.19 Tampilan Hasil dari Function SUM  
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 Fungsi SUM menurut Wicaksono (2010), digunakan untuk menghitung 

jumlah satu data angka atau lebih yang dikettikkan langsung dalam fungsi atau 

data angka yang terdapat dalam range. Berikut bentuk penulisan fungsi SUM: 

=SUM(number1; [number2]; ....) 

Number1; [ number2]; .... adalah data angka yang akan dihitung jumlahnya. 

Anda dapat memasukkan 1 sampai 255 argumen ke dalam fungsi SUM.  

 
Gambar 3.20 AVERAGE 

 

84.62%Rata-Rata Produktivitas MK di Prodi DIII KGC
 

Gambar 3.21 Tampilan Hasil dari Function AVERAGE 

Fungsi AVERAGE menurut Wicaksono (2010), digunakan untuk 

menghitung rata-rata satu data angka atau lebih yang diketikkan langsung dalam 

fungsi atau data angka yang terdapat dalam range. Berikut bentuk penulisan 

fungsi AVERAGE: 

=AVERAGE(number1; [number2]; ....) 
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3.5.4. Formula 

Yang dimaksud dengan formula menurut Deanto (2008) adalah alat yang 

digunakan untuk melakukan penghitungan atau kalkulasi terhadap suatu nilai yang 

terdapat pada suatu sel tertentu, baik sel itu sendiri maupun sel yang lain. 

Perhitungan tersebut dapat berupa penambahan (+), pengurangan (-), perkalian 

(*), pangkat (^) dan sebagainya. Formula  dibentuk dari serangkaian operator 

perhitungan, alamat sel/range, nilai dari angka-angka secara langsung, maupun 

fungsi-fungsi Excel. Penulisan formula selalu diawali dengan tanda sama dengan 

(=) diikuti dengan rumus untuk perhitungan. Sedangkan urutan pengerjaan adalah 

berdasar urutan yang tetap yakni perkalian, pembagian, penjumlahan, 

pengurangan dan akan mengerjakan dalam kurung terlebih dahulu. Excel 

mengerjakan rumus mulai dari kiri ke kanan yang dimulai dari simbol “=” (sama 

dengan).  

 

 
Gambar 3.22 Contoh Formula 

 

3.5.5. Freeze Panes 

Freeze Panes menurut Wicaksono (2010), merupakan fitur yang digunakan 

untuk mempertahanakan tampilan kolom atau baris pada saat woorksheet 

digulung. Fitur ini sangat berguna untuk melihat tampilan data yang jumlahnya 

banyak.  
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Gambar 3.23 Freeze Panes 

 

Freeze Panes yaitu pilihan untuk mempertahankan tampilan baris dan kolom saat 

worksheet digulung secara vertikal ataupun horisontal. Baris yang akan selalu 

ditampilkan adalah baris di atas sel yang dipilih, sedangkan kolom yang akan 

selalu ditampilkan adalah kolom di sebelah kiri sel yang dipilih. 

Freeze Top Row yaitu pilihan untuk mempertahankan tampilan baris saat 

worksheet digulung secara horisontal. Jika worksheet digulung secara horisontal, 

kolom yang akan selalu ditampilkan adalah kolom paling atas.   

Freeze First Column yaitu pilihan untuk mempertahankan tampilan kolom saat 

worksheet digulung secara horisontal, kolom yang akan selalu ditampilkan adalah 

kolom paling kiri. Untuk menon-aktifkan fitur Freeze Panes, klik tombol Freeze 

Panes dan pilih menu Unfreeze Panes.  

 

 
Gambar 3.24 Unfreeze Panes 
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3.5.6. Mencetak Data 

Menurut Wicaksono (2010), mencetak datapun tidak serta merta langsung 

dicetak tapi ada beberapa langkah sebelum mencetak. Setelah melakukan 

pengaturan berbagai hal yang berkaitan dengan pencetakan, langkah terakhir 

adalah mencetak worksheet pada media kertas. Microsoft Excel 2010 

menyediakan suatu cara yang sangat memudahkan pengguna ketika akan 

mencetak worksheet. Pencetakan worksheet dilakukan melalui Backstage View.  

Gambaran hasil pencetakan worksheet akan ditampilkan di panel sebelah kanan 

Backstage View. Jika masih ada yang kurang sesuai, maka dapat melakukan 

pengaturan pencetakan ulang. Langkah-langkah untuk mencetak data adalah 

sebagai berikut: 

a. Klik Tab File dan pilih menu Print.  Muncul tampilan Backstage View 

| 
Gambar 3.25 Print 
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b. Masukkan jumlah salinan setiap halaman yang akan dicetak pada kotak isian 

Copie 

 
Gambar 3.26 Copies 

 

c. Tombol Settings digunakan untuk memilih salah satu opsi sebagai berikut: 

1. Print Active Sheets. Jika Anda memilih opsi ini, seluruh halaman 

dalam worksheet aktif akan dicetak. Anda dapat mengatur untuk 

mencetak pada halaman yang diinginkan pada kotak isian Pages: dan 

to.   

2. Print Entire Workbook. Jika Anda memilih opsi ini, seluruh halaman 

dalam workbook aktif akan dicetak. Anda dapat mengatur untuk 

mencetak pada halaman tertentu saja dengan memasukkan kisaran 

halaman yang diinginkan pada kotak isian Pages: dan to. 

3. Print Selection. Jika opsi ini yang Anda pilih, pencetakan pada range 

atau grafik Chart terpilih.  
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d. Apabila jumlah salinan setiap halaman yang akan dicetak lebih dari 1, Anda 

dapat menentukan apakah salinan pencetakan dilakukan berurutan 

(Collated) atau tiap halaman satu demi satu (Uncollated). 

e. Anda dapat melakukan pengaturan orientasi hasil cetakan, memilih ukuran 

kertas, mengatur margin, serta mengatur skala hasil pencetakan 

menggunakan tombol yang tersedia dalam Backstage View. Jika semua 

sudah sesuai dengan yang diharapkan, klik tombol Print untuk memulai 

proses pencetakan.  

 


