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Bab I

1.1. Permasalahan

Adapun permasalahan pada Bab ini adalah:

1. Buatlah suatu tulisan sebanyak satu halaman dengan spasi  1,5 dimana 

tiap  paragraph  rata  kanan  kiri  dan  setiap  awal  paragraph  menjorok 

kedalam serta memuat numbering/bullets!

2. Buatlah suatu tulisan yang disertai gambar dan Hyperlink!

3. Susun jadual kuliah anda dalam bentuk tabel!

4. Dari permasalahan 1,beri  backround yang berbeda pada masing-masing 

paragraph dan tampilkan dalam dua kolom!

5. Buatlah suatu tulisan disertai tombol yang bila di klik akan berbunyi!\

1.2. Pembahasan

a. Membuat Suatu Tulisan

Sejarah Singkat Linux

Pada  tahun  1969,  Ken  Thompson  dan  Dennis  Ritchie  (juga  adalah 

developer  bahasa  C),  para  peneliti  di  AT  &  T  Bell  laboratorium 

Amerika,membuat  sistem  oprasi  UNIX,  cikal  bakal  dari  Linux.UNIX 

mendapatkan perhatian besar karena merupakan sistem operasi pertama yang 

dibuat bukan oleh hardware maker. Selain itu juga karena seluruh source code-

nya  dibuat  dengan  bahasa  C,  sehingga  mempermudah  pemindahannya  ke 

berbagai platform.

Dalam waktu  singkat  UNIX berkembang secara  pesat  dan  terpecah 

dalam dua aliran,yaitu UNIX yang dikembangkan oleh universitas Berkeley, 

dan UNIX yang dikembangkan oleh AT & T.



Setelah  itu  mulai  banyak  perusahaan  yang  melibatkan  diri,  dan 

terjadilah persaingan yang melibatkan banyak perusahaan untuk memegang 

kontrol  dalam  bidang  sistem  operasi.  Persaingan  ini  menyebabkan  perlu 

adanya standarisasi.

Dari  sini  lahirlah  POSIX  yang  dimotori  oleh  IEEE(the  Institute  of 

electrical  and  Electronics  Engineers)  yang  bertujuan  untuk  menetapkan 

spesifikasi  standar  UNIX.  Akan  tetapi  ,  standarisasi  ini  tidak  meredakan 

persaingan. Sejak saat itu, muncul berbagai macam jenis UNIX.

Salah  satu  diantaranya  adalah  MINIX  yang  dibuat  oleh  A.  S. 

Tanenbaum untuk tujuan pendidikan.  Source code MINIX inilah yang oleh 

Linus  Trovaldsseseorang  mahasiswa  universitas  Helsinki  pada  waktu  itu, 

kemudian dijadikan sebagai referensi untuk membuat sistem operasi baru yang 

gratis dan yang source codenya bisa diakses oleh umum. Sistem operasi ini 

kemudian diberi nama Linux. Dalam membangun Linux, Linus menggunakan 

tool-tool  dari  Free  Foundation  Software  yang  berlisensi  GNU.  Kemudian 

untuk menjadikan  Linux sebuah sistem operasi  yang utuh,  dia  memasukan 

program-program yang juga berlisensi GNU.

Awalnya Linus membuat Linux sendiri sebagai hobi, karena ia ingin 

menjalankan sistem operasi semacam UNIX dalam komputer 386-nya. Dari 

hasil kerjanya lahirlah Linux versi 0.01, yang sebenarnya masih belum bisa 

disebut  sebuah sistem operasi.  Setelah mengalami perbaikan,  jadilah Linux 

versi 0.02, yang notabene adalah Linux resmi versi pertama yang diumumkan 

kepada  publik.  Linus  mengumumkan  source  code Linux  pada  tanggal  5 

Oktober  1991.  Saat  itu  Linux  sudah  dapat  menjalankan  shell  bash,  gcc 

compiler,  GNU make,  GNU sed,  compress  dan lain-lain.  Proyek Linux ini 

mendapatkan perhatian dari para programer di seluruh dunia yang kemudian 

turut  berpartisipasi  membangun  Linux.  Perkembangan  Linux  berlangsung 

dengan sangat pesat hingga saat ini.

Saat ini hanya pembangunan  kernel  Linux saja yang masih dikontrol 

oleh  Linu  sendiri.  Sedangkan  bagian  lain  dari  sistem  operasi  Linux  telah 



dikembangkan oleh banyak pihak. Oleh karenanya sekarang kita dapat melihat 

berbagai macam distro  (distribusi,jenis) Linux yang jumlahnya ratusan jenis. 

Beberapa distro Linux yang banyak digunakan adalah :

a. RedHat

b. Slackware

c. Debian

Linux juga diadaptasi kedalam ke banyak bahasa, misalnya:

• Linux trustix Merdeka di Indonesia, 

• Vine Linux di Jepang

• RedFlag Linux di China

Perkembangan yang pesat ini tidak terlepas dari jasa proyek GNU yang 

menyediakan program-program bermutu yang gratis dan esensial dalam Linux, 

seperti shell program, compiler, Xfree, GNOME desktop, dll. Boleh dikatakan 

linux ada saat ini  berkat budaya  open source  dan fenomena Linux ini pula 

salah satu bukti kehebatan dari budaya open source.



b. Membuat Suatu Tulisan yang disertai Gambar dan Hyperlink

GSM

Global System for Mobile telecommunication atau dikenal sebagai 

GSM adalah salah satu sistem komunikasi yang saat ini eksistensinya sudah 

mulai tersaingi oleh CDMA. Hal ini ditunjukan dengan perbedaan sistem operasi 

dari kedua sistem tersebut. Dan berikut ini kami sajikan skema sistem operasi 

GSM:

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Lydia%20Barus/My%20Documents/g

empur/GEMPUR/GEMPur%20edIT.doc#graphics1|graphic

file:///C:/Documents and Settings/Lydia Barus/My Documents/gempur/GEMPUR/GEMPur edIT.doc#graphics1|graphic
file:///C:/Documents and Settings/Lydia Barus/My Documents/gempur/GEMPUR/GEMPur edIT.doc#graphics1|graphic


c. Menyusun Kuliah dalam Bentuk Tabel

Mata Kuliah senin selasa rabu kamis jum'at

Metode Statistika I 5-6 3

Praktikum Met. Stats. I 4-5

Kalkulus I 9-10 3

Bahasa Inggris 1-2

Aljabar Vektor Matrix 1-2

Pengantar Teknologi Informasi 3-4

Prak. PTI 5-6

Agama 7-8

Etika Profesi & Succes skills 9-10

Pancasila 3-4



d. Membei Background pada Teks Nomor 1

Sejarah Singkat Linux

Pada tahun 1969, Ken Thompson 

dan  Dennis  Ritchie  (juga  adalah 

developer bahasa C), para peneliti di AT 

& T Bell laboratorium Amerika,membuat 

sistem  oprasi  UNIX,  cikal  bakal  dari 

Linux.UNIX  mendapatkan  perhatian 

besar  karena  merupakan  sistem  operasi 

pertama yang dibuat bukan oleh hardware 

maker.  Selain  itu  juga  karena  seluruh 

source code-nya dibuat dengan bahasa C, 

sehingga  mempermudah  pemindahannya 

ke berbagai platform.

Dalam  waktu  singkat  UNIX 

berkembang  secara  pesat  dan  terpecah 

dalam  dua  aliran,yaitu  UNIX  yang 

dikembangkan oleh universitas Berkeley, 

dan UNIX yang dikembangkan oleh AT 

& T.

Setelah  itu  mulai  banyak 

perusahaan  yang  melibatkan  diri,  dan 

terjadilah  persaingan  yang  melibatkan 

banyak  perusahaan  untuk  memegang 

kontrol  dalam  bidang  sistem  operasi. 

Persaingan ini menyebabkan perlu adanya 

standarisasi.

Dari  sini  lahirlah  POSIX  yang 

dimotori  oleh  IEEE(the  Institute  of 

electrical and Electronics Engineers) yang 

bertujuan  untuk  menetapkan  spesifikasi 

standar UNIX. Akan tetapi ,  standarisasi 

ini  tidak  meredakan  persaingan.  Sejak 

saat  itu,  muncul  berbagai  macam  jenis 

UNIX.

Salah  satu  diantaranya  adalah 

MINIX  yang  dibuat  oleh  A.  S. 

Tanenbaum  untuk  tujuan  pendidikan. 

Source  code  MINIX  inilah  yang  oleh 

Linus  Trovaldsseseorang  mahasiswa 

universitas  Helsinki  pada  waktu  itu, 

kemudian  dijadikan  sebagai  referensi 

untuk membuat sistem operasi baru yang 

gratis  dan  yang  source  codenya  bisa 

diakses  oleh  umum.  Sistem  operasi  ini 

kemudian  diberi  nama  Linux.  Dalam 

membangun  Linux,  Linus  menggunakan 

tool-tool  dari  Free  Foundation  Software 

yang  berlisensi  GNU.  Kemudian  untuk 

menjadikan Linux sebuah sistem operasi 

yang  utuh,  dia  memasukan  program-

program yang juga berlisensi GNU.

Awalnya  Linus  membuat  Linux 

sendiri  sebagai  hobi,  karena  ia  ingin 



menjalankan  sistem  operasi  semacam 

UNIX  dalam  komputer  386-nya.  Dari 

hasil  kerjanya lahirlah Linux versi  0.01, 

yang  sebenarnya  masih  belum  bisa 

disebut  sebuah  sistem  operasi.  Setelah 

mengalami perbaikan, jadilah Linux versi 

0.02,  yang notabene adalah Linux resmi 

versi  pertama  yang  diumumkan  kepada 

publik.  Linus  mengumumkan  source 

code Linux pada tanggal 5 Oktober 1991. 

Saat itu Linux sudah dapat menjalankan 

shell  bash,  gcc  compiler,  GNU  make,  

GNU sed, compress dan lain-lain. Proyek 

Linux  ini  mendapatkan  perhatian  dari 

para  programer  di  seluruh  dunia  yang 

kemudian turut berpartisipasi membangun 

Linux. Perkembangan Linux berlangsung 

dengan sangat pesat hingga saat ini.

Saat  ini  hanya  pembangunan 

kernel  Linux  saja  yang  masih  dikontrol 

oleh Linu sendiri. Sedangkan bagian lain 

dari  sistem  operasi  Linux  telah 

dikembangkan  oleh  banyak  pihak.  Oleh 

karenanya  sekarang  kita  dapat  melihat 

berbagai  macam  distro  (distribusi,jenis) 

Linux  yang  jumlahnya  ratusan  jenis. 

Beberapa  distro  Linux  yang  banyak 

digunakan adalah :

a. RedHat

b. Slackware

c. Debian

Linux juga diadaptasi kedalam ke 

banyak bahasa, misalnya:

• Linux  trustix  Merdeka  di 

Indonesia, 

• Vine Linux di Jepang

• RedFlag Linux di China

Perkembangan  yang  pesat  ini 

tidak terlepas dari jasa proyek GNU yang 

menyediakan  program-program  bermutu 

yang  gratis  dan  esensial  dalam  Linux, 

seperti  shell  program,  compiler,  Xfree,  

GNOME  desktop,  dll.  Boleh  dikatakan 

linux  ada  saat  ini  berkat  budaya  open 

source dan fenomena Linux ini pula salah 

satu  bukti  kehebatan  dari  budaya  open 

source.

e. Membuat Tulisan yang Disertai Tombol

Akhir-akhir ini banyak bermunculan band-band baru yang memadati 

belantika musik indonesia, salah satunya adalah Nidji. Grup band ini tergolong 

baru, namun telah mampu menarik perhatian insan musik indonesia. Lagu-lagu 

singel andalannya antara lain heaven.   



Bab  II

2.1. Permasalahan

Permasalahan pada Bab II adalah:

1. Buatlah Daftar Sewa Kendaraan CV. Bunga Motor selama bulan Januari 

1998!

2. Formatlah angka dan huruf serta aturla penempatanya agar sama dengan 

tampilan layout masukan!

3. Sisipkan 2 (dua) baris baru pada baris di bawah Rini Marani. Kemudian 

ketikkan data:

Budi Mardiono TOYOTA 5,00 75.000

Chandra MAZDA 7,00 84.000

4. Tentukan nilai Jumlah tarif = Lama Sewa * Tarif per Hari!

5. Tentukan nilai total untuk Lama Sewa, Tarif Sehari, dan Jumlah tarif!

2.2. Pembahasan

a. Membuat Daftar Sewa Kendaraan CV. Bunga Motor dengan menggunakan 

Open Office Calc.

Adapun langkah-langkah dan outputnya adalah sebagai berikut:

1. mengaktifkan program “open office calc” kemudian mengentri data yang 

tertera pada permasalahan, dengan output sebagai berikut:



2. memformat angka agar sama dengan tampilan layout masukan

@ untuk lama sewa,

“blok semua sel pada kolom lama sewa  klik kanan  format cells   

pilih menu numbers   number  pilih format yang sesuai  klik OK”

Outputnya :

@ untuk tarif per hari,

“blok semua sell pada kolom tariff per hari  klik kanan  format cells  

 numbers  currency  pilih format yang sesuai  klik OK”

Outputnya:



3. menyisipkan dua baris baru di bawah Rini Marini dengan data:

Budi Mardiono TOYOTA 5.00 75,000

Chandra MAZDA 7.00 84,000

“blok kolom di bawah kolom Rini Marini  klik kanan  insert cells  

shift  cells  down   klik  OK”  Ulangi  sebanyak  kolom  yang  akan 

ditambahkan (dalam hal ini 2 kolom) dan Outputnya :

Setelah itu, entrikan data baru yang dimaksud, outputnya:



4. Menentukan Jumlah Tarif untuk masing-masing Penyewa:

“klik sell yang kosong pada kolom Jumlah Tarif   ketikan formula  C4 * D4  

tekan enter, dan outputnya:

Selanjutnya,  untuk  sell  berikutnya,  kita  cukup mengopikan  formula  pada  kolom 

Jumlah Tarif Toni, S.Kom. dan outputnya:



5. Menentukan nilai Total untuk Lama Sewa, Tarif per Hari, dan Jumlah Tarif

• Untuk Lama Sewa:

“klik sel kosong pada baris TOTAL kolom Lama Sewa  ketikan formula =SUM 

(C4:C10)  tekan enter”  outputnya :

• untuk Tarif Per Hari :

“klik sel kosong pada baris TOTAL kolom tarif per hari  ketikan formula =SUM 

(D4:D10)  tekan enter”  outputnya :



• untuk Jumlah Tarif:

“sel kosong pada baris TOTAL kolom tarif per hari  ketikan formula =SUM 

(E4:E10)  tekan enter”  outputnya :



Bab III

3.1. Permasalahan

Adapun permasalahan yang akan dibahas pada bab ini yaitu:

a. Hasil Tes Prestasi Mahasiswa Universitas salavio

1. Tentukan rata-rata dengan pembulatan angka di belakang koma

2. Menentukan Nilai

3. Memberikan Keterangan LULUS atau TIDAK LULUS

4. Menghitung  standar deviasi, rata-rata kelas, nilai maksimum, nilai minimum 

dari nilai tes dan rata-rata

5. menentukan hadiah berupa piagam dengan persyaratan tertentu

6. urutkan data nama mahasiswa secara ascending

b. Daftar Gaji Karyawan PT. Yoihan Sentosa

1. Tentukan Gaji Pokok Karyawan

2. Tentukan Tunjangan anak dengan Persyaratan tertentu

3. Tentutkan Tunjangan Keluarga

4. Tentukan Total Pendapatan

5. Buat grafik Gaji Pokok



3.2. Pembahasan

Tabel Prestasi Mahasiswa Universitas Salavio

Membuat  tabel  hasil  tes  prestasi  mahasiswa  Universitas  Salavio,  dengan 

menggunakan  Open  Office  Calc,  dan  langkah-langkah  dan  outputnya  sebagai 

berikut :

a. mengaktifkan program Open Office Calc kemudian mengentri data yang telah 

disebutkan pada permasalahan, dengan output :

b. menentukan rata-rata dari nilai hasil tes masing-masing mahasiswa,

“klik  pada  sell  yang  kosong  pada  kolom  rata-rata   ketikan  formula 

=AVERAGE(C5:E5)   klik enter , dan outputnya: 



Untuk sel yan lainnya, kita hanya perlu mengopi formula pada sel F5, namun sebelum 

itu terlebih dahulu membuat format angka dengan pembulatan angka di belakang koma, 

dengan cara:  “blok semua sell pada kolom rata-rata  klik kanan  format cells   

number  numbers  klik Ok” dan outputnya:

c. mengisikan nilai pada kolom nilai dengan terlebih dahulu menghitung rata-rata 

kelas dengan mengetikan formula “=average (F5:F15)” di bawah kolom rata-

rata kemudian tekan enter.

dan  menghitung  standar  deviasi  dari  nilai  tes  dengan  mengetikan  formula 

“=STDEV (C5:E15)” dan tekan enter  dan outputnya:



Setelah  itu,  “klik  pada  sell  dikolom  Nilai   ketikan  formula 

=IF(F5>SUM(1.25*$F$17;$F$16);"A";IF(F5>SUM(0.75*$F$17;$F$16);

"B";"C"))   tekan  enter  “  muncul  outputnya  dan  kemudian  mengopi 

formula di atas pada sel lainnya, sehingga secara keseluruhan outputnya :

d. menghitung nilai maksimum dan minimum dari nilai tes dan rata-rata:

“  klik  pada  sel   kosong   ketikan  formula  “=max(C5:C15)  (untuk  nilai 

maksimal)”  tekan enter  kopikan secara horizontal”

“klik sel kosong  ketikan formula “ =min(C5:C15) (untuk nilai minimal)”  

tekan enter  kopikan secara horizontal”

Outputnya :



e. Memberi keterangan Lulus atau Tidak Lulus dengan cara :

“klik pada sell kosong di kolom Keterangan  ketik formula 

=IF(F5>=60;"LULUS";"TIDAK LULUS")   tekan enter    copikan secara 

vertical”  outputnya :

   

f. Menetukan hadiah dengan cara:

“klik  pada  sell  kosong  di  kolom  hadiah  ketikan  formula 

=IF(F5>85;"PIAGAM";"-")  tekan enter  kopikan secara vertical”

Outputnya:

g. Mengurutkan data secara ascending



“Blok semua kolom yang kan diascending  klik icon untuk ascending pada 

toolbar  outputnya :



Daftar Gaji Karyawan PT. Yoihan Sentosa

Membuat tabel gaji Karyawan dan menginput data yang tertera pada halaman 53 

Modul Praktikum PTI.

a. Menentukan gaji pokok karyawan dengan cara:

“klik pada sel kosong di kolom gaji pokok  ketik formula 

=VLOOKUP(B8;$A$17:$C$20;2)  tekan enter  kopikan secara vertical,

Outputnya :

b. Menentukan tunjangan anak dengan mengetikan formula :

=IF(D8<3;D8*VLOOKUP(D8;$A$17:$C$20;3);IF(D8>=3;3*VLOOKUP(D8

;$A$17:$C$20;3)))  tekan enter  kopikan secara vertical.

Outputnya:



c. Menentukan tunjangan keluarga dengan mengetikan 

=IF(C8="M";$E$8*HLOOKUP(B8;$A$4:$D$5;2);IF(C8="T";0))  tekan 

enter  kopikan secara vertical.

Outputnya:

d. Menghitung total Pendapatan dengan mengetikan formula

“ =SUM (E8:G8)  tekan enter  kopikan secara vertical “

Outputnya:



e. Membuat Grafik dengan cara 

“Klik Insert  Chart  Klik Next  Pilih bentu Chart yang diinginkan  

pilih chart category 3D  Klik Next  Tuliskan “nama karyawan” pada 

kolom X axis, “ Jumlah Gaji” pada kolom Y axis  klik create.”

Outputnya:



Bab IV

4.1. Permasalahan

Adapun permasalahan pada Bab IV yaitu:

1. Buatlah File presentasi yang disertai dengan object gambar !

2. Buatlah file presentasi mengenai data penjualan (contoh:penjualan buku) yang 

disertai  dengan  grafik  (bentuk  grafik  bebas)  lengkap  dengan  keterangan 

grafiknya!

3. Buatlah file presentasi yang disertai dengan objek suara dan video !

4. Buatlah file presentasi yang disertai dengan fungsi hyperlink !

5. Buatlah  file  presentasi   yang  merupakan  gabungan  dari  objet  suara, 

video,gambar/grafik, dan hyperlink !

4.2. Pembahasan

1. Membuat  file  presentasi  yang  disertai  objek  gambar  dengan  menggunakan 

Open Office Impress.

Langkah dan Outputnya adalah sebagai berikut:

• Mengaktifkan program open office impress dan memilih style yang sesuai,

“double klik  pada symbol gambar  pilih gambar akan dimasukan  klik 

open   klik pada top title dan ketikan judul   klik pada subtitle  dan 

ketikan isi presentasi” dan Outputnya :



2. Membuat file presentasi data penjualan disertai grafik yang lengkap dengan 

keterangan.

“ pilih menu insert   slide   pilih model yang sesuai (yang mengandung 

grafik)  ketikan data pada daerah outline  double klik pada symbol chart 

 klik kanan  chart data  masukan data pada kolom yang sesuai  klik 

tanda centang “ dan Outputnya :

3. Membuat file presentasi yang disertai objek suara dan video

“  pilih  menu  insert   slide   pilih  slide  yang  sesuai   ketikan  judul 

presentasi   pilih  insert   movie  and  sound   pilih  video  yang  akan 

dimasukkan  klik open “ dan Outputnya;

Catatan: untuk melihat video, klik slide show



4. Membuat file presentasi yang disertai fungsi hyperlink

“klik insert  slide  pilih slide yang sesuai  ketikan judul  klik insert  

hyperlink   pilih  file  yang  akan  dijadikan  hyperlink   tentukan  target 

hyperlink  klik aply” dan Outputnya :

Catatan : untuk mengaktifak hyperlink, klik pada kata yang menjadi shortcut 

hyperlink.

5. Membuat file presentasi yang merupakan kombinasi dari soal 1, 3,dan4

“ klik insert  slide  pilih bentuk slide yang cocok  klik insert  picture 

 from file  pilih gambar  klik open  klik insert  videos and sound 

 pilih video yang akan dimasukan  klik open  klik insert   hyperlink 

 pilih file yang akan dijadikan hyperlink  tentukan target hyperlink  klik 

aply” dan Outputnya :


