


Ki\.TA PENGANTAR 

Bism illahirra hmaanirrahiim, 

Assalaamu' alaikum wr.wb. 

Puji syukur penuli s panjatkan ke Hadirat A ll ah SW T , karcnaa nllgerahNY A rnaka buku 

aplikasi-Akuntansi dengan Microsoft Office Excel ini akhirnya dapat diselesaikan. 

Penuli s merasa terdorong untuk rnenyusun buku ini, karena banya knya perusahaan

perusahaan khususnya perusahaan menengah kebawah menggunak an laporan keuangan dengan 

menggunakan excel!. Dengan demikian penulis sangat berharap buku sederhana ini dapat 

menjadi " ternan" bagi mahasi swa prodi akuntan si untuk lebih mernaharni aplikasi komputer 

Akontansi berbasis dengan MS Excel! 

..'" Penuli s menyadari bahwa buku ini karena kesederl1anaannya,mungk in belurn dapat 

menyajikan semua materi yang berkaitan dengan bidang Akun tansi apalagi buku aplikas i 

komputer akunt ansi ini hanya disajikan dalam saw semester. A kan retapi penulis berharap 

kembali bahwa sekecil apapun kontribusi buku ini dapai mcmbamu para rnahasiswa khususnya 

prodi Akuntansi dan perbankan syariah lebih memah arni akuniansi denga n software excel 

dengan cara yang sederhana. 

Pada kesempatan ini penuli s mengucapkan terima kasth kepadasc luruh pihak yang telah 

membantu penulis . Semoga Allah SWT mernberikan balasan )illlg seiimpal amin, Tera kh ir. 

disebabkan karena banyak kekuran gan dalam buku ini, penul is rnerasa harus membuka diri 

terhadap kritik dan saran yang konstruktif dari pernbaca sekalian. 
, .Wassalaamu' alaikum wr.wb, 

Bandung, 26 September 2018 • 
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EXCEL SECARA UMUM 

I.1 PENDAHULUAN 

Microsoft Excel adalah aplkasi pengolah kertas kerja (spreadsheet) yang biasanya berupa tabel 

kalkulasi hasil perhitngan. Kebanyakan pekerjaan dalarn excel dikerjakan dalam bentuk berkas 

kerja berupa tabel-tabel dalarn bcntuk baris dan kolom. Baris diberi nornor disebelah kiri dan 

kolom diberi ju dul berupa abjad dari A hingga Z dan jik a tidak mencukupi dapat d ireruskan 
r 

rnenjadi AA, A.B, AC, .. ..,BA, B8,. . . dan seterusnya . 

Setiap perporongan antara bar is dan kolom disebut dengan sci dan ditandai dengan alamar 

baris dan kolomnya.Misalnya se l dengan alamar B3 artinya terlerak pada kolorn B baris 

keti ga.Sel di gun akan untu k rnenu l iskan data. menyimp an data yang sudah di olah , menu liskan 

judi dan berbagai keperluan lainnya.Data diisikan pada satu sci runggal.Sel yang sedang 

diakses /dipilih/d isorot disebut dengan sel akrif dan ditandai dengan garis baras yang lebih 

tebal.Pada satu saar. hanya ada saiu sel yung akrif.Gambar 1.1 Berkas Kerja Microsoft Excel 
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