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KETENTUAN DAN ISTILAH 
PADA BUKU PDA TAHUN 2018 

 

 

A. KETENTUAN-KETENTUAN 

Hampir di semua bagian kelompok data diawali dengan pembahasan secara umum tentang 

keadaan data di tahun terakhir baik itu menyangkut jumlah, persentase, serta pertumbuhannya dan 

kemudian ditampilkan grafik tentang perkembangannya untuk lima tahun terakhir. 

Tabel dan grafik pada buku POLNEP Dalam Angka (PDA) ini dibuat dengan sumber data 

kuantitatif yang dimiliki oleh unit kerja di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak. Pembuatan tabel 

dan grafik menggunakan aplikasi MS Excel 2016 dengan memanfaatkan beberapa rumus atau 

fungsi pada MS Excel. 

Penggunaan pemisah argumen suatu fungsi atau rumus excel tergantung pengaturan pola 

wilayah (region format setting)  baik itu untuk sistem operasi Windows maupun MacOS. Jika 

pengaturan wilayah untuk format English (USA), maka digunakan tanda baca koma (,) dan jika 

pengaturan menggunakan format Indonesian (Indonesia), maka menggunakan tanda baca titik 

koma (;) atau semicolon. Contoh penulisan fungsi pada Excel untuk pemisah argumen adalah: 

a. Sintaksis fungsi SUMIF untuk format wilayah: English (USA) 

=SUMIF(range, criteria, [sum_range]) 

b. Sintaksis fungsi SUMIF untuk format wilayah:  Indonesian (Indonesia) 

=SUMIF(range; criteria; [sum_range]) 

Pengaturan format wilayah (region) untuk sistem operasi Windows dan sistem operasi Mac 

dapat dilakukan dengan cara: 

 Windows Vista/Windows 7/Windows 8: Control Panel » Clock, Region, and Language 

 Windows 10:  Control Panel » Clock and Region 

 MacOS: System Preferences » Language & Region 

Ada beberapa perhitungan sederhana yang dilakukan diantaranya adalah menghitung 

jumlah, menghitung nilai rata-rata, menghitung persentase, menghitung pertumbuhan tahunan dan 

menghitung laju (tingkat) pertumbuhan  tahunan. Proses perhitungan-perhitungan tersebut me-

manfaatkan fungsi yang tersedia pada aplikasi MS Excel, namun jika fungsi tersebut tidak tersedia 

maka dibuat rumus tersendiri dengan merujuk pada angka yang terdapat di cell-cell pada Excel 

yang menjadi acuan. Berikut ini contoh penggunaan fungsi pada excel, seperti: 

1. Fungsi untuk Menghitung Jumlah 

Pada bagian perhitungan ini menggunakan dua jenis fungsi, yaitu fungsi:  

 =SUM( number_1; [number_2]; ...; [number_n]) 

atau 

=SUM( cell1:cell2; [cell3:cell4]; ...) 

 =SUBTOTAL(function_num; ref_1; [ref_2]; ...; [ref_n]) 

Fungsi SUBTOTAL dengan argumen function_num untuk operasi penjumlahan (sum) adalah 

109 (SUM argument). 
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2. Fungsi untuk Menghitung Nilai Rata-rata 

Perhitungan nilai rata-rata menggunakan fungsi, yaitu: 

=AVERAGE(number_1, [number_2], ..., [number_n]) 

atau 

=AVERAGE(cell1:cell2; [cell3:cell4]; ...) 

3. Rumus untuk Menghitung Persentase  

Persentase suatu nilai dihitung dengan rumus: 

Persentase = (Nilai_Suatu_Bagian ÷ Nilai_Total_Semua_Bagian)*100 

4. Rumus untuk Menghitung Pertumbuhan 

Pertumbuhan = (
Nilai_Akhir

Nilai_Awal
)

(1
Periode

⁄ )
-1 

 Pertumbuhan Tahunan (Contoh: untuk 2 tahun terakhir atau periode 1 tahun)  

Pertumbuhan Tahunan = (
Nilai_Tahun_Sekarang

Nilai_1_Tahun_Sebelumnya
)

(1
1

⁄ )
-1 

atau 

Pertumbuhan Tahunan =(
Nilai_Tahun_Sekarang

Nilai_1_Tahun_Sebelumnya
)  -1 

 Laju Pertumbuhan Tahunan (Contoh: untuk 5 tahun terakhir atau periode 4 tahun) 

Laju Pertumbuhan Tahunan = (
Nilai_Tahun_Sekarang

Nilai_5_Tahun_Sebelumnya
)

(1
4

⁄ )
-1 

 

B. ISTILAH-ISTILAH DAN KESEPAKATAN 

Ada beberapa istilah yang digunakan pada Buku POLNEP Dalam Angka tahun 2017 ini 

yang sering tertera pada tabel, yaitu: 

 D/C atau discontinued yang berarti data terhenti karena tidak lagi dilanjutkan, misalkan sebuah 

program studi ditutup atau dihentikan operasionalnya pada tahun 2017, maka hal ini 

menyebabkan data menjadi tidak tersedia. 

 N/A atau not available yang berarti data tidak tersedia karena suatu alasan tertentu tetapi bukan 

berarti tidak ada datanya. 

 Data tercetak merah berarti secara logika data tersebut salah yang bisa disebabkan oleh 

kesalahan operator dalam mengisi data (human error). 

 

Demikianlah ketentuan-ketentuan dan istilah-istilah yang terdapat pada buku ini sebagai 

bahan pertimbangan dalam pengolahan data ditingkat Program Studi atau Jurusan agar 

penggunaan rumus atau fungsi dapat diseragamkan. 

 

 


