
83

Sekilas Tentang Microsoft Excel 

 

Microsoft Excel 2016™ adalah program aplikasi pengolah angka yang mengijikan Anda untuk 
mengorganisir data pada  format tabel, melakukan perhitungan matematis, dan menganalisis data. 
Software ini meliputi fungsi, rumus, dan grafik. Hal ini biasanya digunakan dalam bisnis, teknik, 
matematika, dan statistik. 
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6.1. 

6.2 Menu-menu Microsoft Excel

a.  Menu File (Tampilan Backstage)

Tampilan Backstage menampilkan pilihan untuk menyimpan, membuka file, mencetak, dan berbagi 
dokumen Anda. Untuk mengakses tampilan Backstage, klik tab File pada Pita.
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l  Return to Excel: Anda dapat menggunakan panah untuk menutup tampilan 
Backstage dan kembali ke Excel.

l  Info: Panel Info akan muncul setiap kali Anda mengakses tampilan Backstage. 
Ini berisi informasi tentang dokumen saat ini. Anda juga dapat memeriksa 
dokumen untuk menghapus informasi pribadi dan melindunginya, 
mencegah orang lain membuat perubahan.

l  New: Dari sini, Anda dapat membuat dokumen kosong yang baru, atau Anda 
dapat memilih dari pilihan template.

l  Open: Dari sini, Anda dapat membuka dokumen yang disimpan pada 
komputer atau OneDrive Anda.

l  Save dan Save As: Anda akan menggunakan Save dan Save As untuk 
menyimpan dokumen ke komputer atau OneDrive Anda.

l  Print: Di sini Anda dapat mengubah pengaturan pencetakan dan mencetak 
buku kerja Anda. Anda juga dapat melihat preview dari dokumen Anda.

l  Share: Dari sini, Anda dapat mengundang orang untuk melihat dan 
berkolaborasi pada dokumen Anda.

l   Export: Dari sini, Anda dapat mengekspor dokumen Anda menjadi file 
dengan format lain, seperti PDF / XPS.

l   Close: Klik di sini untuk menutup buku kerja yang saat ini terbuka.

l  Account: Dari panel Account, Anda dapat mengakses informasi akun 
Microsoft Anda (OneDrive), mengubah tema dan latar belakang, dan keluar dari akun Anda.

l Options: Di sini, Anda dapat mengubah berbagai pilihan Excel. Misalnya, Anda dapat 
mengontrol pengaturan ejaan dan pemeriksaan tata bahasa, pengaturan AutoRecover, dan 
preferensi bahasa.

b.  Menu Home

Untuk mengaktifkan menu Home, klik menu Home pada tab Menu atau dengan menggunakan 
shortcut Alt + H dan amati Ribbon yang tampil. Terdapat beberapa kelompok icon yaitu clipboard, 
font, alignment (baris), number, styles, cells, dan editing. Apabila menginginkan menu yang lebih 
detail bisa diklik panah kecil pada pojok kanan bawah pada tiap-tiap ribbon. 
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 Menu Clipboard

- Cut, memindahkan obyek berupa tulisan/ gambar di tempat lain dalam 
dokumen. Menu Cut dapat juga diakses dengan menekan tombol Ctrl + X 
pada keyboard secara bersamaan.

- Copy, menyalin obyek berupa tulisan/ gambar. Menu Copy dapat juga 
diakses dengan menekan tombol Ctrl + C pada keyboard secara bersamaan.

- Paste, menempatkan tulisan/ gambar yang telah disalin sebelumnya. Menu 
Paste dapat juga diakses dengan menekan tombol  Ctrl + V pada keyboard 
secara bersamaan.

-  Format Painter, digunakan untuk menyamakan format seperti warna, jenis 
dan ukuran font,  dan border style. Caranya dengan blok paragraf yang akan 
disalin formatnya, lalu klik Format Painter kemudian klik paragraf yang akan 
disamakan formatnya. Atau dengan dengan tekan tombol CTRL + SHIFT + C 
secara bersamaan pada paragraf yang akan disalin formatnya, lalu tekan 
tombol CTRL + SHIFT + V pada paragraf yang akan disamakan formatnya. 

 Menu Font

Dengan menu Font kita dapat melakukan modifikasi terhadap tulisan yang ada dalam 
dokumen.

- Jenis tulisan dapat ditentukan dengan memilih jenis-jenis tulisan yang 
disediakan.

- Ukuran tulisan dapat diperbesar atau diperkecil sesuai kebutuhan, caranya 
dengan memilih ukuran tulisan yang telah disediakan. 

- Untuk membuat tulisan menjadi lebih besar atau lebih kecil satu ukuran 
dapat menggunakan menu dengan icon huruf A besar dan A kecil yang ada 
pada Group Font. 

- Format tulisan berupa huruf menjadi tebal, miring, atau tulisan diberi garis 
bawah dapat pula dilakukan dengan memilih kelompok menu pada ribbon 
Font.  

- Untuk pewarnaan pada cells dan pewarnaan pada tulisan dapat digunakan 
menu Fill Color untuk pewarnaan pada cells dan menu Font Color untuk 
melakukan pewarnaan pada tulisan. 
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 Menu Alignment

Dengan menu Alignment kita dapat mengatur arah teks dan posisi dalam kotak teks atau 
bentuk.

- Untuk melakukan pengaturan alignment maka dapat dipilih salah satu menu 
align yang ada.

- Agar teks muncul di beberapa baris dalam sel. Anda dapat memformat sel 
sehingga teks membungkus secara otomatis dengan menggunakan menu 
Wrap Text.

Contoh :

- Menggabungkan dua atau lebih sel untuk membuat sel baru yang lebih besar. 
Cara ini digunakan untuk membuat label yang membutuhkan beberapa 
kolom. Sebagai contoh, di sini sel A1, B1, dan C1 digabungkan untuk 
menciptakan label "Penjualan Bulanan" untuk menggambarkan informasi 
dalam baris 2 sampai 5.

 Menu  Number

- Digunakan untuk memilih bagaimana nilai-nilai dalam cell ditampilkan, 
misalnya: sebagai persentase, sebagai mata uang, sebagai tanggal atau 
waktu.

- Digunakan untuk memilih format mata uang alternatif untuk sel yang dipilih. 
Sedangkan pada tombol persen digunakan untuk memilih format persentase 
untuk sel yang dipilih atau dapat menggunakan shortcut CTRL+SHIFT+% . 
Sedangkan pada tombol koma digunakan sebagai separator (Pemisah) 
ribuan.

- Digunakan untuk menambahkan atau mengurangi angka desimal, angka nol 
dibelakang koma.

 Menu Styles

- Digunakan untuk menyoroti nilai-nilai penting secara visual dengan 
menggunakan bar, warna maupun ikon. 

-  Digunakan untuk membuat tabel dengan cepat dari sekelompok sel dengan 
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gaya sendiri.

- Digunakan untuk mengubah gaya penuh warna sehingga membuat data 
penting menjadi lebih menonjol. 

 Menu Cells

- Menu ini digunakan untuk menyisipkan ataupun menghapus sebuah sel, row 
maupun columns. Kemudian pada menu format dapat mengatur tinggi, 
lebarnya sebuah sel.

 Menu Editing

- Pada menu tersebut merupakan kumpulan beberapa rumus formula yang 
sering digunakan contohnya seperti penjumlahan (sum), menghitung rata-
rata (Average), mengetahui ada berapa data (count numbers), mengetahui 
nilai maksimal (max) maupun minimal (min).

- Menu Fill  digunakan melanjutkan pola ke dalam satu atau lebih sel yang 
berdekatan. Anda dapat mengisi sel ke segala arah dan ke setiap kisaran sel 
yang berdekatan.

- Menu Clear digunakan untuk menghapus segala sesuatu dari sel, atau secara 
selektif menghapus format, isi, atau komentar.

- Menu Sort& Filter digunakan untuk mengurutkan dan dapat membuat 
sebuah filter dari sebuah data.

- Menu Find & Select digunakan untuk mencari dan mengganti sebuah data.

6.2.2  Menu Insert

Untuk mengaktifkan menu Insert, klik  Insert pada tab Menu atau dengan menggunakan shortcut 
ALT +N dan amati Ribbon yang tampil. Terdapat beberapa kelompok icon yaitu Tables, Illustrations, 
Charts, Links, dan Text. Apabila menginginkan menu yang lebih detail bisa diklik panah kecil pada 
pojok kanan bawah pada tiap-tiap ribbon. 

Microsoft Excel6
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 Menu Tables

- Menu Pivot Table merupakan salah satu fungsi yang digunakan untuk 
membuat sebuah laporan sehingga diperoleh suatu informasi yang ringkas 
dengan analisis informasi yang diperoleh dari kombinasi kolom data dalam 
tabel, biasanya Menu Pivot digunakan untuk menganalisis data numerik 
secara rinci. Apabila di dropdown lagi menunya akan terdapat dua menu 
pivot yang digunakan yaitu PivotTable dan PivotChart.

- Menu Recommended Pivot Tables merupakan salah satu fungsi yang 
digunakan untuk membuat  PivotTable dan PivotChart secara mudah 
karena memberikan pilihan untuk mengolah datanya.

- Menu Table digunakan untuk membuat tabel untuk mengelola dan 
menganalisis data yang terkait sehingga membuatnya mudah untuk 
menyortir, filter, dan format data dalam lembar. Menu ini dapat dipilih 
dengan menggunakan shortcut CTRL + T.

 Menu Illustrations

- Menu Picture digunakan untuk menyisipkan sebuah gambar dari file 
gambar di dalam komputer kita ke dalam lembar spreadsheet.

- Menu Picture Online digunakan untuk menyisipkan sebuah gambar dari 
bermacam sumber online (daring) ke dalam lembar spreadsheet.

- Menu Shape digunakan untuk masukkan bentuk  seperti persegi panjang 
dan lingkaran, panah, garis, simbol flowchart, dan callouts yang sudah siap 
pakai.

- Menu SmartArt adalah representasi visual dari informasi dan ide-ide. Anda 
dapat membuat grafik dengan memilih dari antara layout yang berbeda 
dengan cepat, mudah, dan efektif mengkomunikasikan pesan Anda. 

- Menu Take a Screenshot digunakan untuk meng-capture suatu jendela di 
desktop kita ke dalam dokumen. 

 Menu Charts

- Menu Recommended Charts digunakan untuk memudahkan kita dalam 
membuat grafik. Excel memberikan rekomendasi bagan yang bagus untuk 
menampilkan data kita.  
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- Menu Column or Bar Chart, bentuk bagan ini digunakan untuk 
membandingkan secara visual dari nilai-nilai di kategori.

- Menu Line or Area Chart digunakan untuk menampilkan tren dari waktu ke 
waktu (tahun, bulan, hari) atau kategori. 

- Menu Pie or Doughnut Chart menampilkan proporsional keseluruhan. Kita 
bisa menggunakannya apabila total angkanya 100%. 

- Menu Hierarchy Chart digunakan untuk membandingkan bagian-bagian 
dari keseluruhan , atau ketika beberapa kolom kategori dari hirarki.

- Menu Statistic Chart ini menampilkan analisis statistik data kita.

- Menu Scatter (X-Y) or Bubble Charts menampilkan hubungan antara nilai 
numerik di beberapa seri data atau kumpulan dari dua grup angka sebagai 
satu seri koordinat. 

- Menu Waterfall or Stock Chart ini untuk menggambarkan pemasukan dan 
pengeluaran dari data keuangan kita.

- Menu Combo Chart ini menyoroti perbedaan tipe-tipe informasi. Kita bisa 
menggunakan bagan ini apabila interval datanya mempunyai variasi yang 
sangat lebar atau kita mempunyai tipe-tipe data campuran. 

- Menu Surface or Radar Chart ini menampilkan kecenderungan nilai-nilai 
lintas dua dimensi  pada sebuah kurva kontinu, atau menampilan nilai relatif 
terhadap titik pusatnya.

- Menu Pivot Chart ini menampilkan ringkasan data secara grafis dan 
mengeksplorasi komplikasi data. 

 Menu Tours

- Microsoft 3D Maps untuk Excel adalah alat untuk mem-visual-kan data 
secara 3 dimensi dengan cara baru.  Denga peta 3D kita bisa menemukan apa 
yang tidak ada pada tabel dan bagan 2 dimensi (2-D).

 Menu Sparklines

- Sparkline adalah fitur baru yang mulai ada di Excel 2010, yang digunakan 
untuk membuat grafik kecil yang bisa ditempatkan pada satu buah sel.
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 Menu Filters

- Menu Slicer adalah sebuah pemotong untuk menyaring data secara visual. 
Menu Slicer ini akan membuat lebih cepat dan lebih mudah menyaring 
Tabel, PivotTable, PivotChart dan fungsi-fungsi kubus.

- Menu Timeline digunakan untuk menyaring tanggal-tanggal secara 
interaktif. Timeline akan membuat lebih cepat dan lebih mudah untuk 
memilih periode waktu dalam rangka penyaringan PivotTable, PivotChart 
dan fungsi-fungsi kubus.

 Menu Links

- Menu Hyperlink digunakan untuk membuat link ke halaman web, gambar, 
alamat e-mail, atau program. 

 Menu Text

- Menu Text Box digunakan untuk menulis dalam kotak dari tabel.

- Menu Header & Footer digunakan untuk mengatur tanggal, jam, nomor, 
halaman, judul halaman, dst.

- Menu WordArt digunakan untuk menampilkan fasilitas di Wordart yang ada 
dalam Ms.Excel dalam lembar kerja yang masih aktif.

- Menu Signature Line digunakan untuk menambahkan tanda tangan digital 
sebagai penguat lembar kerja kita.

- Menu Object digunakan untuk menyisipkan objek tertentu dalam lembar 
kerja yang masih aktif.

 Menu Symbol

- Menu Equation digunakan untuk menyisipkan persamaan matematis ke 
dalam lembar kerja.

- Menu Symbol digunakan untuk menyisipkan karakter symbol yang tidak 
terdapat pada keyboard dalam lembar kerja.
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6.2.3  Menu Page Layout

Untuk mengaktifkan menu Page Layout, klik Page Layout pada tab Menu atau dengan menggunakan 
shortcut ALT +P dan amati Ribbon yang tampil.  

 Menu Themes

- Menu Themes digunakan untuk mengubah desain keseluruhan dari seluruh 
dokumen, termasuk warna, font (tulisan), dan efek. Dengan fitur ini user 
dapat dengan mudah membuat dokumen artistik tanpa harus profesional di 
bidang setting layout.

- Menu Colors digunakan untuk mengubah warna untuk tema yang 
digunakan.

- Menu Fonts digunakan untuk mengubah jenis font (tulisan) untuk tema yang 
digunakan.

- Menu Effects digunakan untuk mengubah efek untuk tema yang digunakan.

 Menu Page Setup

- Menu Margins digunakan untuk mengatur batas teks di halaman dokumen.

- Menu Orientation digunakan untuk mengatur posisi kertas.

- Menu Size digunakan untuk mengatur ukuran size.

- Menu Print Area digunakan untuk menandai area spesifik lembar kerja 
ketika akan di print.

- Menu Breaks digunakan untuk mengatur kontinuitas halaman maupun 
kolom teks.

- Menu Background digunakan untuk memilih gambar untuk ditampilkan 
sebagai background di dalam lembar kerja.

- Print Titles digunakan untuk menentukan baris dan kolom untuk diulang lagi 
pada setiap halaman dicetak.
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 Menu Scale to Fit

- Menu Width digunakan untuk mengecilkan lebar output lembar kerja yang 
akan dicetak sesuai jumlah maksimum halaman yang akan dipilih.

- Menu Height digunakan untuk mengecilkan tinggi output lembar kerja yang 
akan dicetak sesuai jumlah maksimum halaman yang akan dipilih.

- Menu Scale digunakan untuk meregangkan atau mengecilkan output 
lembar kerja yang akan dicetak berdasarkan persentase dari ukuran aslinya.

d. Menu Sheet Options

1. Menu View digunakan untuk menunjukkan garis antara baris dan kolom dalam lembar 
kerja (sheet) untuk memudahkan mengedit dan membaca.

2. Menu Print digunakan untuk mencetak garis antara baris dan kolom di lembar kerja 
(sheet) untuk memudahkan membaca pada saat di print.

3. Menu View digunakan untuk menampilkan judul pada baris dan kolom. Judul pada baris 
adalah nomor baris pada sisi sebelah kiri lembar kerja, Sedangkan judul pada kolom 
adalah huruf atau angka yang muncul diatas kolom padan lembar kerja kita.

4. Menu Print digunakan untuk mencetak judul pada baris dan kolom.

 Menu Arrange

- Menu Bring Forward digunakan untuk membawa objek yang dipilih maju 
satu tingkat atau ke depan semua objek.

- Menu Send Backward digunakan untuk mengirim objek yang dipilih 
kembali satu tingkat atau ke belakang semua obyek.

- Menu Selection Pane digunakan untuk menunjukkan panel seleksi untuk 
membantu objek individu dan pilih untuk mengubah pesanan mereka dan 
visibilitas.

- Menu Align digunakan untuk menyelaraskan tepi objek yang dipilih 
beberapa dan juga dapat memusatkan mereka atau mendistribusikannya 
secara merata di seluruh halaman.

- Menu Group digunakan untuk mengelompokkan dua atau lebih objek 
sehingga diperlakukan menjadi satu objek.

- Menu Rotate digunakan untuk merotasi atau membalik sebuah objek.
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6.2.4  Menu Formula

Untuk mengaktifkan menu Formula, klik Menu Formula pada tab Menu atau dengan menggunakan 
shortcut ALT +M dan amati Ribbon yang tampil. 

 Menu Function Library

- Menu Insert Function digunakan untuk membuka kotak dialog yang 
didalam terdapat semua rumus formula yang ada secara lengkap. Untuk 
dapat membuka kotak dialog tersebut dapat menggunakan shortcut Shift + 
F3.

- Menu AutoSum merupakan kumpulan beberapa rumus formula yang sering 
digunakan contohnya seperti penjumlahan (sum), menghitung rata-rata 
(Average), mengetahui ada berapa data (count numbers), mengetahui nilai 
maksimal (max) maupun minimal (min).

- Menu Recently Used merupakan kumpulan beberapa rumus formula yang 
baru saja digunakan.

- Menu Financial merupakan kumpulan beberapa rumus formula yang 
berhubungan dengan keuangan.

- Menu Logical merupakan kumpulan beberapa rumus formula yang 
berhubungan dengan logika.

- Menu Text merupakan kumpulan beberapa rumus formula yang 
berhubungan pengolahan formula tetang kata-kata.

- Menu Date & Time merupakan kumpulan beberapa rumus formula yang 
berhubungan dengan tanggal dan waktu.

- Menu Lookup & Reference merupakan kumpulan beberapa rumus formula 
yang menggunakan referensi pada tabelnya, contohnya seperti rumus 
formula  Vlookup dan Hlookup.

- Menu Math & Trig merupakan kumpulan beberapa rumus formula yang 
berhubungan dengan matematika dan trigonometri.

- Menu More Functions merupakan kumpulan beberapa rumus formula 
dengan beberapa pengelompokan – pengelompokan rumus formula seperti 
statistical, engineering, cube, dan information.
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 Menu Defined Names

Defined name adalah nama untuk cell atau range. Dengan memberikan name pada range 
atau cell, kita akan lebih mudah untuk memilih cell atau range tersebut. Dalam penulisan 
formula atau fungsi, kita bisa mengetikkan langsung nama range tanpa harus membloknya. 
Misalkan dalam penulisan formula Vlookup.

 Menu Formula Auditing

- Menu Trace Precedents digunakan untuk menampilkan range atau referensi 
yang menjadi sumber dari rumus pada sel aktif. 

- Menu Trace Dependents digunakan untuk menampilkan range atau 
referensi yang menggunakan referensi ke sel aktif  atau dengan kata lain 
range yang tergantung pada sel aktif.

- Menu Remove Arrows digunakan untuk menghilangkan panah hasil audit 
tadi.

- Menu Show Formulas digunakan untuk menampilkan rumus bukan nilai 
pada tampilannya di lembar kerja.

- Menu Error Checking digunakan untuk memeriksa semua error pada 
worksheet.

- Menu Evaluate Formula digunakan untuk mengaudit suatu formula secara 
step by step, artinya formula akan dievaluasi per bagian.

 Menu Calculation

- Menu Calculation Options berisi pilihan untuk menghitung rumus secara 
otomatis atau manual. 

- Menu Calculate Now digunakan untuk menghitung masukan pada lembar 
kerja (workbook) sekarang. Kita bisa menggunakan fitur ini jika penghitungan 
otomatis dimatikan.

- Menu Calculate Sheet digunakan untuk menghitung pada lembar kerja 
(workbook) yang aktif sekarang. Kita bisa menggunakan fitur ini jika 
penghitungan otomatis dimatikan.
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6.2.5  Menu Data 

Untuk mengaktifkan menu Data, klik Menu Data pada tab Menu atau dengan menggunakan 
shortcut Alt +A dan amati Ribbon yang tampil.  

 Menu Get External Data

Get External Data untuk melakukan import data dari sumber lainnya.

1. Menu From Access digunakan untuk mengambil data dari Ms. Access.

2. Menu From Web digunakan untuk mengambil data dari website yang terdapat data 
tabelnya.

3. Menu From Text digunakan untuk mengambil data dari file yang berektensi  *.txt, *.prn,  
dan *.csv .

4. Menu From Other Sources merupakan menu dropdown yang didalamnya terdapat 
beberapa proses importing data dari berbagai sumber.

5. Menu Existing Connections digunakan untuk mengimpor data dari sumber-sumber 
umum, misalnya koneksi di lembar kerja, koneksi file pada jaringan dan koneksi file pada 
komputer.

 Menu Get & Transform 

- Menu New Query digunakan supaya lebih mudah menemukan, 
menghubungkan dan mengombinasi data dari berbagai sumber kemudian 
membentuk dan memperhalus sesuai dengan kebutuhan.

- Menu Show Queries digunakan untuk melihat daftar query di lembar kerja.

- Menu From Table digunakan untuk membuat query baru terkait dengan 
tabel Excel yang diseleksi.

- Menu Recent Sources digunakan untuk mengatur dan menghubungkan 
dengan sumber-sumber yang terakhir digunakan.
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 Menu Connections

- Menu Refresh All digunakan untuk memperoleh data terakhir dengan 
menyegarkan semua sumber-sumber di workbook. 

- Menu Connections digunakan untuk menampilkan semua koneksi data di 
workbook. Koneksi data adalah tautan ke data di luar workbook ini yang 
dapat diperbarui jika sumber data berubah.

- Menu Properties digunakan untuk menentukan bagaimana sel terkoneksi 
ke sumber data yang akan diperbarui, isi dari sumber akan ditampilkan dan 
bagaimana perubahan di nomor baris atau kolom di sumber data yang akan  
ditangani di workbook.

- Menu Edit Links digunakan untuk menampilkan semua file lain di lembar 
kerja ini yang ditautkan sehingga kita bisa memperbarui atau menghapus 
tautan. 

 Menu Sort & Filter

- Menu Sort A to Z digunakan untuk mengurutkan dari paling rendah ke 
paling tinggi. 

- Menu Sort Z to A digunakan untuk mengurutkan dari paling tinggi  ke 
paling rendah.

- Menu Sort digunakan untuk menemukan nilai-nilai secara cepat dengan 
menyortir data anda.

- Menu Filter digunakan untuk menyaring pada sel yang dipilih dengan 
meng-klik panah pada header kolom.

- Menu Clear digunakan untuk membersihkan penyaringan dan pengurutan 
data.

- Menu Reapply digunakan untuk menerapkan ulang penyaringan dan 
pengurutan data.

- Menu Advanced digunakan untuk pilihan penyaringan menggunakan 
kriteria komplek.
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 Menu Data Tools

- Menu Text to Columns digunakan 
untuk memisahkan teks dalam satu 
kolom menjadi banyak kolom.

- Menu Flash Fill digunakan untuk secara otomatis mengisi nilai-nilai. 
Masukkan sepasang contoh yang anda inginkan sebagai keluaran dan tetap 
di sel aktif pada kolom yang ingin anda isi.

- Menu Remove Duplicates digunakan untuk menghapus duplikasi baris 
pada satu lembar.

- Menu Data Validation digunakan untuk memilih dari daftar aturan untuk 
membatasi jenis data yang dapat memasuki dalam sebuah sel

- Menu Consolidate digunakan untuk meringkas data dari interval yang 
terpisah dan mengonsolidasi hasil menjadi satu interval keluaran.  

- Menu Relationships digunakan untuk membuat atau mengedit hubungan 
antara tabel-tabel untuk menunjukkan relasi data dari tabel berbeda dalam 
laporan yang sama. 

- Menu Manage Data Mode digunakan untuk menambah dan 
mempersiapkan data atau melanjutkan bekerja pada data yang siap di 
lembar kerja.

 Menu Forecast

- Menu What-If Analysis digunakan untuk try out berbagai nilai untuk rumus 
di lembaran anda menggunakan Scenario Manager , Goal Seek dan tabel 
data

- Menu Forecast Sheet digunakan untuk membuat lembar kerja baru untuk 
memprediksi kecenderungan data.

 Menu Outline

- Menu Group digunakan untuk mengelompokkan baris atau kolom atau 
membuat outline secara otomatis.

- Menu Ungroup digunakan untuk menghilangkan pengelompokkan baris 
atau kolom.

- Menu Subtotal digunakan untuk menghitung data yang berhubungan 
secara cepat dengan menyisipkan sub total dan total.
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6.2.6  Review Menu

Untuk mengaktifkan menu Review, klik Menu Review pada tab Menu atau dengan menggunakan 
shortcut ALT +R dan amati Ribbon yang tampil. 

 Menu Proofing

- Menu Spelling digunakan untuk mengecek lafal atau ejaan kata.

- Menu Thesaurus digunakan untuk menyarankan kata lain dengan arti yang 
mirip dengan kata yang telah di pilih.

 Menu Insight

- Menu Smart Lookup digunakan untuk mempelajari lebih tentang teks yang 
dipilih untukmelihat definisi, gambar atau hasil lain dari macam-macam 
sumber online.

 Menu Language

- Menu Translate digunakan untuk menerjemahkan teks yang dipilih ke 
dalam bahasa yang berbeda.

 Menu Comments

Menu Comments digunakan untuk memberikan sebuah komentar pada sebuah worksheet.

 Menu Changes

- Menu Protect Sheet digunakan untuk melindungi sebuah sheet dengan 
password sehingga mencegah perubahan data yang tidak diinginkan.

- Menu Protect Workbook digunakan untuk membatasi akses ke buku kerja 
(workbook) dengan mencegah sheet baru dari yang dibuat atau dengan 
memberikan akses hanya orang tertentu.

- Menu Share Workbook memungkinkan beberapa orang dapat bekerja 
dalam sebuah workbook pada saat yang sama.
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- Menu Protect and Share Workbook digunakan untuk berbagi dan 
melindungi workbook dengan sebuah password, sehingga memungkinkan 
beberapa orang dapat bekerja dalam sebuah workbook pada saat yang sama 
dan lebih terlindungi.

- Menu Allow Users to Edit Ranges memungkinkan orang-orang tertentu 
dapat mengedit sel yang terseleksi dalam buku kerja yang dilindungi atau 
lembaran.

- Menu Track Changes digunakan untuk melacak semua perubahan yang 
dibuat di dokumen, termasuk insert, delete , maupun terjadi perubahan 
format. 

6.2.7  Menu View 

Untuk mengaktifkan menu View, klik Menu View pada tab Menu atau dengan menggunakan 
shortcut Alt +W dan amati Ribbon yang tampil. 

 Menu Workbooks View 

- Menu Normal untuk melihat tampilan dokumen anda dalam tampilan 
Normal.

- Menu Page Break Preview untuk melihat tampilan dokumen dimana 
halaman putus akan muncul ketika dokumen anda dicetak. 

- Menu Page Layout untuk melihat tampilan hasil cetak dokumen anda.  

- Menu Custom Views untuk menyimpan tampilan dokumen aktif dan 
pengaturan cetak anda dalam tampilan Normal. 

  Menu Show/Hide untuk menampakkan dan menyembunyikan tool pada tampilan worksheet 
dan workbook.

 Menu Zoom untuk memperbesar dan memperkecil tampilan. 

 Menu Window

- Menu New Window untuk membuka jendela kedua untuk dokumen anda 
sehingga anda bisa bekerja dengan 2 tempat berbeda dalam satu waktu. 
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- Menu Arrange All untuk melihat tumpukan dokumen anda sehingga anda 
bisa melihatnya sekaligus.  

- Menu Freeze Panes untuk membekukan sebagian dari lembaran untuk 
dijaga agar tetap terlihat saat anda sedang menggulung lembaran.

- Menu Split untuk membagi jendela dalam panel yang berbeda yang masing-
masing bisa digulung terpisah.

- Menu Hide untuk menyembunyikan jendela aktif. 

- Menu Unhide untuk menormalkan jendela yang telah disembunyikan 
melalui fitur Hide Window.

 

 Menu Switch Windows digunakan untuk berpindah jendela Excel yang terbuka secara cepat. 

 Menu Macros untuk merekam dan men-jeda fungsi macro pada Excel 2016.

6.3 Fitur-fitur Pengelolaan Spreadsheet

6.3.1  Membuat Worksheet / Spreadsheet / Sheet Baru

Klik menu Home > ribbon Cells >  Insert sehingga muncul dropdown menu Insert dan pilih Insert 
Sheet.

 Ada juga cara lain yaitu :

1.  Di pojok kiri bawah sebelah kanan teks sheet di-klik.
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2.  Di pojok kiri bawah untuk menambahkan sebuah sheet kemudian 
klik kanan maka akan muncul menu seperti gambar disamping 
selanjutnya pilih Insert.

6.3.2  Menyimpan Workbook Baru (Save)

Klik File > Save As, atau dapat dengan shortcut CTRL + S. 

Kemudian akan muncul dialog Save untuk menentukan di 
mana file nantinya akan disimpan. Pilihlah tempat dimana 
akan kita simpan file ini, kemudian berilah nama filenya 
dengan mengisi kan nama file pada kolom file name, 
kemudian klik tombol Save untuk mengakhirinya.

6.3.3  Membuka File Workbook Yang Sudah Ada

Untuk membuka file  lembar kerja yang sudah tersimpan, 

Klik File  >  Open, atau  CTRL + O . 

Kemudian akan muncul dialog Open untuk memilih tempat dimana file yang akan kita buka 
tersimpan. Pilihlah tempat dimana file itu, kemudian pilihlah file yang akan dibuka, lalu klik tombol 
Open atau klik dua kali pada file workbook untuk membukanya.

6.3.4  Menyimpan Workbook Dengan Nama Baru (Save As)

Klik File >  Save As, atau dengan Ctrl + F12 . 

Kemudian akan muncul dialog save untuk menentukan dimana file nantinya akan disimpan. Pilihlah 
tempat dimana akan kita simpan file ini, kemudian berilah nama filenya dengan mengisi file name, 
dan klik tombol Save untuk mengakhirinya.
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6.3.5  Menyimpan Workbook Dengan Berbagai Format Standar

Ketika menyimpan workbook extensi yang dihasilkan pada Ms. Office Excel 2016 adalah *.xlsx 
namun dengan format tersebut file kita tidak dapat dibuka menggunakan Ms. Office Excel dibawah 
2007 dengan kata lain tidak dapat dibuka menggunakan Excel 1997 sampai 2003.

Namun solusinya adalah pada Excel 2016 sudah menyediakan fasilitas penyimpanan berekstensi 
*.xls (format standar Excel), jadi kita dapat membuka file tersebut menggunakan Excel antara 1997 
sampi 2003. Bisa juga pada aplikasi Excel diinstall Compatibility Office 2016 yang bisa diunduh dari 
situs Microsoft.

Langkah-langkahnya sebagai berikut:

Klik File  > Save As >  Save as type >  Excel 97-2003 workbook

6.4  Melakukan Editing  Sederhana

6.4.1  Mengetik 

a. Mengetik  kalimat

l Pengetikan dapat dilakukan pada sel 
yang telah terpilih, misal pada sel A1 
ketik kata “Saya sedang belajar excel” 
kemudian tekan Enter.

l Pengetikan dapat dilakukan pada 
formula bar, misal ketik kata “Ingin mahir 
excel” kemudian tekan Enter

b. Mengetik angka

l Pilih atau klik salah satu sel, misal sel A1 ketik angka 1 
kemudian sel A2 ketik angka 2, tekan Enter
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l Membuat nomor urut

§ Sorot sel A1 dan A2 dan arahkan mouse pada pojok 
kanan bawah sel yang telah tersorot, sehingga pointer 
berubah menjadi tanda plus (+).

§ Klik kiri dan tahan kemudian tarik atau drag ke bawah 
sampai pada nomor yang diinginkan.

§ Lepas klik kiri, dan lihat hasilnya

6.4.2  Memformat huruf (font)

l Aplikasi spreadsheet menyediakan fasilitas-fasilitas untuk memformat huruf, untuk 
melihat fasilitas-fasilitas  tersebut dapat dilakukan dengan cara klik tombol panah pada 
menu Font atau (Ctrl + Shift + F)

l Maka akan tampil kotak dialog  sebagai berikut :
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6.4.3 Alignment (Perataan)

Untuk memunculkan kotak dialog Alignment, klik 
tombol panah pada menu Alignment.

Digunakan untuk mengatur posisi teks atau perataan 
ba i k  seca ra  ho r i zon ta l ,  ve r t i ca l  maupun  
diagonal. 

1.  Text Alignment

Terdapat 2 pilihan perataan yaitu Horisontal dan 
Vertical.

Horizontal

Perataan teks secara horizontal atau mendatar

Ada beberapa jenis perataan horisontal, yaitu :

a. General  : Perataan teks secara normal 
(default)

b. Left  : Perataan teks secara rata kiri

c. Center : Perataan teks secara rata 
tengah

d. Right : Perataan teks secara rata kanan

e. Fill : Untuk menampilkan isi sel yang disesuaikan dengan lebar sel (jika isi sel 
lebih panjang dari lebar sel, maka karakter yang melebihi lebar sel akan 
disembunyikan).

f. Justify : Untuk meratakan data sesuai dengan lebar kolom

g. Center across Selection : Perataan teks secara tengah tanpa melakukan penggabungan 
(merge) beberapa sell.

h. Distributed : Isi sel didistribusikan ke seluruh lebar sel, jika isi sel melebihi lebar sel 
normal, maka sel akan otomatis melebar menyesuaikan isi sel.

Vertical

Perataan teks secara vertical atau tegak

a. Top : Isi sel akan ditempatkan di bagian atas sel

b. Center  : Isi sel akan akan ditempatkan dibagian tengah sel 

c. Bottom (default) :  pengaturan bawaan atau normal dari excel. Isi sel akan ditempatkan 
pada bagian bawah sel. 
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d. Justify  : Teks tersebar merata di seluruh sel, dan tinggi baris disesuaikan sehingga 
isi sel yang memiliki panjang lebih dari lebar sel akan ditampilkan dalam 
satu sel. Lebar kolom tidak terpengaruh sama sekali 

e. Distributed  : Untuk meratakan isi sel antara bagian atas dan bagian bawah sel. 

2. Text Control 

Pada Text control terbagi menjadi tiga, sebagai berikut : 

a. Wrap text  : Membuat sel mengikuti panjang dari isi sel

b. Shrink To Fit  : Ukuran font akan disesuaikan dengan lebar sel 

c. Merge cells  : Menggabungkan dua atau lebih sel yang telah dipilih untuk menjadi satu 
sel 

             Hasil Wrap Text  Hasil Shrink To Fit                      Hasil Merge cells

3. Orientation 

Untuk mengubah orientasi atau posisi teks dalam sel 

6.4.4 Fomat data (text, date, number) 

a. Data Text 

Merupakan format data yang berbentuk teks, yang mencakup huruf, 
sepasi, karakter non numerik serta kombinasi huruf dan angka.

Pada kolom sel B1 sampai B3 memiliki format data teks (karena 
merupakan kombinasi huruf dan angka), sedangkan pada sel A1 sampai 
A3 berformat angka atau numerik. Untuk mengubah format data dari sel 
A1 sampai A3 tersebut adalah dengan cara sebagai berikut: 
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Sorot sel A1 - A3 > Ubah General menjadi Text 

b. Data Date 

Merupakan format data berbentuk tanggal, ada beberapa format penulisan yang akan secara 
otomatis terdeteksi. Keterangan format penulisan, "dd" mewakili tanggal, "mm" mewakili bulan 
dan "yyyy" mewakili tahun. Ini contoh format penulisan tanggal : 

dd/mm/yyyy atau dd-mm-yyyy 

Format ini menampilkan tanggal, bulan dan tahun yang dipisahkan dengan garis miring. Cara 
penulisan dengan format tersebut adalah : Ketik pada salah satu sel data tanggal 28/11/2017. 
Untuk mengubah tampilan menjadi 28 Nopember 2017, caranya :

Klik selnya > klik kanan > Format Cells > Location diganti Indonesia > ganti Type

c. Data Number 

Data number atau angka antara lain bilangan bulat serta bilangan pecahan atau decimal. Bilangan 
desimal ditandai dengan koma (,) jika dalam format Indonesia atau titik (.) dalam format English. 

 

6.5 Fitur-fitur Kolom dan Baris 

Ada beberapa fitur untuk mengatur kolom, baris dan border pada worksheet yang sedang dikerjakan 
yaitu : 
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6.5.1 Kolom 

Lebar kolom dapat diatur sesuai kebutuhan. Untuk mengatur lebar kolom dapat dilakukan dengan 
cara sebagai berikut : 

l  Sorot kolom yang akan di atur lebarnya, misal kolom A, B dan C. 

l Cara 1 : Kemudian klik menu Cells > Format > Column Width 

l Cara 2 : Pada huruf-huruf kolom di-klik kanan > Column Width

l Cara 3 : Posisikan pointer pada garis pemisah kolom yang 
tersorot. 

l Untuk menyisipkan kolom maka dipilih Insert Column

6.5.2 Baris 

Untuk mengatur tinggi baris dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

l  Sorot baris yang akan diatur tingginya, misal baris 3, 4 dan 5

l Kemudian klik Cells > Format  > Row Height

l Untuk menyisipkan baris, pada angka baris di-klik kanan > Insert Row

Maka akan muncul fasilitas untuk memasukan 
ukuran tinggi baris yang diinginkan, masukan ukuran 
yang diinginkan kemudian tekan "OK" 

Cara lainnya adalah sebagai berikut : 

l Masih pada baris 3, 4 dan 5, posisikan pointer pada garis pemisah baris. 

l Kemudian seret ke atas untuk memperkecil tinggi baris atau seret kebawah untuk memperbesar 
tinggi baris  
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6.5.3 Border 

Border merupakan garis berbentuk vertikal, horisontal atau berupa bingkai di sekeliling sel atau 
range. Untuk membuat border atau bingkai tabel adalah sebagai berikut : 

l Sorot tabel yang akan diberi bingkai > klik kanan > Format Cells > pilih tab Border

l Apabila ingin bentuk border yang lain, bisa di-klik More Border 

6.5.5 Style 

Style berfungsi untuk membuat model garis. Misalnya kita pilih model garis putus putus, caranya 
adalah klik atau pilih tanda garis putus-putus. 

6.5.6 Presets 

Presets digunakan untuk menentukan jenis bingkai yang diinginkan, terdapat tiga pilihan antara lain: 
None, Outline dan Inside. None untuk tanpa bingkai, Outline untuk membuat bingkai luar sedangkan 
inside untuk membuat garis pemisah kolom. Outside dan inside dapat dikombinasikan.  

6.5.6 Arsiran atau shading 

Untuk membuat arsiran atau shading dapat dilakukan cara sebagai berikut: 

l Sorot sel yang akan diberi arsiran misal pada judul tabel > klik kanan Format Cells > tab Fill 

l Pilih warna "Background" yang akan di pakai > tentukan Pattern Style atau arsiran yang akan di 
pakai. 
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6.6  Fitur Copy, Cut dan Paste 

6.6.1 Copy 

Copy adalah fitur untuk menggandakan isi sel, fitur copy tidak akan lepas dari fitur paste. Lakukan uji 
coba berikut : 

l Ketik kata "Uji coba" pada sel A1 > ENTER 

l Klik sel A1 kembali > klik Copy  atau Ctrl+C 

l Klik sel B2 > Paste atau Ctrl+V 

6.6.2 Cut 

Cut adalah fitur untuk memindahkan isi sel, fitur cut ini juga tidak akan lepas dari fitur paste. Lakukan 
uji coba berikut : 

l Ketik kata "Latihan" pada sel C1 > ENTER

l Setelah itu klik sel C1 kembali > klik Cut atau Ctrl+X 

l Untuk menaruh atau menempelkan hasil cut, misal di sel B3 > klik Paste atau Ctrl+V 

6.6.3 Paste 

Paste adalah fitur untuk menempelkan atau menaruh hasil dari copy maupun cut pada sel yang 
dituju. Ada beberapa fitur paste. Keterangan selengkapnya lihat tabel berikut : 

Berfungsi untuk menyalin semua data yang dicopy atau salinan sama 
persis dengan sumber aslinya berikut dengan isi, validasi, formula, dan 
formatnya.

All1

KETERANGAN

PASTE

JENIS PASTE SPECIALNO

Berfungsi untuk menyalin formulanya saja tanpa memperhatikan 
validasi dan format dari data sumbernya.

Formulas2

Berfungsi untuk menyalin nilainya saja tanpa menyalin formula dan 
validasi dari data sumbernya.

Values3

Berfungsi untuk menyalin formatnya sajaFormats4

Berfungsi untuk menyalin comment yang terikat pada data yang dicopy.Comments 5

Berfungsi hanya untuk menyalin validasinya saja.Validations6

Berfungsi untuk mengcopy semua data yang ada pada cell termasuk 

didalamnya nilai,formula, cell style dan theme yang digunakan

All using Source Theme7

Berfungsi untuk menyalin semua datanya kecuali borderAll Except Borders8

Berfungsi untuk menyalin lebar kolomColumn Width9

Berfungsi untuk menyalin formula dan format number yang ada pada cellFormulas and number formats10

Berfungsi untuk menyalin nilai dan format number yang ada pada cellValues and number formats11
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6.7  Bekerja dengan Formula

6.7.1 Cell dan Cell Range Dapat Diidentifikasi

Terkadang kita bekerja dengan grup/kumpulan sel. Misalnya saja ingin mengubah jenis huruf 
beberapa kolom dan (atau) baris, ingin mengubah rumus beberapa kolom dan (atau baris), dll. Dalam 
kondisi-kondisi seperti ini, kita dapat menggunakan range/blok sel ini untuk memudahkan kerja 
anda.

Range dinamakan menurut alamat sel di ujung kiri atas sampai ujung kanan bawah. Sebagai contoh, 
range dari sel C3 sampai F7 dituliskan sebagai range C3:F7. Lihat gambar di bawah ini!

         Range sel

         C3:F7 

Apabila range cell ini digunakan dalam suatu rumus dan kemudian disalin ke bawah, maka otomatis 
range cell-nya akan bergeser ke bawah. Seringkali kita memerlukan range cell-nya tidak berubah 
sehingga perlu dikunci dengan cara ditambahkan tanda $ menjadi $C$3:$F$7 dengan cara pada 
formula bar, tempatkan kursor pada range cell kemudian tekan tombol F4. Akan tetapi ada cara yang 
lebih praktis yaitu memberi nama range cell. Pada gambar di atas range cell-nya diganti nama data 
dengan cara klik Name Box lalu  diketikkan nama range yang diinginkan.

Pilihan ini digunakan ketika anda ingin mempaste data tanpa menyertakan 
operasi matematika seperti operasi kali,bagi,tambah dan kurang.

None1

KETERANGAN

OPERATION

JENIS PASTE SPECIALNO

Pilihan ini digunakan ketika anda ingin mempaste data dengan 
menyertakan operasi penambahan.

Add2

Pilihan ini digunakan ketika anda ingin mempaste data dengan 
menyertakan operasi perkalian.

Multiply3

Pilihan ini digunakan ketika anda ingin mempaste data dengan 
menyertakan operasi pembagian.

Divide4

Digunakan ketika anda ingin mempaste data dengan mengabaikan cell 
yang kosong (blank)

Skip Blanks 5

Transpose akan mempaste dengan membalik data dari kolom menjadi 
baris dan dari baris menjadi kolom

Transpose6
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6.7.2  Menambahkan Fungsi 

Penulisan rumus/ fungsi harus diawali dengan tanda sama dengan (=). Berikut beberapa formula dan 
fungsi sederhana antara lain: 

 Fungsi Matematika

- SUM  :  Untuk menjumlahkan isi dari range sel

Bentuk fungsi  :  =sum(number1, number2, …) atau =sum(<range data>)

- ABS :  Untuk mengubah bilangan negatif ke positif atau sebaliknya. Bentuk umum: 
Bentuk fungsi :   =Abs(number), contoh =Abs(-50), akan menghasilkan angka 50

- INT : Untuk membulatkan angka ke bawah ke bilangan bulat terdekat. 

 Bentuk fungsi :  =INT(number), contoh =INT(13.9) akan dihasilkan nilai 13

- ROUND : Untuk membulatkan angka sebanyak desimal yang diinginkan. 

 Bentuk fungsi :  =ROUND(number,num_digit), contoh =ROUND(13.9345,2) akan dihasilkan 
nilai 13.93

 Fungsi Statistik

- Max  :  Untuk mencari nilai maksimum dari range sel

Bentuk fungsi  :  =max(number1, number2, …) atau =max(<range data>)

- Average  :  Untuk mencari nilai rata-rata dari range sel

Melakukan penjumlahan data numerik+1

KEGUNAAN
FUNGSI ATAU 

FORMULA
NO

Perhitungan pengurangan data numerik-2

Perkalian data numerik*3

Pembagian data numerik/4

Untuk menjumlahkan data pada sel atau range (data numerik)

Untuk menampilkan data terbesar dari range (data numerik)

Sum

Max 

5

7

Untuk menampilkan rata-rata dari satu range (data numerik)

Untuk menampilkan data terkecil dari range (data numerik)

Average

Min

6

8
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Bentuk fungsi  :  =average(number1, number2, …)    atau =average(<range data>)

- Count : untuk menghitung jumlah data dari suatu range sel

Bentuk fungsi  :  =count(number1, number2, …)  atau =count(<range data>)

Catatan :       (number1, number2, ...) adalah alamat sel

(<range data> adalah range sel atau alamat sel secara berurutan dari sel 
pertama sampai sel terakhir

Fungsi Logika

- If  :  Menentukan nilai dengan membandingkan yang didasarkan pada kondisi 
tertentu

Bentuk fungsi  :  =if(logical_test, value_if_true, value_if_false)

- And : Menentukan nilai kebenaran dengan argumen atau kondisi yang kedua-duanya 
harus terpenuhi (bernilai benar)

 Bentuk fungsi  :  =and(logical1, logical2, …)

 

Fungsi Average

Fungsi Correlation Coefitien

Fungsi Standar Deviasi

Fungsi Intercept

Fungsi Varians

Fungsi Slope

=AVE(B2:B7) 

=CORREL(H2:H7;I2:I7) 

=STDEV(B2:B7) 

=INTERCEPT(H2:H7;I2:I7) 

=VAR(B2:B7) 

=VAR(H2:H7;I2:I7) 
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- Or : Menentukan nilai kebenaran dengan argumen atau kondisi yang salah satu atau 
keduanya harus terpenuhi (bernilai benar)

 Bentuk fungsi  :  =or(logical1, logical2, …)

Contoh penggunaan fungsi if :

Jika nilai angkanya 4 maka nilai hurufnya adalah A dan jika nilai angka angkanya 3 maka nilai hurufnya 
adalah B.

Maka fungsi if yang harus ditulis adalah =IF(A2=4,”A”,”E”)

A2 adalah alamat sel dari nilai angka yang akan di 
konversikan (dibandingkan)

4 adalah sebagai nilai pembanding

“A” adalah nilai / isi yang akan diberikan jika isi dari alamat 
sel A2 sama dengan nilai pembanding

“B” adalah nilai / isi yang akan diberikan jika isi dari alamat sel A2 tidak sama dengan nilai 
pembanding

Contoh penggunaan fungsi if  berganda :

Fungsi ini akan digunakan bila terdapat 3 atau lebih kondisi.

Jika nilai angkanya 4 maka nilai hurufnya adalah A dan jika nilai angka angkanya 3 maka nilai hurufnya 
adalah B dan jika nilai angkanya 2 maka nilai hurufnya adalah C.

Maka fungsi if yang harus ditulis adalah 

=IF(A2=4,”A”,IF(A2=3,”B”,”C”))

Catatan : Fungsi AND( )  dan fungsi OR( )  biasanya terangkai dengan fungsi 
IF( )  
Logical_test  adalah logika yang akan menjadi pernyataan apakah 
bernilai benar atau salah 
Value_if_true  adalah nilai/isi yang akan diberikan bila pernyataan 
bernilai benar 
Value_if_false  adalah nilai/isi yang akan diberikan bila pernyataan 
bernilai salah 
(Logical1, Logical2 ....)  adalah argumen atau kondisi  
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Keterangan : penulisan fungsi if yang kedua adalah 
pengembangan dari value_if_false. Sementara untuk nilai 
pembanding dituliskan dari kondisi yang kedua yaitu 3 
(dalam contoh nilai 3 = B) sedangkan nilai 2 tidak usah 
ditulis karena kalau kedua kondisi (nilai 4 = A dan nilai 3 = 
B) tidak terpenuhi atau salah maka otomatis kondisi ketiga 
(nilai 2 = C) yang akan diberikan.

Bila terjadi sampai beberapa kondisi maka untuk 
value_if_false harus dikembangkan menjadi fungsi if baru.

Contoh penggunaan fungsi And :

Fungsi ini dibutuhkan bila ada dua kondisi yang 
harus dipenuhi, misal : Keterangan Ulang akan 
diberikan bila SKS sama dengan 4 dan Nilai Huruf 
sama dengan C. maka fungsi and akan disertakan 
dalam fungsi if sebagai berikut :

 =IF(AND(A2=4,B2=”C”),”Ulang”,”Lulus”)

Fungsi Text

- Mid : Mengambil sebagian teks dari tengah

 Bentuk fungsi : =mid(text, start_num, num_chars)

- Left : Mengambil sebagian teks dari sisi sebelah kiri

 Bentuk fungsi : =left(text, num_chars)

- Right : Mengambil sebagian teks dari sisi sebelah kanan

 Bentuk fungsi : =right(text, num_chars)

- Lower : Mengubah teks menjadi huruf kecil

 Bentuk fungsi : =lower(text)

- Upper : Mengubah teks menjadi huruf besar

 Bentuk fungsi : =right(text)

- Proper : Mengubah teks pada huruf pertama menjadi huruf besar dan huruf berikutnya 
menjadi huruf kecil

 Bentuk fungsi : =proper(text)
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  Catatan : Text adalah alamat sel yang akan diambil sebagian dari isinya.

  Start_num adalah posisi awal dari isi yang akan diambil

  Num_chars adalah jumlah isi yang diambil

Contoh penggunaan fungsi mid, left dan right

Alamat sel yang akan diambil sebagian isinya

Fungsi Mid

=MID(A2;3;4)

Fungsi Left

=LEFT(A2;3)

Fungsi Right

=RIGHT(A2;4)

- Menggabungkan TEKS

Fungsi ini berfungsi untuk menggabungkan teks dari satu kolom dengan kolom lainnya perintah 
yang digunakan untuk penggabungan tersebut menggunakan tanda “&”. Sebagai contoh bila sel 
A1 diisi dengan “neng” dan sel B1 diisi dengan “asih” dan bila sel C1 diisi rumus =A1&” “&B1 
maka di sel C1 akan diperoleh hasil neng asih

Fungsi Lookup

- Vlookup : menentukan suatu nilai tertentu berdasarkan kondisi dimana data diambil dari 
tabel sumber secara vertikal

Bentuk fungsi : =vlookup(lookup_value, table_array, col_index_num)

- Hlookup : menentukan suatu nilai tertentu berdasarkan kondisi dimana data diambil dari 
tabel sumber secara horisontal

 Bentuk fungsi : =hlookup(lookup_value, table_array, row_index_num)
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Catatan : Lookup_value adalah alamat sel yang ingin dibandingkan dengan tabel sumber (table 
array)

Table_array adalah daerah data yang dibuat dalam bentuk tabel

Col_index_num adalah nomor kolom dari tabel yang isinya akan ditampilkan

Row_index_num adalah nomor baris dari tabel yang isinya akan ditampilkan

Contoh penggunaan fungsi Vlookup dan Hlookup

Untuk tabel array yang menggunakan range mutlak (ditandai dengan $) bisa diganti menjadi 
sebuah nama dengan cara memberikan nama lewat Name Box.

6.7.3 Rumus (formula) yang salah (error) dapat diperbaiki

Ketika Anda bekerja dengan Excel, seringkali mendapat pesan – pesan error yang berkaitan dengan 
formula yang Anda buat. Pesan error ini memberikan petunjuk penyebab dari errornya formula dan 
membantu memperbaiki kesalahan dari formula tersebut. 

Berikut pesan – pesan error tersebut :

1. ##### 

Excel menampilkan error ini ketika lebar kolom tidak cukup untuk menampilkan isi dari cell atau 
cell  mengandung format tanggal/waktu yang menghasilkan nilai negatif.  
Untuk mengatasinya Anda dapat menambah lebar kolom atau mengganti format 
tanggal/waktu sehingga menghasilkan nilai yang benar. 

Menggunakan HLOOKUP
=HLOOKUP(C2;$E$7:$I$8;2)

Menggunakan VLOOKUP
=VLOOKUP(C2;$A$8:$B$12;2)

Fakultas Teknologi Industri



117

 2. #DIV/0!

Excel menampilkan error ini ketika pada formula yang Anda buat terdapat pembagian dengan 0 
(nol) atau dengan cell yang tidak bernilai (kosong). Pada Excel nilai 0 atau cell kosong tidak dapat 
digunakan untuk membagi dalam sebuah formula. 

3. #NAME?

Excel menampilkan error ini ketika Excel tidak dapat mengenali sebuah nama yang digunakan 
pada formula. Contohnya, nama range pada formula yang terhapus, salah mengetikkan fungsi, 
teks pada formula tidak diapit tanda kutip (“), atau tidak menyertakan tanda titik dua ( : ) pada 
alamat range. 

4. #NULL!

Excel menampilkan error ini ketika Anda menggunakan Intersection Operator pada dua range 
yang berhubungan pada sebuah formula. 

5. #NUM!

Excel menampilkan error ini ketika dalam sebuah formula atau fungsi terdapat kesalahan 
penggunaan bilangan. 

 

6. #REF!

Excel menampilkan error ini ketika mengacu pada referensi cell atau range yang salah. 
Contohnya, Anda telah menghapus cell yang diacu oleh formula atau Anda telah menyalin cell 
yang Anda pindahkan ke atas cell yang mana diacu oleh formula. 

7. #VALUE!

Excel menampilkan error ini ketika formula yang Anda buat mengandung cell yang berisi tipe 
data yang berbeda. Contohnya, jika Anda membuat formula =DAY(C6), padahal tipe data pada 
C6 adalah teks, maka akan muncul pesan error #VALUE!. 

8. #N/A

Excel menampilkan error ini ketika nilai cell not available untuk fungsi atau formula. Biasanya ini 

Microsoft Excel6

Modul Praktikum ICT for Academic Purposes



118

terjadi pada fungsi LOOKUP yang mana cell berisi nilai yang tidak terdapat dalam tabel LOOKUP 
atau data pada tabel LOOKUP tidak mengurut secara alfabet.

6.8 Langkah-langkah Pengurutan Data (Sorting)

Pada suatu saat anda mungkin ingin mengurutkan data secara alfabetis, dari yang terbesar, dari yang 
lebih lama, dan lain sebagainya. Proses pengurutan data seperti ini biasanya digunakan untuk 
membuat data yang kita buat menjadi tersusun seperti data diurutkan dari alfabetis A, kemudian B, 
sampai yang terakhir Z. 

Sebagai contoh kita buat daftar 10 negara.

l Blok dari cell B2 sampai D12

l Tekan tab Data > tekan tombol Sort

l Urutkan data berdasarkan kriteria yang kita 
inginkan, misal pada contoh di atas nama negara 
berada pada kolom B, maka untuk menampilkan 
kolom B pada daftar sort pertama-tama 
hilangkan dulu centang pada my data has 
headers, lalu pada bagian Column (sort by) pilih 
kolom yang akan kita urutkan (pada contoh ini 
kita memilih kolom B), lalu pada pada bagian 
Order kita dapat menentukan apakah urutan itu akan dari A ke Z atau sebaliknya dari Z ke A 
(tergantung keperluan anda), bila telah selesai melakukan pengaturan tekan tombol OK untuk 
mengurutkan data sesuai kriteria yang kita inginkan.

1
23
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l Setelah kita urutkan maka data akan terlihat seperti gambar 
di samping ini.

Catatan :

l Bila anda ingin mengurutkan data berupa angka maka pada 
bagian order terdapat pilihan Smallest to Largest (data dari 
yang terkecil ke data yang terbesar) dan Largest to Smallest 
(data dari yang terbesar ke data yang terkecil

l Bila anda ingin mengurutkan data berdasarkan tanggal 
maka pada bagian order akan terdapat pilihan Oldest to Newest (data diurutkan dari yang 
terlama ke yang terbaru) dan Newest to Oldest (data diurutkan dari yang terbaru ke yang 
terlama).

6.9 Cara Mengelompokkan Data dengan Filter

Dengan data yang sangat banyak, kita akan merasa kesulitan untuk 
memilah dan memilih serta mengelompokkan data berdasarkan 
kriteria tertentu. Seperti halnya mengelompokkan data 
berdasarkan alamat, mengelompokkan data berdasarkan jabatan 
dan sebagainya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Ms Excel terdapat fitur atau fasilitas 
untuk memfilter data yaitu fasilitas Filter. Dengan menggunakan 
fasilitas filter tersebut anda bisa saja dengan mudah 
mengelompokkan data berdasarkan kriteria tertentu dengan 
mudah dan hasilnya juga lebih akurat. Anda pun bisa saja menambahkan 
data baru pada baris terakhir tanpa harus menampilkan data secara 
keseluruhan. Cara memfilter data di MS Excel bisa anda ikuti langkah-
langkahnya sebagai berikut :

1. Blok kepala tabel atau judul kolom yang akan difilter (sel A2 sampai 
E2).

2. Ribbon Home >  group menu Editing > klik Short & Filter > pilih 
Filter. Atau tekan Ctrl+Shift+L.

3. Tiap sel kepala tabel akan terlihat tanda dropdown > Klik salah satu 
sel drop down tersebut. Sebagai contoh kita pilih kolom alamat.
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4. Klik Select All > pilih kategori yang akan difilter 
sebagai contoh kita pilih Madiun > klik OK.

5. Maka pada tabel yang nampak hanyalah data yang 
beralamatkan kota Madiun saja, sedangkan data yang 
lain tidak muncul.

6.10. Menggunakan  Grafik

l Apabila telah membuat data tabel kemudian tabel yang berisi data beserta headernya diblok > 
klik ribbon Insert  >  Column  >  Pilih modelnya

l Untuk mengganti nama Series, pada bidang Chart Anda klik kanan > Select Data Source  > Edit  
>   pilih bagian series   >   klik teks tahunnya    >   OK

6.11 PivotTable
PivotTable merupakan cara yang hebat untuk meringkas, menganalisis, menjelajahi, dan menyajikan 
data, serta dapat dibuat hanya dengan beberapa kali klik. PivotTable sangat fleksibel dan dapat 
dengan cepat disesuaikan, tergantung pada keinginan dalam menampilkan hasil.  

6.11.1 Membuat PivotTable

Jika memiliki pengalaman terbatas dengan PivotTable, atau tidak yakin bagaimana memulainya, 
Recommended PivotTable adalah pilihan yang baik. Saat menggunakan fitur ini, Excel menentukan 
tata letak yang berguna dengan mencocokkan data dengan area yang paling cocok dalam 
PivotTable. Setelah PivotTable yang direkomendasikan dibuat, Anda dapat menjelajahi orientasi 
berbeda dan menyusun ulang bidang untuk mendapatkan hasil tertentu. Fitur Recommended 
PivotTable yang  ditambahkan di Excel 2013, jadi jika Anda memiliki versi terdahulu, ikuti instruksi di 
bawah ini untuk cara membuat PivotTable secara manual sebagai gantinya.
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Recommended PivotTable

1. Klik sel dalam 

sumber data atau 

rentang tabel.

2. Klik Insert > Tables 

> Recommended 

PivotTable .

Membuat PivotTable secara manual 

1. Klik sel dalam 

sumber data atau 

rentang tabel.

2. Klik Insert > Tables 

> PivotTable.

3. Excel menganalisis data Anda dan 

memberikan beberapa opsi, seperti dalam 

contoh ini yang menggunakan data 

pengeluaran rumah tangga.

4. Pilih PivotTable yang terlihat paling sesuai 

untuk Anda lalu tekan OK. Excel akan 

membuat PivotTable di lembar baru, dan 

menampilkan Daftar PivotTable Field.

3. Excel akan menampilkan dialog Create 

PivotTable dengan nama rentang Anda atau 

tabel yang dipilih. 

4. Dalam bagian Choose where you ..., pilih 

New Worksheet, atau Existing Worksheet. 

Untuk Existing Worksheet, Anda harus 

memilih baik lembar kerja maupun sel yang 

ingin digunakan untuk meletakkan PivotTable.

5. Jika ingin menyertakan beberapa tabel atau 

sumber data di PivotTable Anda, klik kotak 

centang Add this data to the Data Model.

6. Klik OK, lalu Excel akan membuat PivotTable 

kosong, dan menampilkan daftar PivotTable 

Field.
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6.11.2 Bekerja dengan daftar Bidang PivotTable

Dalam area Nama Bidang di bagian atas, centang kotak untuk setiap bidang yang ingin ditambahkan 
ke PivotTable. Secara default, bidang non-numerik ditambahkan ke area Baris, bidang tanggal dan 
waktu ditambahkan ke area Kolom, dan bidang numerik ditambahkan ke area Nilai. Anda juga dapat 
secara manual menyeret dan menjatuhkan setiap item yang tersedia ke dalam setiap bidang 
PivotTable, atau jika tidak lagi menginginkan suatu item di PivotTable, cukup seret keluar dari daftar 
Bidang atau hapus centangnya. Kemampuan dalam menyusun ulang item Bidang merupakan salah 
satu fitur PivotTable yang mempermudah pengubahan tampilan dengan cepat. 

6.11.3 Nilai PivotTable

· Meringkas Nilai Berdasarkan 

Secara default, PivotTable Field yang diletakkan di area Values akan 
ditampilkan sebagai JUMLAH. Jika Excel menerjemahkan data Anda 
sebagai teks, data tersebut akan ditampilkan sebagai HITUNGAN. Inilah 
sebabnya sangat penting untuk memastikan bahwa Anda tidak 
mencampur tipe data untuk nilai bidang. Anda dapat mengubah 
perhitungan default dengan terlebih dahulu mengklik panah di sebelah 
kanan nama bidang, lalu memilih opsi Value Field Settings.

Berikutnya, ubah perhitungan dalam bagian Summarize Values By. 
Perhatikan bahwa saat Anda mengubah metode penghitungan, Excel akan 
secara otomatis menambahkannya di bagian Custom Name, seperti 

Daftar Bidang PivotTable Bidang terkait di PivotTable 

1  kolom

1  kolom

3  nilai

3  nilai

2  baris

2  baris
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"Sum of FieldName", tetapi Anda dapat mengubahnya. Jika 
mengklik tombol Number Format, Anda dapat mengubah 
format angka untuk seluruh bidang.

Tips: Karena mengubah perhitungan dalam bagian 
Summarize Values By akan mengubah nama bidang 
PivotTable, lebih baik untuk tidak mengganti nama 
bidang PivotTable sampai Anda selesai menyiapkan 
PivotTable. Salah satu triknya adalah menggunakan 
Find & Replace (Ctrl + H) >Find What > Sum of, lalu 
Replace with > biarkan kosong untuk mengganti 
semuanya sekaligus, dan bukan mengetik ulang secara 
manual.

n Perlihatkan Nilai Sebagai 

Anda tidak hanya dapat menggunakan 
perhitungan untuk merangkum data, tetapi juga 
dapat menampilkannya sebagai persentase dari 
bidang. Dalam contoh berikut ini, kami 
mengubah jumlah pengeluaran rumah tangga 
untuk ditampilkan sebagai % of Grand Total, 
dan bukan jumlah nilainya.

Setelah membuka dialog Value Field Settings, Anda dapat 
membuat pilihan dari tab Show Values As.

n Tampilkan nilai sebagai perhitungan dan persentase. 

Cukup seret item ke dalam bagian Values dua kali, lalu atur 
masing-masing opsi Summarize Values By dan Show Values As.

6.11.4 Merefresh PivotTable

Jika data baru ditambahkan ke sumber data PivotTable, setiap PivotTable yang dibuat berdasarkan 
sumber data tersebut perlu direfresh. Untuk merefresh hanya satu PivotTable, klik kanan di mana pun 
dalam rentang PivotTable, lalu pilih Refresh. Jika Anda memiliki beberapa PivotTable, pertama, pilih 
sel mana saja di PivotTable mana saja, lalu di Ribbon masuk ke PivotTable Tools> Analyze > Data > 
Klik panah yang ada di bawah tombol Refresh, lalu pilih Refresh All.
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6.11.5 Menghapus PivotTable

Jika Anda membuat PivotTable lalu memutuskan untuk menghapusnya, cukup pilih seluruh rentang 
PivotTable, lalu tekan Delete. Hal ini tidak akan berpengaruh pada data lain, PivotTable lain, atau 
bagan di sekitarnya. Jika PivotTable berada di lembar yang terpisah dan tidak mempunyai data lain 
yang ingin disimpan, menghapus lembar tersebut merupakan cara tercepat untuk menghapus 
PivotTable.

6.11.6 PivotChart

PivotChart adalah salah satu fitur untuk membuat Chart/ grafik dari tabel yang dibuat dengan 
PivotTable.

Untuk membuat PivotChart, klik kanan di mana pun dalam rentang PivotTable, lalu di Ribbon masuk 
ke PivotTable Tools> Analyze > PivotChart, lalu pilih bentuk chart yang diinginkan > OK.

6.12 Mencetak Dokumen Lembar Sebar (Spredsheet) 

6.12.1 Pengaturan Halaman

Sebelum mencetak dokumen, kita perlu mengatur halaman melalui ribbon Page Layout > menu 
Page Setup. Kemudian kita atur Margin, Orientation (Arah data terhadap kertas), Size (Ukuran 
kertas), Print Area (digunakan untuk mencetak range sel tertentu) dan pada Print Titles kita bisa 
juga mengatur Page, Margins, Header/Footer serta mengatur baris yang akan dicetak berulang-
ulang.

6.11.2 Tampilan

MS Excel menyediakan fitur tampilan yaitu Normal, Page Layout dan Page Break View.

Klik ribbon View > Pilih Normal/ Page Layout/ Page Break Preview

1.  Pada pilihan Normal, apabila kita telah 
mengatur printer, maka akan tampil garis 
putus-putus sebagai batas antar halaman.

2.  Pada pilihan Page Layout, ditampilkan per 
halaman dan juga kita bisa menambahkan 
Header atau Footer.
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3.  Pada pilihan Page Break Preview, ditandai 
dengan batas halaman yang berwarna 
Biru. Pembatas ini bisa kita geser apabila 
kita ingin menggeser data yang akan 
ditampilkan dalam suatu halaman.

6.11.3 Beberapa Pengaturan pada Menu Printer 

Untuk mencetak dokumen yang telah kita buat, tidak terlalu sulit. Hal pertama yang harus dilakukan 
adalah memastikan bahwa komputer sudah terhubung dengan printer baik dengan kabel atau tanpa 
kabel.   Secara umum langkah yang dilakukan sama dengan materi MS Word halaman 80.  
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