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POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA



Mengaktifkan Program

Mengakhiri Program

Spesifikasi Angka, 
Tanggal, Waktu dan

Huruf



Membuat File

Menyimpan dan
Menutup Workbook

Membuka
Workbook



1. Pilih dan Klik tombol Start

2. Pilih menu program

3. Pilih Microsoft Office

4. Kemudian, pilih dan klik

program Microsoft Excel



Cara lain mengaktifkan program Ms. Excel
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 Cara untuk menutup program adalah dengan

cara meng-klik tombol Close (X) yang 

terdapat di sebelah kanan atas Windows 

Excel, atau

 dapat juga melalui ikon kontrol menu yang 

terdapat di pojok kiri, caranya sebagai

berikut.

a.Klik ikon menu kontrol Microsoft Excel.

b.Pilih dan klik Exit Excel.



Operasi-operasi hitungan

yang digunakan adalah :

^ untuk pemangkatan

* untuk perkalian

/ untuk pembagian

+ untuk penjumlahan

- untuk pengurangan



A B C D E F G

1 No Nama Barang Harga Beli Ongkos Modal Harga Jual Laba

2 1 Rice Cooker 600000 35000 650000

3 2 Blender 175000 10000 200000

4 3 Mixer 150000 10000 175000

5 4 Kulkas 1250000 50000 1350000

6 5 Mesin Cuci 1450000 50000 1575000

7 6 Kipas Angin 75000 10000 95000

8 7 Mesin Jahit 550000 40000 650000

9 8 Televisi 1750000 45000 2250000

10 9 Tafe Recorder 100000 10000 125000

11 10 VCD Player 600000 10000 750000

Modal = Harga Beli + Ongkos
Laba = Harga Jual - Modal



Langkah-langkah pembuatan kolom
CELL LANGKAH-LANGKAH CELL LANGKAH-LANGKAH

A1
 Ketik No
 Pilih Tab Home

 Clik Format

 Arahkan ke Column Width

 Ketik 5

 Click OK / tekan ENTER

E1
 Ketik Modal
 Pilih Tab Home

 Click menu Format

 Arahkan ke Column Width

 Ketik 14

 Click OK / tekan ENTER

B1
 Ketik Nama Barang
 Pilih Tab Home

 Click Format

 Arahkan ke Column Width

 Ketik 16

 Click OK / tekan ENTER

F1
 Ketik Harga Jual
 Pilih Tab Home

 Click menu Format

 Arahkan ke Column Width

 Ketik 14

 Click OK / tekan ENTER

C1
 Ketik Harga Beli
 Pilih Tab Home

 Click Format

 Arahkan ke Column Width

 Ketik 14

 Click OK / tekan ENTER

G1
 Ketik Laba
 Pilih Tab Home

 Click menu Format

 Arahkan ke Column Width

 Ketik 12

 Click OK / tekan ENTER

D1
 Ketik Ongkos
 Pilih Tab Home

 Click Format

 Arahkan ke Column Width

 Ketik 12

 Click OK / tekan ENTER



Langkah-langkah penyelesaian

CELL MENGGUNAKAN  MOUSE CARA  MANUAL

E2
 Tekan tombol =
 Click cell C2
 Tekan tombol +
 Click cell D2
 Tekan ENTER / 

Ulangi langkah-langkah tersebut dengan
merubah barisnya

 Ketik =C2+D2
 Tekan tombol ENTER / 

Ulangi langkah-langkah tersebut dengan
merubah barisnya

G2
 Tekan tombol =
 Click cell F2
 Tekan tombol -
 Click cell E2
 Tekan tombol ENTER / 

Ulangi langkah-langkah tersebut dengan
merubah barisnya

 Ketik =F2-E2
 Tekan tombol ENTER / 

Ulangi langkah-langkah tersebut dengan
merubah barisnya



A B C D E F G

1 No Nama 

Barang

Harga 

Beli

Ongk

os

Modal Harga 

Jual

Laba

2 1 Rice

Cooker

600000 35000 635000 650000 15000

3 2 Blender 175000 10000 185000 200000 15000

4 3 Mixer 150000 10000 160000 175000 15000

5 4 Kulkas 1250000 50000 1300000 1350000 50000

6 5 Mesin Cuci 1450000 50000 1500000 1575000 75000

7 6 Kipas

Angin

75000 10000 85000 95000 10000

8 7 Mesin Jahit 550000 40000 590000 650000 60000

9 8 Televisi 1750000 45000 1795000 18500000 55000

10 9 Tafe

Recorder

100000 10000 110000 125000 15000

11 10 VCD Player 600000 10000 610000 650000 40000

Setelah langkah-langkah tersebut dilakukan, maka sheet akan menjadi

demikian :



1. Menyimpan lembar kerja Excel dengan nama
baru

 Klik tombol office button.

 Klik Save As (    )sehingga akan tampil kotak
dialog Save As.

 Pada kotak pilihan Save In, pilihlah folder 
sebagai tempat untuk menyimpan lembar
kerja Excel yang baru. Apabila Anda tidak
melakukan perubahan, maka hasil
penyimpanan akan tersimpan dalam folder 
yang sama dengan tempat penyimpanan file 
yang lama.

 Pada kotak isian File name, isikan nama file 
yang baru, lalu klik save.



2. Menyimpan lembar kerja Excel yang pernah 

disimpan

 Dengan cara mengklik tombol office button, 

kemudian klik Save.

 Dengan mengklik ikon Save (   ) pada quick 

access toolbar.

 Dengan menekan tombol Ctrl + S di keyboard.



Untuk menutup workbook yang aktif,

lakukanlah langkah-langkah berikut :

 Click menu File

 Click Close



Klik ikon pada menu office button. Setelah

muncul kotak dialog Open, pilih folder dan klik

file yang dicari melalui kotak isian Look in. Klik

tombol Open pada kotak dialog Open atau klik

dua kali file yang ingin dibuka.



Quiz

Click the Quiz button to edit this object



Simulation

Click the Simulation button to edit this object



Interaction

Click the Interaction button to edit this object







A. Copy, Move dan Clear



Copy Dengan Icon Cara Ringkas

Cell aktif

Ke cell lain

 Click icon Copy

 Click cell target

 Click icon Paste

 Tekan Ctrl + C

 Click cell target

 Tekan Ctrl + V

Cell aktif

Ke range

 Click icon Copy

 Drag range

 Click icon Paste

 Tekan Ctrl + C

 Drag range

 Tekan Ctrl + V

Range ke

range

 Drag range

 Click icon Copy

 Click cell awal 
target

 Click icon Paste

 Drag range

 Tekan Ctrl + C

 Click cell awal
target

 Tekan Ctrl + V



Move Dengan Icon Cara Ringkas

Cell aktif

Ke cell lain

 Click icon Cut

 Click cell target

 Click icon Paste

 Tekan Ctrl + X

 Click cell target

 Tekan Ctrl + V

Range ke

range

 Drag range

 Click icon Cut

 Click cell awal 
target

 Click icon Paste

 Drag range

 Tekan Ctrl + X

 Click cell awal
target

 Tekan Ctrl + V



Ada 4 kategori dalam melakukan penghapusan
yaitu :
 Menghapus isi cell / range
 Menghapus format cell / range
 Menghapus format dan isi cell / range
 Menghapus komentar cell / range



Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah :
 Click cell atau drag range
 Click ikon Clear sehingga muncul sub menu berikut :

Adapun cara tercepat untuk menghapus isi cell atau
range adalah dengan menggunakan tombol Delete
atau Del.



 Buka kembali workbook LATIH-01
 Drag seluruh data yaitu dari cell A1 sampai dengan G12
 Copy range tersebut ke posisi A16 sampai dengan G27
 Drag data di range A16:G27
 Pindahkan range tersebut ke posisi D21 sampai dengan

J32
 Hapus range D21:J32
 Hapus range E3:E12
 Hapus range G3:G12
 Copy cell E2 ke range E3:E12
 Copy range G2 ke range G3:G12
 Simpan dan tutup kembali workbook tersebut



Keterangan :
•Tunjangan =  10% dari Gaji Pokok
•Bonus =  5% dari Gaji Pokok
•G. Kotor =  Gaji Pokok + Tunjangan + Bonus
•Pajak =  5% dari G. Kotor
•G. Bersih =  G. Kotor – Pajak



Langkah-langkah penyelesaian

CELL KOLOM PENYELESAIAN CARA  RINGKAS 

D5 Tunjangan  =10%*C5 

 Click icon Copy 

 Drag range D6:D14 

 Click icon Paste 

 =10%*C5 

 Copy hingga cell D14 

E5 Bonus  =5%*C5 

 Click icon Copy 

 Drag range E6:E14 

 Click icon Paste 

 =5%*C5 

 Copy hingga cell E14 

F5 G. Kotor  =C5+D5+E5 

 Click icon Copy 

 Drag range F6:F14 

 Click icon Paste 

 =C5+D5+E5 

 Copy hingga cell F14 

G5 Pajak  =5%*F5 

 Click icon Copy 

 Drag range G6:G14 

 Click icon Paste 

 =5%*F5 

 Copy hingga cell G14 

H5 G. Bersih  =F5-G5 

 Click icon Copy 

 Drag range H6:H14 

 Click icon Paste 

 =F5-G5 

 Copy hingga cell H14 

C15 JUMLAH  Drag range C5:C15 

 Click icon Auto Sum 

 Copy hingga cell H15 

 Drag range C5:H15 

 Click icon Auto Sum 

 





Membuat border pada tabel
Border adalah garis berbentuk vertikal, horisontal
atau berupa bingkai di sekeliling sel atau range.
Langkah pembuatan border sebagai berikut:
 Sorot sel atau range yang akan diberi border.
 Klik kanan pada range, lalu pilih Format Cells, 

dan klik tab Border sehingga muncul kotak
dialog berikut :
Misalkan kita inginkan Border diberi garis tebal
dengan warna tertentu, maka caranya adalah
kita pilih warna yang dikehendaki, tentukan Line 
Style nya, pilih presets Outline=



Pemformatan border juga dapat dilakukan
melalui toolbar formatting dan toolbar 
border. Langkah-langkahnya sebagai berikut:
Sorot sel atau range yang akan diberi border.
Klik drop down Borders pada toolbar 
Formatting.
Pilih salah satu pilihan, misalnya Outside 
Borders, maka di sekeliling batas luar range 
yang disorot akan diberi garis.



Langkahnya adalah sebagai berikut:
Klik drop down Borders pada toolbar 
Group Font
Klik Draw Border, maka muncul
gambar pensil border dan kotak dialog 
Border.
Gambar batas range dari table yang 
hendak dibuat



Membuat shading pada tabel
Shading adalah warna dan pola background 
yang dimiliki oleh suatu sel atau range. 
Langkah untuk membuat shading:
 Sorot sel atau range yang akan diberi

shading
 Klik Theme Color pada Group Font.
 Klik Fill Color pada toolbar Formating.
 Pilihlah warna yang dikehendaki.



Langkah-langkah mengatur font dan ukuran huruf
pada teks dalam sel/range:
 Sorot sel atau range yang akan diganti ukuran

selnya
 Pilih ukuran huruf pada kotak drop down

Untuk mengatur posisi teks dalam sel:
 Sorot sel atau range yang akan diatur posisi

teksnya.
 Klik tombol Align Left (rata kiri), Center (rata 

tengah), Align Right, atau Justify (rata kanan-kiri).



Menambahkan dan menghapus simbol mata
uang, angka decimal, langkahnya adalah:
 Sorot sel atau range yang akan diberi simbol

mata uangnya
 Klik kanan > Format Cells atau dengan short 

cut CTRL + 1
 Pilih tab Number > Category > Currency > Rp

Indonesian > jika tidak menghendaki nominal 
sen, maka decimal place isi dengan 0.



Langkah-langkah menggabungkan beberapa cell adalah
sebagai berikut :
a. Sorot range yang akan digabungkan menjadi 1 cell
b. Klik tombol Merge and Center pada toolbar
Formating.

Untuk memecah hasil merge cells, sorot bagian yang
telah di merge kemudian klik tombol merge cells atau
dapat dilakukan dengan mengklik tombol drop down
pada merge cells > unmerge cells



Keterangan :
TOTAL HARGA = QTY * HARGA SATUAN

DISKON = 5% * TOTAL HARGA
TOTAL PENERIMAAN = TOTAL HARGA - DISKON



Pengambilan nilai cell yaitu mengambil nilai
yang terdapat pada suatu cell untuk
dimasukkan kedalam cell aktif.  
Pengambilan tersebut tanpa adanya proses
apapun baik perkalian, pembagian, 
penambahan maupun pengurangan.  Untuk
pengambilan nilai tersebut kita hanya
memberikan tanda = (sama dengan) dan
alamat cellnya saja.



Marginal Contribution = Selling Price – Variable Cost

B  E  P  = Fixed Cost / Marginal Contribution

Double  B E P  =  B  E  P * 2





• Total Penerimaan adalah jumlah seluruh item
Penerimaan

• Total Pengeluaran adalah jumlah seluruh item
Pengeluaran

• Saldo Akhir adalah Saldo Awal + Total Penerimaan -
Total Pengeluaran

• Saldo Awal Qtr 2 adalah Saldo Akhir Qtr 1

• Saldo Awal Qtr 3 adalah Saldo Akhir Qtr 2

• Saldo Awal Qtr 4 adalah Saldo Akhir Qtr 3

• Saldo Awal Total adalah Saldo Awal Qtr 1

• Item Penerimaan Total adalah jumlah item dari Qtr1 s.d.
Qtr 4

• Item Pengeluaran Total adalah jumlah item dari Qtr 1
s.d. Qtr 4



Cell Absolut adalah cell yang telah dikunci
sehingga dicopy kemana saja alamat cellnya
tidak berubah. Untuk mengabsolutkan sebuah
cell dapat dilakukan dengan cara mengclick
lokasi cell yang diinginkan kemudian tekan
tombol F4 sehingga karakter $ ditambahkan
didepan alamat kolom dan barisnya atau dengan
cara mengetik langsung karakter $ di depan
alamat kolom dan barisnya.



Keterangan :
Upah Dibayar = Jam Kerja * Upah/Jam



Waktu Kerja = Jam Keluar – Jam Masuk (format range dengan type 13:30)
Total Upah = Lama Kerja * Upah/jam * 24 (1 hari adalah 24 jam)



Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan adalah :
 Click tombol Start
 Arahkan pointer mouse ke Settings
 Click Control Panel sehingga Control Panel Wizard tampil di layar

monitor
 Click Regional Settings sehingga Regional Setting Wizard tampil di

layar monitor 
 Click drop down Regional dan geser vertical scroll ke bawah

sehingga Indonesian tampil dalam list box
 Click Indonesian dan click tombol Apply sehingga Change Regional 

Settings Wizard tampil di layar monitor 
 Click tombol Yes maka komputer akan di start ulang, jika mengclick

No maka kita dapat melanjutkan pekerjaan kita



Saldo = Saldo sebelumnya + Kredit – Debet



Aktifkanlah seluruh latihan-latihan

sebelumnya (Latih-01 hingga Latih-

08). Rubahlah angka-angkanya

menjadi format Rupiah (tidak

termasuk kolom nomor urut).

Setelah selesai, simpan dan tutup
latihan-latihan tersebut.



Langkah-langkah pengurutan yang harus
dilakukan sebagai berikut :
•Click Menu Home kemudian click Fill pada

grup editing
•Click Series…. maka Wizard Series akan

tampil di layar monitor



Pilihan Keterangan

Rows Pengurutan ditempatkan pada baris yang sama

Columns Pengurutan ditempatkan pada kolom yang sama

Linier Pengurutan garis lurus (menaik/menurun)

Growth Pengurutan kelipatan (perkalian)

Date Pengurutan tanggal

AutoFill Pengurutan otomatis

Day Unit hari (7 hari)

Weekday Unit hari kerja (5 hari)

Month Unit bulan

Year Unit tahun

Trend Pengurutan bervariasi

Step value Angka kelipatan

Stop value Angka terakhir





Langkah 1

 Click cell B2

 Arahkan ke Fill

 Click Series…

 Click Column

 Click Linear

 Click box Stop value dan ketik 15
 Click OK

Langkah 2

 Drag range C2:C16

 Arahkan ke Fill

 Click Series….

 Click Growth

 Click box Step value dan ketik 3

 Click OK

Langkah 3

 Drag range D2:D16

 Arahkan ke Fill

 Click Series…

 Click Date

 Click Day

 Click OK

Langkah 4

 Drag range E2:E16

 Arahkan ke Fill

 Click Series…

 Click Date jika belum aktif

 Click Weekday

 Click OK

Langkah 5

 Drag range F2:F16

 Arahkan ke Fill

 Click Series…

 Click Date jika belum aktif

 Click Month

 Click OK

Langkah 6

 Drag range G2:G16

 Arahkan ke Fill

 Click Series…

 Click Date jika belum aktif

 Click Year

 Click OK



Langkah 7

 Drag range H2:H16

 Arahkan ke Fill

 Click Series…

 Click AutoFill

 Click OK

Langkah 8

 Drag range I2:I16

 Arahkan ke Fill

 Click Series…

 Click AutoFill

 Click OK

Setelah langkah-langkah tersebut dilakukan maka sheet menjadi demikian :







FUNGSI - FUNGSI



A. FUNGSI MATEMATIKA

ROUND

MOD

INT

ABS



FUNGSI ROUND

Fungsi ROUND 
digunakan untuk
pembulatan angka, 

=ROUND(number,num_digits)

number : bilangan/cell

num_digits : digit yang diinginkan



FUNGSI MOD

fungsi MOD
digunakan untuk
mencari sisa dari
suatu pembagian

=MOD(number,divisor)

number: bilangan/cell

divisor : angka pembagi



FUNGSI  INT

fungsi INT untuk
menghilangkan
decimal 

=INT(number)

number: bilangan/cell



FUNGSI ABS

Fungsi ABS digunakan
untuk memfositifkan
angka

=ABS(number)

number: bilangan/cell



Buat dan selesaikan sheet berikut, 
simpan dengan nama LATIH-10



LANGKAH PENYELESAIAN

CELL FORMULA CELL FORMULA CELL FORMULA

G2 =ROUND(B2,2) G8 =MOD(B6,2000
0)

G12 =MOD(B6,500)

G3 =ROUND(B2,0) G9 =MOD(B6,1000
0)

G13 =MOD(B6,100)

G4 =ROUND(B2,-1) G10 =MOD(B6,5000
)

G15 =INT(B15)

G6 =MOD(B6,100000
)

G11 =MOD(B6,1000
)

G17 =ABS(B17)

G7 =MOD(B6,50000)



Setelah formula-formula tersebut kita
berikan, sheet akan menjadi demikian :



Buat dan selesaikan sheet berikut, simpan dengan
nama LATIH-11

Hitunglah masing-masing lembar uang pecahan untuk gaji-gaji tersebut.



B. FUNGSI STATISTIK
COUNT

SUM

MAX

AVERAGE

MIN

MODE

MEDIAN

STDEV



FUNGSI COUNT
COUNT digunakan untuk
menghitung banyaknya data 
numeric saja, sedangkan untuk
menghitung banyaknya data yang 
campuran harus menggunakan
COUNTA

=COUNT(value1,value2,….)

value1,value2,…. => kelompok
nilai/range



FUNGSI SUM

SUM digunakan
untuk menghitung
jumlah data

=SUM(value1,value2,….)

value1,value2,….=> kelompok
nilai/range



FUNGSI MAX

MAX digunakan
untuk menentukan
nilai tertinggi
(maksimum).

=MAX(value1,value2,….)

value1,value2,…. => kelompok
nilai/range



FUNGSI AVERAGE

AVERAGE digunakan untuk
menentukan nilai rata-rata.  
MIN digunakan untuk
menentukan nilai terendah
(minimum).

=AVERAGE(value1,value2,…)

value1,value2,…. => kelompok
nilai/range



FUNGSI MIN

MIN digunakan
untuk menentukan
nilai terendah
(minimum)

=MIN(value1,value2,….)

value1,value2,….=> kelompok
nilai/range



FUNGSI MODE

MODE digunakan
untuk menentukan
nilai yang terbanyak
(modus).

=MODE(value1,value2,….)

value1,value2,…. => kelompok
nilai/range



FUNGSI MEDIAN

MEDIAN digunakan
untuk menetukan
nilai median 

=MEDIAN(value1,value2,….)

value1,value2,…. => kelompok
nilai/range



FUNGSI  STDEV

STDEV digunakan
untuk menentukan
nilai simpangan baku
(standar deviasi).

=STDEV(value1,value2,….)

value1,value2,….=> kelompok
nilai/range



Buat dan selesaikanlah sheet berikut, simpan
dengan nama LATIH-12



Buat dan selesaikan sheet berikut, simpan dengan
nama LATIH-13

Total = Harga * Qty
Diskon = 5% * Total
Penerimaan = Total – Diskon



C. FUNGSI TEKS

UPPER

LOWER

PROPER

LEN

LEFT

MID

RIGHT

STDEV

TEKS



FUNGSI  UPPER

UPPER digunakan
untuk merubah teks
menjadi huruf kapital

=UPPER(Text)

Text =>  Teks/Cell



FUNGSI  LOWER

LOWER digunakan
untuk merubah teks
menjadi huruf kecil

=LOWER(Text)

Text =>  Teks/Cell



FUNGSI  PROPER

PROPER digunakan
untuk merubah huruf
awal setiap kata
menjadi huruf kapital

=PROPER(Text)

Text =>  Teks/Cell



FUNGSI  LEN

LEN digunakan untuk
menghitung
banyaknya karakter

=LEN(Text)

Text =>  Teks/Cell



FUNGSI  LEFT

LEFT digunakan
untuk mengambil
sebagian karakter di
bagian kiri

=LEFT(Text,Num_chars)

Text =>  Teks/Cell

Num_chars =>  Jumlah
karakter yang diambil



FUNGSI  MID

MID digunakan
untuk mengambil
sebagian karakter di
bagian tengah.

=MID(Text,Start_num,num_chars)

Text =>  Teks/Cell

Start_num =>  Dimulai dari karakter ke n

Num_chars =>  Jumlah karakter yang 
diambil



FUNGSI  RIGHT

RIGHT digunakan
untuk mengambil
sebagian karakter di
bagian kanan

=RIGHT(Text,Num_chars)

Text =>  Teks/Cell

Num_chars =>  Jumlah karakter
yang diambil



FUNGSI  TEXT

TEXT digunakan
untuk merubah angka
menjadi teks dengan
format tertentu

=TEXT(Value,format_text)

Value =>  Nilai/Cell

Format_text =>  Format teks yang 
diinginkan



FUNGSI  TEXT

Untuk menggabungkan isi
teks dari beberapa cell cukup
dengan menggunakan &



Buat dan selesaikan sheet berikut, 
simpan dengan nama LATIH-14

Dari teks-teks tersebut buatlah : 

samarinda kota tepian (menggabungkan isi cell),

SAMARINDA  KOTA  TEPIAN, samarinda kota tepian, Samarinda Kota Tepian, 

sama, mari, rinda, 62 – 0541 – 260588



Buat dan selesaikan sheet berikut, simpan dengan nama
LATIH-15

Dari teks-teks tersebut buatlah :
politeknik negeri samarinda, POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA, Politeknik Negeri Samarinda, teknik, politik, elite, generik,
gemas, teknokrat, teknologi, negara, Indonesia, 0541 – 260588







TOPIK 4
FUNGSI LOGIKA

FUNGSI LOOKUP



Fungsi Logika (Fungsi IF)

 Fungsi Logika (Fungsi IF) adalah fungsi logika berpikir
komputer dalam melakukan pemilihan berdasarkan
syarat-syarat/kondisi dan alternatif-alternatif jawaban
yang telah ditentukan.

 Alternatif-alternatif jawaban yang kita berikan adalah
alternatif jawaban jika syarat/kondisi benar dan
alternatif jawaban jika syarat/kondisi salah.

Adapun bentuk umum fungsi logika tersebut adalah :
=IF(logical_test,value_if_true,value_if_false)
logical_test =>  Syarat/kondisi
value_if_true =>  Proses jika kondisi benar
value_if_false =>  Proses jika kondisi salah



Untuk mengkondisikan syarat dipergunakan
operator persamaan dan pertidaksamaan
yaitu:

= Sama dengan

> Lebih besar
< Lebih kecil
>= Lebih besar dan sama dengan
<= Lebih kecil dan sama dengan
<> Tidak sama dengan

Untuk syarat/kondisi dan alternatif jawaban yang berupa

karakter/huruf harus diapit oleh tanda “ (tanda petik dua),

sedangkan yang berupa angka atau perhitungan cell tidak perlu

diberi tanda tersebut. Adapun contoh-contoh penulisan formula
fungsi logika tersebut adalah :

=IF(D5>3000,”Mahal”,”Murah”)

=IF(C7=”Kawin”,10%*E7,5%*E7)



FUNGSI LOGIKA

LOGIKA TUNGGAL

LOGIKA BERTINGKAT

LOGIKA BERGANDA

LOGIKA ALTERNATIF



FUNGSI LOGIKA TUNGGAL

Dalam fungsi logika tunggal, 
hanya ada satu syarat/kondisi
yang dinyatakan benar dan
kondisi-kondisi yang lain 
dianggap salah

Bentuk umum fungsi logika
tunggal adalah :

=IF(logical_test,value_if
_true,value_if_false)



Buat dan selesaikanlah sheet berikut, 

simpan dengan nama LATIH-16

•TH. PRD dibawah 1998, ONGKOS sebesar 6% dari HRG.  POKOK, lainnya sebesar 10% dari HRG.  POKOK

•TH. PRD diatas 1997, PPN sebesar 10% dari HARGA  POKOK, lainnya sebesar 15% dari HARGA  POKOK

•HARGA  JUAL = HRG.  POKOK + ONGKOS + PPN

•TH. PRD dibawah 1997, KETERANGAN adalah “LAMA”, lainnya “BARU”



Penyelesaian fungsi if :

CELL FORMULA

F7 =IF(D7<1998,6%*E7,10%*E7)

G7 =IF(D7>1997,10%*E7,15%*E7)

H7 =E7+F7+G7

I7 =IF(D7<1997,”LAMA”,”BARU”)



Setelah dilakukan pengcopyan, penjumlahan dan

pemformatan, maka sheet menjadi demikian :



Buat dan selesaikan sheet berikut, simpan dengan nama

LATIH-17

Ketentuan :

Insentif - status Tetap dan bagian Produksi = 15% dari Gaji Pokok

- status Tetap dan bagian Pemasaran = 12.5% dari Gaji Pokok

- status Tetap dan bagian lainnya = 10% dari Gaji Pokok

- status Honor = 7.5% dari Gaji Pokok

Penerimaan = Gaji Pokok + Insentif



FUNGSI LOGIKA BERTINGKAT 
Dalam fungsi logika bertingkat, ada dua
atau lebih tingkatan syarat untuk
menyatakan kondisi itu benar beserta
prosesnya dan kondisi yang lain 
dianggap salah.  Untuk menentukan
banyaknya tingkat adalah jumlah syarat
dikurang satu.  Apabila ada 3 syarat, 
maka terdapat 2 tingkatan IF.

Bentuk umum fungsi logika
bertingkat adalah :

=IF(Logical_test1,value_if_tru
e1,IF(Logical_test2,value_if_tr
ue2, … , … ,value_if_false)



Buat dan selesaikan sheet berikut, 

simpan dengan nama LATIH-18

Keterangan :
Manager mendapat Insentif 10% dari Gaji Pokok
Supervisor mendapat Insentif 8% dari Gaji Pokok
Sekretaris mendapat Insentif 6% dari Gaji Pokok
Staf mendapat Insentif 4% dari Gaji Pokok



Langkah-langkah penyelesaian :
CELL FORMULA

F7

=IF(D7=”Manager”,10%*E7,IF(D7=”Supervisor”,8%
*E7,IF(D7=”Sekretaris”,

6%*E7,4%*E7)))

G7 =E7+F7

Copy range F7:G7 hingga ke baris 16

Drag range E7:G17, click icon Auto Sum



Buat dan selesaikan sheet berikut, simpan dengan nama

LATIH-19

Keterangan :

TK = Tidak Kawin K/0 = Kawin tanpa anak K/1 = Kawin anak 1

K/2 = Kawin anak 2 K/3 = Kawin anak 3



Ketentuan :
Tambahkan kolom-kolom TUNJ. JABATAN, TUNJ. HIDUP, JAMSOSTEK, PTKP,

PKP, PKP THN, PAJAK THN, PAJAK dan GAJI BERSIH

Tunjangan => Tunjangan Istri 10% dari Gaji Pokok dan anak 5% dari Gaji

Pokok per anak

Gaji Kotor = Gaji Pokok + Tunjangan

Tunj. Jabatan = 5% dari Gaji Kotor (maksimal 108.000,00)

Tunj. Hidup => Kepala keluarga 288.000,00 Istri dan anak 144.000,00 per

orang

Jamsostek = 5% dari Gaji Kotor

P T K P = Tunj. Jabatan + Tunj. Hidup + Jamsostek

P K P = Gaji Kotor – PTKP untuk Gaji Kotor>PTKP, jika PTKP>Gaji Pokok

adalah 0

PKP THN = PKP * 12

Pajak Thn => PKP THN 1 s.d. 25 juta sebesar 5%

Diatas 25 Juta s.d. 50 juta sebesar 10%

Diatas 50 juta s.d. 100 juta sebesar 15%

Diatas 100 juta sebesar 30%

Pajak = Pajak Thn dibagi 12

Gaji Bersih = Gaji Kotor – Jamsostek – Pajak



FUNGSI LOGIKA BERGANDA

Dalam fungsi logika berganda, 
terdapat dua atau lebih syarat
yang kesemuanya harus dipenuhi
untuk menyatakan kondisi itu
benar, adapun kondisi yang lain 
dianggap salah.

Bentuk umum fungsi logika
berganda adalah: 
=IF(AND(logical1,logical2,,,, 
),value_if_true,value_if_false)



Untuk penerapannya, buat dan selesaikan sheet 

berikut ini serta simpanlah dengan nama LATIH-20

Ketentuan :

Rata-Rata = ( Tertulis + Etika + Psikotest ) dibagi tiga

Keterangan : “DITERIMA” jika Rata-Rata dan Etika >= 70, lainnya

“DITOLAK”



CELL FORMULA

G7 =(D7+E7+F7)/3

H7 =IF(AND(G7>=70,E7>=70),”DITERIMA”,”DITOLAK”)

Langkah-langkah penyelesaian :

Setelah dilakukan pengcopyan, maka sheet menjadi demikian :



Buat dan selesaikan sheet berikut, simpan

dengan nama LATIH-21

Ketentuan :

Insentif - status Tetap dan bagian Produksi = 15% dari Gaji Pokok

- status Tetap dan bagian Pemasaran = 12.5% dari Gaji Pokok

- status Tetap dan bagian lainnya = 10% dari Gaji Pokok

- status Honor = 7.5% dari Gaji Pokok

Penerimaan = Gaji Pokok + Insentif



FUNGSI LOGIKA ALTERNATIF

Dalam fungsi logika alternatif, 
terdapat dua atau lebih syarat
yang apabila salah satunya
terpenuhi sudah menyatakan
kondisi itu benar, adapun kondisi
yang lain dianggap salah.

Bentuk umum fungsi logika
alternatif adalah :

=IF(OR(logical1,logical2, ,,, 
),value_if_true,value_if_false)



Untuk penerapannya, buat dan selesaikan sheet 

berikut ini serta simpanlah dengan nama LATIH-22

Ketentuan :

Bonus - bagian Produksi dan bagian Pemasaran mendapat bonus 500,000

- lainnya mendapat bonus 350,000

Pajak = 10% dari Bonus

Penerimaan = Bonus – Pajak



Langkah-langkah penyelesaian :

CELL FORMULA
E7 =IF(OR(D7=”Produksi”,D7=”Pemasaran”),500000,350000)
F7 =10%*E7
G7 =E7-F7

Setelah dilakukan pengcopyan, penjumlahan dan pemormatan maka sheet menjadi demikian :



Buat dan selesaikan sheet berikut, simpan dengan

nama LATIH-24



Ketentuan :

Biaya => Tujuan Surabaya/Makassar Rp 3.000,00 per kg

=> Tujuan Yogyakarta/Semarang Rp 4.000,00 per
kg

=> Tujuan Jakarta/Bandung Rp 5.000,00 per kg

=> Tujuan Medan/Batam Rp 6.000,00 per kg

Diskon => Berat s.d. 10 kg tidak mendapat diskon

=> Berat kg ke 11 s.d. ke 25 diskon 3% darI
berat*biaya per kg-nya

=> Berat kg ke 26 s.d. ke 50 diskon 6% dari
berat*biaya per kg-nya

=> Berat kg ke 51 ke atas diskon 10% dari
berat*biaya per kg-nya

Penerimaan = Biaya - Diskon



FUNGSI LOOKUP
Fungsi Lookup adalah fungsi
pembacaan dan pengambilan data pada
table yang bersifat tetap (standar) yang 
dilakukan berdasarkan kesamaan
antara isi cell yang ada di tabel kerja
dengan isi cell yang ada di tabel data 
(tabel standar) yang berlaku sebagai cell 
kunci. 

Bentuk umum fungsi logika
alternatif adalah :

=IF(OR(logical1,logical2, ,,, 
),value_if_true,value_if_false)



FUNGSI LOOKUP

Fungsi Lookup adalah fungsi pembacaan
dan pengambilan data pada table yang
bersifat tetap (standar) yang dilakukan
berdasarkan kesamaan antara isi cell
yang ada di tabel kerja dengan isi cell
yang ada di tabel data (tabel standar)
yang berlaku sebagai cell kunci.



FUNGSI LOOKUP

VERTICAL LOOKUP

HORIZONTAL LOOKUP

LOOKUP BEBAS



FUNGSI VERTICAL LOOKUP

Vertical Lookup digunakan
apabila tabel data tersusun
dalam bentuk kolom
perkolom

Bentuk umum Vertical 
Lookup:

=VLOOKUP(Lookup_value,Ta
ble_array,Col_index_num, ,,, )



Contoh tabel vertical :

Kode Nama 
Barang

Harga 
Satuan

12121 Kulkas 800.000

12122 Televisi 2.000.000

12123 Mesin Cuci 1.200.000

12124 Kipas Angin 100.000

12125 Rice Cooker 350.000

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) <== Index kolom



Buat dan selesaikan sheet berikut, simpan dengan

nama LATIH-24



Ketentuan :

Tambahkan kolom-kolom GAJI KOTOR, ASTEK, ASKES, 
PAJAK dan GAJI BERSIH

1. GAJI POKOK dan INSENTIF dicari dengan
menggunakan fungsi VLOOKUP

2. TUNJANGAN : - Status “Kawin” mendapat tunjangan
10% dari Gaji Pokok

- Status “Bujang” tidak mendapat
tunjangan

3. GAJI KOTOR = GAJI POKOK + TUNJANGAN + INSENTIF

4. ASTEK dan ASKES dicari dengan menggunakan fungsi
HLOOKUP

5. PAJAK = 5% dari GAJI POKOK setelah dikurangi ASTEK

dan ASKES
6. GAJI BERSIH = GAJI KOTOR – ASTEK – ASKES – PAJAK



Langkah-langkah penyelesaian :

CELL FORMULA

F17
Ketik =vlookup( , clikc cell D17, ketik , (koma) , drag range B4:D8 ,
Tekan tombol F4, ketik , (koma) , ketik 2, ketik ) dan tekan ENTER

Formula =VLOOKUP(D17,$B$4:$D$8,2)

G17 =IF(E17=”Kawin”,10%*F17,0)

H17
Ketik =vlookup( , clikc cell D17, ketik , (koma) , drag range B4:D8 ,
Tekan tombol F4, ketik , (koma) , ketik 3, ketik ) dan tekan ENTER

Formula =VLOOKUP(D17,$B$4:$D$8,3)

I17 =F17+G17+H17

J17

Ketik =hlookup(, clikc cell D17, ketik , (koma) , drag range C11:G13,
Tekan tombol F4, ketik , (koma) , ketik 2, ketik False, ketik ) dan tekan
ENTER

Formula =HLOOKUP(D17,$C$11:$G$13,2,False)

K17

Ketik =hlookup(, clikc cell D17, ketik , (koma) , drag range C11:G13,
Tekan tombol F4, ketik , (koma) , ketik 3, ketik False, ketik ) dan tekan
ENTER

Formula =HLOOKUP(D17,$C$11:$G$13,3,False)

L17 =5%*(I17-J17-K17)

M17 =I17-J17-K17-L17



Setelah dilakukan pengcopyan, penjumlahan dan

pemormatan, maka sheet menjadi demikian :



FUNGSI HORIZONTAL LOOKUP

Horizontal Lookup
digunakan apabila tabel
data tersusun dalam
bentuk baris. 

Bentuk umum Horizontal 
Lookup :

=HLOOKUP(Lookup_value,Ta
ble_array,Row_index_num, ,,, 
)



Contoh Tabel Horizontal :

Kode 11111 11112 11113 11114 ( 1 )

Nama
Barang

Piring Gelas Cangkir Pinggan ( 2 ) <== Index baris

Harga
Satuan

7.500 6.000 6.500 85.000 ( 3 )



Buat dan selesaikan sheet berikut, 

simpan dengan nama LATIH-25



Buat Tabel 3 berikut pada sheet yang sama

(melanjutkan)

Tambahkan kolom-kolom Gaji Kotor, T. Jabatan, B. Hidup, Jamsostek, Askes, PTKP,
PKP, Pajak dan Gaji Bersih



Ketentuan :

• Gaji Pokok dan Insentif dicari dengan menggunakan
Vertical Lookup

• Tunjangan dan B. Hidup dicari dengan menggunakan
Horizontal Lookup

• Gaji Kotor = Gaji Pokok + Tunjangan + Insentif

• T. Jabatan = 5% dari Gaji Kotor maksimal sebesar Rp
108.000,00

• Jamsostek = 6% dari Gaji Kotor

• Askes = 4% dari Gaji Kotor

• PTKP = T. Jabatan + B. Hidup + Jamsostek + Askes

• PKP = Gaji Kotor – PTKP untuk Gaji Kotor>PTKP, jika tidak
0 (nol)

• Pajak : PKP sampai dengan 2.083.333 dikenakan pajak
5%, selebihnya 10%

• Gaji Bersih = Gaji Kotor – Jamsostek – Askes – Pajak



FUNGSI LOOKUP BEBAS

Type 1

=LOOKUP(lookup_v
alue,lookup_vector,r
esult_vector)

Lookup Bebas pertama
digunakan apabila jumlah
kolom data lebih dari 2 kolom
dan diambil secara tidak
beraturan



FUNGSI LOOKUP BEBAS

Type 2

LOOKUP(lookup_val
ue,array)

Lookup Bebas kedua
digunakan apabila jumlah
kolom data hanya 2 kolom
atau jika mengambil data
dikolom terakhir.



Buat dan selesaikan sheet berikut, simpan dengan

nama LATIH-26

Ketentuan :
•Nama Barang dan Harga/Qty dicari dengan menggunakan fungsi Lookup Bebas
•Total Harga = Qty * Harga/Qty



Langkah-langkah penyelesaian :

=> Menggunakan cara pertama
CELL LANGKAH-LANGKAH

C11

Ketik =LOOKUP(, click cell D11, ketik , (koma), drag range B3:B8,

tekan tombo F4, ketik , (koma), drag range C3:C8, tekan

tombol F4, ketik ) dan tekan ENTER

Formula =LOOKUP(D11,$B$3:$B$8,$C$3:$C$8)

F11

Ketik =LOOKUP(, click cell D11, ketik , (koma), drag range B3:B8,

tekan tombo F4, ketik , (koma), drag range D3:D8, tekan

tombol F4, ketik ) dan tekan ENTER

Formula =LOOKUP(D11,$B$3:$B$8,$D$3:$D$8)

G11 =E11*F11

=> Menggunakan cara kedua

CELL LANGKAH-LANGKAH

C11
Ketik =LOOKUP(, click cell D11, ketik , (koma), drag range B3:C8, tekan
tombo F4, ketik ) dan tekan ENTER

Formula =LOOKUP(D11,$B$3:$C$8)

F11
Ketik =LOOKUP(, click cell D11, ketik , (koma), drag range B3:D8, tekan
tombo F4, ketik ) dan tekan ENTER

Formula =LOOKUP(D11,$B$3:$D$8)

G11 =E11*F11



Setelah dilakukan pengcopyan, penjumlahan dan

pemormatan maka sheet menjadi demikian :



Buat dan selesaikan sheet berikut, simpan

dengan nama LATIH-27

Ketentuan :

Gaji Pokok dan Bonus dicari dengan menggunakan fungsi Lookup Bebas

Tunjanga => Status Kawin mendapat tunjangan 15% dari Gaji Pokok

=> Status Janda/Duda mendapat tunjangan 10% dari Gaji Pokok

=> Status Bujangan mendapat tunjangan 5% dari Gaji Pokok

Gaji Kotor = Gaji Pokok + Tunjangan + Bonus







MENGATUR HALAMAN DAN MENCETAK

GRAFIK

TOPIK 5



A.  Mengatur Halaman

Click Page Layout Tab, pilih Page Setup Group kemudian click

tombol anak panah ( tombol ) yang ada pada sub menu Page
Setup maka Page Setup Wizard tampil di layar monitor

• Pada tampilan Page tentukan pilihan Orientasi
tampilan, Skala dan Ukuran Kertas

• Pada tampilan Margins tentukan Margin Atas, Margin

Bawah, Margin Kiri, Margin Kanan, Margin Header
dan Margin Footer serta Centringnya

• Pada tampilan Header/Footer tentukan Header dan
Footer yang diinginkan

• Pada tampilan Sheet tentukan pilihan-pilihan khusus
bila diinginkan

• Click OK apabila ingin kembali ke layar kerja, click
Print apabila ingin langsung mencetak



B.  Mencetak

Untuk melakukan pencetakan, lakukanlah langkah-langkah
berikut :

• Setup halaman terlebih dahulu

• Click Tombol Office Button dan click Print sehingga Print Wizard
tampil di layar

• Tentukan pilihan-pilihan pencetakan
• Click OK untuk mulai melakukan pencetakan

Apabila halaman belum disetup tetapi Print Wizard sudah aktif, 

lakukan langkah-langkah berikut :

 Clikck Preview

 Pada tampilan Preview, click tombol Setup sehingga Setup 

Wizard tampil

 Lakukanlah setting halaman yang diinginkan

 Click Print untuk memulai pencetakan



JENIS GRAFIK (CHART)

 Grafik yang terdapat pada excel antara lain: 
Column charts (Grafik Kolom), Line charts 
(Grafik Garis), Pie charts (Grafik lingkaran),
Bar charts (Grafik batang), Area charts 
(Grafik bidang), XY (scatter) charts (Grafik
penyebaran), Stock charts (Grafik stok),
Surface charts (Grafik permukaan),
Doughnut charts (Grafik donat), Bubble 
charts (Grafik gelembung), Radar charts 
(Grafik radar)



A.  Langkah-Langkah Membuat Grafik

Adapun langkah-langkah pembuatan grafik adalah
sebagai berikut :

• Setelah data dibuat, drag seluruh data yang akan
dibuat grafik

• Click tab Insert, kemudian pilih bentuk grafik yang
diinginkan

• Pada tab Design, click pada bentuk Layout Grafik

yang diinginkan

• Tentukan judul grafik dengan cara click bentuk
layout yang diharapkan



Membuat Grafik Lingkaran

•Drag range 
C7:D10, 

kemudian click 
tab Insert Click 
Pie pada Chart 
Group dan click 
gambar

Lingkaran 3-D 
Pie



Grafik lingkaran akan tampak seperti dibawah ini :

Untuk memberi judul pada
grafik, click grafik tersebut
kemudian pada click tab 
Layout, kemudian click Chart 
Title dan pilih Above Chart

• Isi box Chart title dengan

Produksi PT Mahakam Jaya 

Timber Tahun 2000
• Untuk menampilkan label 

pada grafik, click tab Layout, 
kemudian click Data labels
kemudian pilih Outside End



Setelah langkah-langkah tersebut dilaksanakan, sheet akan
menjadi demikian, simpanlah dengan nama LINGKARAN-1



Membuat Grafik Kolom 3D

• Drag range C6:E12, kemudian

click tab Insert

Pada Chart Group Click Column
dan pilih gambar Column 3D

•Grafik Kolom akan tampak
seperti ini :



• Untuk memberi judul pada

grafik, click grafik tersebut

kemudian pada click tab

Layout, kemudian click Chart

Title dan pilih Above Chart

• Isi box Chart title dengan

Realisasi Ekspor Semester I

Tahun 2001
• Untuk memberi label pada

sumbu Horizontal click Axis Title,

kemudian pilih Primary

Horizontal Axis Title dan pilih

Title Below Axis
• Isi box Horizontal Axis Title

dengan Bulan

• Untuk memberi label pada

sumbu Vertical click Axis Title,

kemudian pilih Primary Vertical

Axis Title dan pilih Rotated Title

• Isi box Vertical Axis Title dengan

Harga ($)



Dengan menggunakan data berikut ini, buatlah Grafik Lingkaran 3D 
dan Grafik Donat.  Setelah selesai, simpan dengan nama LATIH-28



Dengan menggunakan data berikut ini, buatlah Grafik Kolom 3D dan
Grafik Garis.  Setelah selesai, simpan dengan nama LATIH-29







OPERASI DATA

TOPIK 6



OPERASI DATA

Operasi data adalah fungsi DataBase dari

Microsoft Excel yang dioperasikan melalui menu 

DATA. Fungsi DataBase membaca data-data yang 

ada di sheet sebagai data-data database, dimana

setiap kolom dianggap sebagai field dan setiap

baris dianggap sebagai record.



5 TABLE

4 SUBTOTALS

3 FORM

2 FILTER

1 SORT

OPERASI DATA

6 PIVOT TABLE



Sort adalah mengurutkan record 

berdasakan kreteria tertentu

secara Ascending

(menurun/dari kecil ke besar) 

maupun secara Descending

(menaik/dari besar ke kecil).

SORT



PENYORTIRAN BERJENJANG

✓Apabila pada tingkat pertama record-record masih belum dapat

diurutkan dengan benar, maka akan diurutkan dengan sort tingkat

kedua.

✓Jika pada tingkat kedua record-record masih belum dapat diurutkan
maka digunakan sort tingkat ketiga.

✓Apabila pada tingkat pertama record-record sudah dapat diurutkan,

maka sort tingkat kedua dan ketiga diabaikan. Demikian pula jika

sampai tingkat kedua sudah dapat diurutkan, maka sort tingkat ketiga
diabaikan.



Sort yang akan dilakukan adalah :

➢ Tingkat I=> Grade diurutkan
secara Ascending ( 1 s.d. 5)

➢ Tingkat II=> Th Masuk diurutkan

secara Ascending ( 1992 s.d.
1995)

➢ Tingkat III=> Bagian diurutkan
secara Descending



Langkah-langkah penyortiran :

•Drag range C6:G21

•Click menu Data dan click Sort sehingga Sort Wizard tampil

•Click tombol Dropdown Sort by dan click GRADE

•Click Ascending jika belum aktif (jika sudah, abaikan saja)

•Click Add Level

•Click tombol Dropdown Then by yang pertama dan click TH MASUK

•Click Ascending jika belum aktif (jika sudah, abaikan saja)

•Click Add Level

•Click tombol Dropdown Then by yang kedua dan click BAGIAN

•Click Descending

•Click OK untuk diproses



Tampilan akhir Sort Wizard adalah sebagai berikut :

Keterangan Sort Wizard :

Sort by => Sort tingkat I

Then by (1) => Sort tingkat II

Then by (2) => Sort tingkat III

Ascending => Pengurutan menurun/kecil ke
besar

Descending => Pengurutan menaik/besar ke
kecil

Header row => Header turut didrag

No header row=> Header tidak turut didrag

Setelah langkah-langkah tersebut dilakukan, maka

susunan barisnya (tidak termasuk NOMOR) akan

berubah menjadi seperti pada halaman berikut dan

simpanlah dengan nama SORTIR-1.



Buatlah sheet berikut, urutkan Nilai secara Descending, Cabang secara

Descending dan Nama secara Ascending.  Setelah selesai, simpan dengan

nama SORTIR-2



Filter adalah penyaringan data 

berdasarkan kreteria tertentu dengan

cara otomatis maupun advance.  Dalam

penyaringan data secara otomatis, 

seluruh fieldnya dapat dijadikan dasar

penyaringan dan data-data yang tidak

memenuhi kreteria akan

disembunyikan.  Pada Auto Filter, kita

juga dapat memilih Custom kreteria

pada suatu field.

FILTER



LANGKAH-LANGKAH PENGOPERASIAN FILTER

•Aktifkan kembali

workbook SORTIR-1, 
drag range B6:G21

•Click menu Data, 

arahkan mouse ke

Filter

Setelah langkah-

langkah tersebut

dilakukan, maka sheet 

menjadi seperti berikut:



Untuk menampilkan

hanya bagian

Produksi, click 

tombol Dropdown 

Bagian dan click 

Produksi maka sheet 
menjadi demikian :



❖ Untuk menampilkan kembali

seluruh data-data yang ada,

click tombol Dropdown

Bagian dan click (All) atau

click menu Data dan

mengarahkan panah mouse

ke Filter kemudian click Show

All.

❖ Untuk menampilkan

karyawan yang masuk tahun

1992 dan mempunyai grade

3, click Dropdown Th Masuk

dan click 1992 kemudian

click Dropdown Grade dan

click 3 sehingga sheet
menjadi demikian :



Untuk menampilkan karyawan bagian Administrasi
dan Keuangan, lakukan langkah-langkah berikut :

• Click tombol Dropdown Bagian dan click Text

Filter pilih Custom Filter sehingga Custom
AutoFilter Wizard tampil

• Jika box kiri atas tidak berisi equals, click tombol
Dropdown-nya dan click equals

• Click tombol Dropdown box kanan atas dan click
Administrasi

• Click tombol Dropdown box kiri bawah dan click
equals

• Clcik tombol Dropdown box kanan bawah dan
click Keuangan

• Click OK untuk diproses

Setelah langkah-langkah tersebut dilakukan maka

tampilan akhir Custom AutoFilter Wizard dan sheet

seperti berikut :



Untuk menampilkan karyawan Bagian

Produksi yang masuk tahun 1992

dengan menggunakan Advance Filter,
lakukanlah langkah-langkah berikut :

•Ketik BAGIAN di cell I6 dan Produksi di
cell I7

•Ketik TH MASUK di cell J6 dan 1992 di
cel J7

•Drag range B6:G21

•Click menu Data dan click Advance

Filter sehingga Advance Filter Wizard
tampil

•Click box Criteria range dan drag
range I6:J7

•Click OK untuk diproses



Keterangan Advance Filter Wizard :

Filter the list, in-place =>  Ditampilkan
dilokasi awal

Copy to another location => Ditampilkan

ditempat
yang lain

List range =>  Range data filter

Criteria range =>  Range kriteria

Copy to =>  Lokasi tampilan filter jika
dipilih



Hasil Advance Filter tersebut adalah seperti berikut dan

simpan dengan nama FILTER-1.



LATIHAN FILTER

Aktifkan kembali workbook SORTIR-2.

Filterlah data-datanya berdasarkan

CABANG dan NILAI-nya. Setelah selesai,
simpan dengan nama FILTER-2.



Dengan menggunakan form, maka kita

dengan mudah mengendalikan suatu

tabel yang isinya sering mengalami

perubahan, baik berupa penambahan

record, penghapusan record dan

pengeditan maupun hanya untuk

ditampilkan saja.

Form juga dapat dioperasikan pada

tabel yang masih baru, tetapi judul-judul

field dan perhitungan cellnya harus

sudah dibuat terlebih dahulu.

FORM



Untuk memulai latihan form, aktifkan workbook SORTIR-

1 seperti berikut :



Langkah-langkah pengoperasian :

•Drag range B6:G21

•Click click Form pada Quick Access Toolbar sehingga Form Wizard tampil sebagai berikut :

Keterangan penggunaan tombol :

New =>  Menambah record baru

Delete =>  Menghapus record aktif

Restore =>  Mengembalikan data yang telah
diedit/dirubah

Find Prev / ▲ =>  Ke record sebelumnya
Find Next / ▼ =>  Ke record berikutnya

Criteria =>  Menggunakan kriteria untuk
menampilkan record

Clear =>  Keluar dari penggunaan Criteria (modus 

Criteria)
Close =>  Menutup / keluar dari penggunaan Form

Lakukanlah operasi form (New, Delete, Edit dan Criteria) pada pada workbook SORTIR-1 yang 

sedang aktif, setelah itu simpan dengan nama FORM-1



LATIHAN

Aktifkan workbook SORTIR-2 dan lakukanlah

pengoperasian form (New, Delete, Edit dan

Criteria) pada workbook tersebut, setelah selesai
simpan dengan nama FORM-2.



LATIHAN

buatlah struktur dasar tabel seperti berikut :

• Format cell B8 dengan Icon Center
• Ketikan formula berikut di cell B8 dengan

=if(COUNT(B7)=0,1,B7+1) untuk menghasilkan
penomoran otomatis (tampil pertama angka 1)

• Format cell C8 dengan Number=>Custom=>dd
mmmm yyy

• Aktifkan cell B8, click menu Data dan click Form
• Masukkan data-data berikut melalui form yang

tersedia
• Setelah selesai, tutup form dan simpan dengan

nama FORM-3

TANGGAL GRADE VOLUME ASAL
06/01/00 Utama 250 Samarinda

06/01/00 Utama 300 Pasir
06/02/00 Spesial 350 Kutai
06/02/00 Spesial 250 Samarinda

06/03/00 Spesial 250 Samarinda

06/03/00 Lokal 300 Pasir
06/04/00 Lokal 350 Kutai
06/04/00 Utama 250 Samarinda

06/04/00 Utama 300 Pasir
06/05/00 Spesial 250 Samarinda

06/06/00 Spesial 300 Pasir
06/06/00 Lokal 350 Kutai
06/06/00 Lokal 250 Samarinda

06/07/00 Utama 300 Pasir
06/07/00 Utama 250 Samarinda



Subtotals adalah penjumlahan secara

berkelompok dan keseluruhan

berdasarkan kelompok yang sudah

ditentukan.  Sebelum dilakukan

subtotals, data harus disortir dahulu

agar tidak terpisah-pisah.  Apabila tidak

terkelompok maka dapat terjadi

beberapa subtotals untuk kreteria yang 

sama.

SUBTOTALS



Untuk mengoperasikan subtotals, lakukanlah langkah langkah berikut :

• Aktifkan kembali workbook FORM-3

• Sortir data dengan kriteria Grade secara Descending, Tanggal secara
Ascending dan Asal secara Descending

• Drag range B7:F22

• Click menu Data dan Click Subtotals sehingga Subtotals Wizard tampil

• Click Dropdown At each change in: dan click Grade

• Click Dropdown Use function: dan click Sum

• Click Dropdown Add subtotal to: , click box Volume untuk memilih dan

click box Asal untuk membatalkan pilihan
• Click OK untuk diproses



Tampilan akhir Subtotals Wizard adalah seperti berikut :

At each change in: => Pengelompokan yang diinginkan

Use function: =>  Fungsi yang digunakan

Add subtotal to: =>  Subtotals yang diinginkan

Replace current subtotals => Mengganti subtotals yang 
sudah ada/aktif

Page break between groups  => Pemisahan halaman
antar grup

Summary below data => Subtotals ditempatkan sesudah
grup data

Remove All =>  Untuk menormalkan tampilan tabel



Setelah langkah-langkah tersebut kita lakukan maka tabel akan berubah

menjadi seperti pada halaman berikut :

❖ Tombol angka 1 untuk menampilkan Grand Total 
saja

❖ Tombol angka 2 untuk menampilkan Subtotal 
dan Grand Total saja

❖ Tombol angka 3 untuk menampilkan Detail, 
Subtotal dan Grand Total

Untuk menormalkan tampilan tabel, lakukanlah
langkah berikut :

•Click menu Data dan click Subtotals maka
Subtotals Wizard tampil

•Click tombol Remove All

Aktifkan kembali Subtotal yang telah anda buat
sebelumnya, simpan dengan nama SUBTOTAL-1



LATIHAN

Aktifkan kembali workbook SORTIR-1. Buatlah Subtotals

berdasarkan kelompok GRADE dan yang ditotal

adalah Gaji Pokok. Setelah selesai simpanlah dengan
nama SUBTOTAL-2.



 Data tabel adalah operasi baris dan kolom, 

baik berupa penambahan, pengurangan, 

perkalian, pembagian,  dan pemangkatan

serta bentuk-bentuk pengoperasian lainnya

yang berupa formula dan fungsi-fungsi

tertentu.

 Untuk pengoperasian penambahan, 

pengurangan, perkalian, pembagian,  dan

pemangkatan, sistem kerja data tabel

menyerupai operasi cell semi absolut.  

Berikut ini akan akan dijelaskan mengenai

pengoperasian data tabel untuk perkalian

dan pemangkatan.

DATA  TABEL



Buatlah sheet berikut, setelah selesai simpan dengan nama

DATA TABEL-1

Perkalian BARIS dan KOLOM

•Aktifkan cell B4

•Buat formula =B2*B1

•Drag range B4:G9

•Click menu Data dan click icon What-If-Analysis sehingga Table Wizard tampil

•Click box Row input cell: dan click cell B1

•Click box Column input cell: dan click cell B2

•Click OK untuk diproses



Adapun tampilan akhir Table Wizard adalah seperti

berikut :

Perpangkatan BARIS dan KOLOM

•Aktifkan cell I4

•Buat formula =I2^I1

•Drag range I4:M9

•Click menu Data dan click icon What-If-Analysis             

sehingga Table Wizard tampil Click box Row input 
cell: dan click cell I1

•Click box Column input cell: dan click cell I2

•Click OK untuk diproses



Adapun tampilan akhir Table Wizard adalah seperti berikut

:

Setelah langkah-langkah tersebut kita lakukan, maka sheet akan menjadi demikian :



LATIHAN

Buat dan selesaikan sheet berikut, simpan dengan nama DATA TABEL-2



➢Pivot Table adalah gabungan antara

Filter dan Subtotals tetapi masing-

masing kelompok menghasilkan sheet 

yang saling berbeda.  Format 

pengaturannya adalah Page (halaman), 

Row (baris), Column (kolom) dan Data.

➢Untuk pengoperasian, aktifkan kembali

workbook SUBTOTAL-1 dan

normalkan tampilannya.  Setelah

selesai mengoperasikan Pivot Table, 

simpan dengan nama PIVOT  TABLE-

1.

PIVOT  TABLE



Untuk pengoperasian, lakukanlah langkah-
langkah berikut :

•Drag range B7:F22

•Click menu Insert dan click Pivot Table 

pada Tabel Group sehingga Pivot Table 
Wizard tampil sebagai berikut :

•Click Existing Worksheet untuk memilih tempat
tampilan Pivot

•Click Sheet2 dan click cell B2 untuk menentukan
tempat tampilnya Pivot

•Clik OK

•Click Layout… untuk mengatur bentuk tampilan Pivot,
Layout Wizard tampil

•Drag TANGGAL ke PAGE, drag GRADE ke ROW, drag
VOLUME ke DATA dan drag ASAL ke COLUMN



Layout Wizard

Setelah langkah-langkah tersebut kita lakukan, maka

sheet menjadi demikian :



LATIHAN

Aktifkan kembali workbook SORTIR-1. Buatlah Pivot

Table dengan layout Tahun Masuk ke Page, Grade ke

Row, Bagian ke Column dan Gaji Pokok ke Data.
Setelah selesai, simpan dengan nama PIVOT TABLE-2.




