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Bagian 1 
Tentang Excel 

 

Apa itu Excel 

Excel adalah salah satu software di keluarga Microsoft Office 

 
Excel merupakan software yang dikenal sebagai Spreadsheet. 
 

Apa itu Spreadsheet 

Suatu  program interaktif yang berorientasi pada layar dimana memungkinkan 

pemakai untuk menempatkan data keuangan pada layar.  

www.cogsci.princeton.edu/cgi-bin/webwn 

Suatu type software aplikasi yang memungkinkan tulisan, angka dan fungsi-fungsi 
kompleks untuk dimasukan kedalam suatu matrix yang terdiri dari ribuan sel-sel 

tersendiri. Aplikasi tersebut akan mengubah hasil formula sebagaimana perubahan 
pada data angka. Menyediakan fungsi-fungsi matematika dan statistic, serta 
menghasilkan grafik.  

www.pitt.edu/~document/glossary/glossary.html 

Layar Excel 

 

 
 

Menubar 

Standar 

toolbar 

Formatting 

toolbar 

Drawing 

toolbar 

Sheet tab 

Cell 

Vertical 

scrollbar 

Horizontal 

scrollbar 



Analisa dan Pengolahan Data dengan Excel Oleh : Hendra, ST. 

Indoprog  3 

Worksheet pada Excel terdiri dari 256 kolom, dan 65536 baris. 
 

Penamaan kolom mulai dari A,B,C, …, Z, AA, AB, AC … AZ, … IV. 
Beberapa Worksheet pada Excel membentuk satu Workbook. 
 
Cell adalah perpotongan antara kolom dan baris. 

 
Penamaan Cell pada Excel 

 

 
 

Penamaan Cell pada worksheet yang sama  adalah dengan menyebut 
<namakolom><namabaris>. 
 

Contoh : 
A1, sel yang terletak pada kolom A baris 1 
IV65536, sel yang terletak pada kolom IV baris 65536 

 

 
 
Penamaan Cell dari worksheet yang lain adalah dengan menyebut 
<namasheet>!<namakolom><namabaris> 
 

Contoh : 
Sheet2!A1, sel yang terletak pada Sheet2 kolom A baris 1 
Sheet3!A1, sel yang terletak pada Sheet3 kolom A baris 1 

 
Penamaan Cell dari workbook yang berbeda adalah dengan menyebut 
[<namafile>]<namasheet>!<namakolom><namabaris> 
 

Contoh : 
[Training2.xls]Sheet1!A1, sel yang berada pada file Training2.xls Sheet1 kolom A 
baris 1. 

Cell A1 

Cell 

IV65536 
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Penamaan Range 2D pada Excel 

 

 
 

Pada Worksheet yang sama 

Penamaan Range pada worksheet yang sama adalah dengan menyebut 
<namacell_kiriatas>:<namacell_kananbawah> 
 

Contoh : 
A1:C10, adalah range yang dimulai dari A1 s/d C10 
 
Pada Worksheet yang berbeda 

Penamaan Range dari worksheet yang berbeda adalah dengan menyebut 
<namasheet>!<namacell_kiriatas>:<namacell_kananbawah> 
 
Contoh : 

Sheet2!A1..C10, adalah range yang berada di Sheet2 dari A1 s/d C10 
 
Pada Workbook yang berbeda 

Penamaan Range dari workbook yang berbeda adalah dengan menyebut 
[namafile]<namasheet>!<namacell_kiriatas>:<namacell_kananbawah> 
 
Contoh : 

[Traning2.xls]Sheet1!A1..C10, adalah range yang berada di file Training2.xls, Sheet1 
dari A1 s/d C10. 
 

Penamaan Range 3D pada Excel 

Pada umumnya kita terbiasa bekerja dengan range 2D, tetapi Excel juga 
menyediakan kemampuan range 3D, adapun penamaannya adalah sebagai berikut : 
 

<namasheet_awal>:<namasheet_akhir>!<namacell_kiriatas>:<namacell_kananba
wah> 
 
Contoh : 

Sheet1:Sheet3!A1:C10, adalah range mulai dari Sheet1 s/d Sheet3 dari A1 s/d C10. 
 
Cukup rumit bukan ? 

Range A1:C10 



Analisa dan Pengolahan Data dengan Excel Oleh : Hendra, ST. 

Indoprog  5 

Memindahkan Cell pointer 

Cara yang paling mudah untuk memindahkan Cell pointer adalah dengan 

menggunakan bantuan mouse. 
 
Anda dapat juga menggunakan tombol maupun kombinasi tombol berikut untuk 
memindahkan Cell pointer. 

 

Tombol Fungsi (Isi sendiri) 

Up  

Down  

Left  

Right  

Ctrl+Home  

Ctrl+Left  

Ctrl+Down  

Ctrl+Up  

Ctrl+Right  

Ctrl+PgUp  

Ctrl+PgDn  

F5  
 
Gunakan tombol F5 untuk memunculkan dialogbox Goto 

 

 
 

Isikan alamat cell yang ingin dituju, dan klik pada Ok. 
 

Isikan alamat cell 

yang dituju 
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Membuat range pada Excel 

 

Dengan menggunakan mouse 

Klik pada drag tombol mouse mulai dari cell kiri atas range sampai dengan cell 
kanan bawah range. 
 

Dengan menggunakan keyboard 

Aktifkan ke cell kiri atas, tekan tombol shift (jangan dilepas), dan geser cell pointer 
sampai cell kanan bawah. 
 

Mengetik data di Excel 

Untuk mengetik data di Excel dapat dilakukan dengan memindahkan keaktifan Cell 
pointer ke Cell yang dimaksud, dan mengetikan data yang diinginkan serta diakhiri 

dengan Enter atau tombol arah. 
 
Type data pada Excel 

 

 
 

Excel mengenal empat type data yaitu : Label, Number, Logical dan Error. 
 
Pada saat anda melakukan Entri data, maka Excel secara otomatis akan 
menyesuaikan type data sesuai dengan jenis data yang anda ketik. 

 
Beberapa hal yang sering menyebabkan kesalahan dalam entry data di Excel : 

• Mengetikan tanda Rp. dan pemisah ribuan untuk data numeric yang mewakili 

nilai uang sehingga mengakibatkan data tersebut menjadi type Label. 
• Kesalahan pemakaian punctuation untuk data numeric yang memiliki decimal 

(pemakaian punctuation harus disesuaikan dengan regional setting anda) 
• Format pengetikan tanggal harus disesuaikan dengan regional setting anda, 

apakah MM/DD/YY atau DD/MM/YY. 
 
Sesuatu hal yang perlu anda ketahui adalah Tanggal di Excel adalah berupa suatu 
data numeric yang format cellnya diset ke Date/Time. 

 
Tanggal di Excel dinyatakan sebagai jumlah hari sejak 1 January 1900. 
 

 
 
Waktu di Excel merupakan hasil bagi waktu terhadap 24 jam. 
Dalam hal ini instruktur perlu menunjukan apa yang dimaksud dengan 

pernyataan diatas. 

Label Number 

Date merupakan numeric yang 

menunjukan jumlah hari sejak 1 

january 1900 
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Menyimpan Data Excel 

 

Penyimpanan data pada Excel dapat dilakukan dengan melakukan klik pada toolbar 
Save, dan selanjutnya akan muncul dialiog box Save As 
 

 
 

Pada saat Save, hal yang perlu diperhatian adalah Save In (folder dimana file akan 
disimpan), dan Filename (Nama file), dan Save as type (Type penyimpanan). 
 

Memproteksi file dengan password 

 

Salah satu fasilitas yang disediakan oleh Excel untuk penyimpanan data yang 
sifatnya rahasia adalah proteksi dengan password terhadap file. 

 
Untuk melakukan proteksi dapat dilakukan dengan klik pada Tools, dan pilih 
Properties. 

 
Untuk menyimpan file dengan nama baru, dapat digunakan menu File, dan pilihan 
Save As.

Folder 

tujuan 

penyimpan

Nama file 

Type penyimpanan 
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Berikan tanda Check pada Always create backup, kalau kita bertujuan menghasilkan 

backup file pada setiap penyimpanan data. 
 
Password to open, diisi dengan password untuk membuka file. 
Password to modify, diisi dengan password memodifikasi file 

 
Berikan tanda Check pada Read-only recommended kalau kita ingin memberikan 
pertanyaan readonly pada saat buka file. 

 
Jika isi file anda sangat rahasia, anda dapat melakukan klik pada Advanced untuk 
memiliki jenis metode enkripsi. 
 

 
 
Sesuatu hal yang perlu anda perhatikan dalam melakukan proteksi file adalah 

pemilihan password. Dewasa ini diinternet tersedia berbagai software yang dapat 
membuka kembali file yang telah terproteksi dengan metode brute force. 
 

Langkah yang cukup bijaksana adalah memilih password dengan ukuran minimal 10 
digit. 
 

Teknologi Enkripsi 
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Menyimpan Workspace 

 

Pernahkan anda menggunakan Excel secara kompleks, artinya anda menggunakan 
formula yang berkaitan antara satu workbook dengan workbook lain. Sesuatu hal 
yang menjadi masalah adalah ketika kita ingin membuka kembali workbook tersebut 
satu per satu. 

 
Bagaimana kalau kita ingin sekali buka, maka semua workbook yang berkaitan juga 
ikut terbuka ? 
 

Jawabannya adalah menggunakan fasilitas Save Workspace pada Excel. Fasilitas ini 
dapat diaktifkan dengan menggunakan menu File, Save Workspace. 
 

 
 
Berikan nama file workspace anda, dan klik pada Save. 
 

Sesuatu hal yang perlu diingat adalah bahwasannya file workspace WLW berisi 
informasi file-file yang membentuk workspace, sedangkan masing-masing workbook 
harus disimpan tersendiri dalam file XLS. 

Workspaces file 

type 
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Bagian 2 
Fasilitas pada Excel 

 

Delete, Cut, Copy dan Paste 

 

Salah satu fasilitas yang paling banyak dilakukan pada spreadsheet adalah Copy dan 
Move. 
 

Secara sederhana proses copy dan move dapat dilakukan dengan menggunakan 
toolbar 
 

 
 

 
Cut (memotong isi cell/range ke clipboard) Ctrl X 

 
Copy (menduplikasi isi cell/range ke clipboard) Ctrl C 

 
Paste (memindahkan isi clipboard ke posisi cell pointer) Ctrl V 

 
Format painter (menduplikasi format cell/range ke lokasi baru) Del 

 

Untuk mempercepat proses cut, copy dan paste, alangkah baiknya kalau 

anda menggunakan. 

 

Paste Special 

 
Salah satu fasilitas Paste yang jarang diketahui oleh pemakai adalah Paste Special. 
 

Fasilitas ini dapat diaktifkan dengan menu Edit, Paste Special. 
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Fasilitas Clear 

Fasilitas ini dapat digunakan untuk 

melakukan clear terhadap semua, isi 
ataupun format saja. 

 

Fasilitas Undo 

 

Fasilitas Undo dan Redo adalah fasilitas yang paling menyenangkan di Excel, 
bayangkan jika anda membuat kesilapan dan dapat kembali keposisi semula, 
alangkah indahnya hidup ini. 
 

Fasilitas ini dapat diaktifkan dengan toolbar : 
 

 
 
Catatan : 

Anda hanya dapat melakukan Undo/Redo sampai titik terakhir penyimpanan anda. 
 
Fasilitas Find and Replace 

 

Mencari data adalah pekerjaan yang cukup membosankan, apalagi kalau data yang 
ingin dicari berada dalam daftar yang cukup panjang. 
 

Tapi jangan pesimis terlebih dahulu, karena Excel sudah mengetahui kebutuhan 
anda, Cukup aktifkan menu Edit, Find atau Replace 
 
 

 
 
Fasilitas Klik Kanan 

 

Kebanyakan kebutuhan anda dalam pemakaian Excel dapat terpenuhi dengan 
melakukan klik kanan. Jadi jika anda mencari sesuatu fasilitas pada Excel, biasakan 
untuk klik kanan terlebih dahulu. 
Shortcut klik kanan pada Cell 
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Cobalah menu Insert, Delete, Insert Comment, dan buatlah 
kesimpulan anda : 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Jadi Ingat ! Apapun yang ingin 
anda lakukan, jika tidak tahu, 

maka klik kanan terlebih dahulu. 
 

 

 
Toolbar Formatting 

 
Warna dan Cita rasa, itulah yang menjadi hidup ini indah. Dapatkah anda bayangkan 

kalau anda membuat laporan yang hanya terdiri dari data, alangkah membosankan 
bagi yang membacanya. Tetapi kalau anda mampu memberikan warna dan border, 
tentu saja laporan anda menjadi menarik bukan ? 
 

 
 
Secara berturut-turut adalah sebagai berikut : 

 

Font Memilih jenis font Arial, Arial Black, Verdana, Times New Roman, dll 

Font Size 
Memilih ukuran font 10, 11, 12, 14, 18, dst 

Bold Cetak tebal (Ctrl B) 

Italic Cetak Miring (Ctrl I) 

Underline Garis bawah (Ctrl U) 

Align Left Rata kiri 

Center Rata tengah 

Align Right Rata kanan 

Merge and Center Pengabugan cell dan rata tengah 

Currency Style Format uang $10,000,000.00 

Percent Style Format percent 10% 

Comma Style Format koma 10,000,000.00 

Decrease Decimal Mengurangi tempat decimal 

Increase Desimal Menambah tempat desimal 

Decrease Indent Mengurangi indent 

Increase Indent Manambah indent 

Borders Membuat bingkai 

Fill Color Membuat warna latar belakang 

Font Color Membuat warna tulisan 
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Tips Format mata uang 

 

Saya yakin anda pernah melakukan format nilai uang dengan menggunakan tanda 
mata uang, dengan menggunakan format Currency, tetapi ternyata hasilnya tidak 
rata dikanan. 
 

 

 
 

Untuk format mata uang biasanya 
digunakan Klik kanan, format Cell, 
kemudian pilih Currency, dan 

 

 

 
Tips, gunakan format Accounting, akan menghasilkan format mata uang yang rapi. 
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Conditional Formatting 

 

Anda dapat melakukan format terhadap suatu cell berdasarkan kondisi tertentu, 
misalnya data negative dengan warna merah, data positif dengan warna hitam. 
Untuk menggunakan conditional format, anda dapat menggunakan menu Format, 
dan klik pada Conditional Formatting. 

 

 
 

Pembuatan Grafik 
 

Pembuatan grafik di Excel dapat dilakukan dengan mudah, karena Excel telah 
menyediakan suatu Wizard, artinya siapkan data anda, aktifkan Wizard, maka akan 

menghasilkan grafik sesuai dengan keinginan anda. 
 
Contoh : 

 
 
 
Buat range dari A3:F7 
 

Klik pada toolbar Chart, dan otomatis akan muncul suatu chart Wizard. 
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Pilih jenis Chart yang diinginkan, misalnya Column 
 

dan klik pada Next 
 

 
 

Selanjutnya anda dapat menentukan data range, dan series 
 
dan klik pada Next 
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Isikan Chart title, Category (X) axis, dan Value (Y) axis. 
 
Anda dapat juga mengatur Axes, Gridlines, Legend, Data Labels, dan Data Table. 
 

Lalu klik Next. 
 

 
 
Pilih penempatan Grafik pada satu sheet tersendiri atau sebagai object pada sheet 
tertentu. 
 

 
 

Jika anda perhatikan chart diatas, maka untuk Series Proyeksi Unit tidak nampak, 
hal ini terjadi karena adanya perbedaan data antara Unit dengan rupiah. 
 
Jadi Bagaimana ? 

 
Dalam hal ini kita bisa menggunakan fasilitas Secondary Axis, caranya. 
 

Pada Menu View, pilih Toolbar, dan pilih Chart untuk mengaktifkan toolbar Chart. 
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Klik pada seires Proyeksi Rupiah, sehingga penampilan dari toolbar Chart anda 

menjadi : 
 

 
 
Pilih Series Proyeksi Unit 
 

 
 

 
 
Pilih tab Axis, dan klik pada Secondary Axis, dan klik pada Ok 
 

 
 

Pada Chart Type pilih Jenis Line 

Klik format 

series 
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Dan akhirnya menghasilkan Grafik dengan dua Sumbu, dengan kombinasi Batang 

dan Garis. 
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Bagian 3 
Formula dan Fungsi Bantu 

 

Membuat formula di Excel 

Formula merupakan salah satu fasilitas pada spreadsheet yang sangat 
mengagumkan. 
 
Pengetikan formula di Excel 

Formula di Excel dimulai dengan suatu tanda sama dengan (=), kemudian diikuti 
oleh suatu ekspresi. 
 

Contoh : 
=A1+A2, merupakan formula untuk menjumlahkan Cell A1 dan A2. 
 
Sesuatu hal yang penting dalam penulisan ekspresi adalah operator. 

 
Operator matematika ^ (pangkat), * (Kali), / (Bagi), + (Tambah), - (Kurang) 
 

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah urutan operasi dan pemakaian kurung (). 
 
Pengaruh ekspresi formula terhadap Copy dan Move 

 

 
 

Normalnya ekspresi formula yang mengandung alamat cell akan berubah secara 

relative terhadap proses Copy dan Move. 
 
Dalam hal ini instruktur perlu menunjukan apa yang dimaksud dengan 

pernyataan diatas. 

 

 
 
Pemakaian tanda absolute 

Kadang-kadang kita membutuhkan alamat cell dalam formula yang tidak berubah 

secara relative terhadap proses Copy dan Move. 
 

 
 
Untuk membuat tanda Absolute dapat digunakan tanda $, atau dengan menekan F4 

pada alamat cell dalam formula. 

Formula 

Referensi Cell 

berubah  relatif 

Referensi Cell 

Absolute 
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Contoh : 

$D$1, Nama cell tidak akan berubah pada operasi Copy maupun Move. 
$D1, Kolom cell tidak akan berubah, tetapi baris cell dapat berubah 
Fungsi Bantu pada Excel 

Excel merupakan alat Bantu kerja yang sangat efektif untuk pengolahan maupun 

analisa data. 
 
Beberapa fungsi Bantu yang sering digunakan : 
 

Fungsi Bantu Fungsi 

Sum(Range) Mentotalkan data numeric dalam range 

Average(Range) Menghitung rata-rata data numeric dalam range 

Count(Range) Menghitung jumlah data numeric dalam range 

Max(Range) Mencari data numeric yang terbesar dalam range 

HyperLink(Link_location, 
Friendly_name) 

Membuat hyperlink ke alamat cell tertentu, dengan 
diwakili suatu nama 

If(Logical_Test, Value if 
true, value if false) 

Melakukan logika test, dan mengembalikan nilai sesuai 
dengan hasil logika test. 

SumIf(Range, Criteria, 

Sum_Range) 

Melakukan total terhadap Sum_Range dimana baris yang 

Range yang memenuhi Criteria. 

CountIf(Range, Criteria) Menghitung jumlah baris di Range yang memenuhi 
Criteria. 

AND(Logika1, Logika2, 
…) 

Menghasilkan operasi And terhadap Logika1, Logika2, …, 
Logika N. 

OR(Logika1, Logika2, …) Menghasilkan operasi Or terhadap Logika1, Logika2, …, 
Logika N 

 

 
 
Dengan rincian formula sebagai berikut : 
 

 
 

Hasil 

pemakaian 

fungsi bantu 
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Contoh Pemakaian IF untuk jenis Hutang Dagang 
 

 
 

Dengan rincian formula sebagai berikut : 
 

 
 

Fungsi Bantu Pencarian Data 

VLOOKUP 

Mencari suatu nilai berdasarkan nilai kolom yang paling kiri dari suatu tabel, dan 

mengembalikan nilai dari baris yang bersesuaian dengan nomor kolom yang anda 
tentukan. 

VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,range_lookup) 
 

Contoh : 
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Bagian 4 
Tools pada Excel 

 

Pemakaian Sheet Protection 

 
Sheet Protection adalah merupakan fasilitas pada Excel untuk melakukan proteksi 
terhadap sheet tertentu sehingga perubahan terhadap isi sheet tidak dapat 
dilakukan. 

 
Fasilitas ini dapat diaktifkan dengan menggunakan menu Tools, Protection, Protect 
Sheet. 

 

 

Isikan password yang akan 
digunakan untuk membebaskan 
kembali proteksi terhadap 

worksheet. 

 

Isikan password sekali lagi. 

 
Selanjutnya jika anda ingin melakukan perubahan terhadap sheet yang telah 

diproteksi akan ditampilkan pesan : 
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Untuk menghilangkan proteksi terhadap suatu worksheet dapat menggunakan menu 
Tools, Protection, Unprotect Sheet. 

 

 
 

Bagaimana kalau pada Sheet yang terproteksi kita ingin 
membuat beberapa Cell dapat diubah oleh pemakai ? 
 

 
 
Bagaimana membuat Cell B2, B3, B6, dan B7 dapat diubah oleh pemakai, tetapi Cell 

lainnya terproteksi ? 
 
Klik kanan pada Cell B2, pilih format Cell, pada tab Protection hilangkan tanda Check 
pada Locked 
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Lakukan cara yang sama untuk Cell  B3, B6, dan B7. 
 
Selanjutnya lakukan proteksi terhadap Sheet tersebut. 
 

Maka Cell B2, B3, B6 dan B7 tidak ikut terproteksi. 
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Pemakaian Goal Seek 

 

Goal seek merupakan salah satu fasilitas pada Excel untuk melakukan analisa "What 
if" pada data yang anda berikan.  Sebagai contoh anda dapat menghitung jumlah DP 
(uang muka) pembelian sepeda motor secara KDS (Kredit Dana Sendiri) untuk 
menyesuaikan nilai cicilan perbulan, jika bunga kredit dan jangka waktu cicilan 

diketahui. 
 
Contoh kasus : 
 

 
 
Berapa jumlah DP yang harus dibayar, jika cicilan/perbulan yang diinginkan adalah 
85000 ? 
 

Maka, gunakan menu Tools, Goal Seek, dan isikan parameter berikut : 
 

 

Set cell : Isikan dengan alamat cell yang 

ingin ditentukan nilai tujuannya. 
 
To value : Isikan nilai tujuan 
 

By changing cell : Isikan alamat cell yang 
dicari. 

 
Dan klik pada Ok, selanjutnya akan ditampilkan hasil perhitungan secara iterasi. 
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Pemakaian Scenario 

 

Scenario adalah suatu himpunan nilai yang disimpan oleh Microsoft Excel dan dapat 
disubsitusi secara otomatis kedalam worksheet. Anda dapat menggunakan scenario 
untuk memprediksi berbagai situasi yang berbeda dalam spreadsheet anda. Misalnya 
kita ingin membuat scenario perubahan tabel cicilan KDS, terhadap persentasi nilai 

DP, jika bunga kredit dan jangka waktu cicilan tetap. 
 

 
 
Buatlah tiga scenario tabel cicilan untuk DP 50%, 40% dan 30% ! 
 

Maka pada menu Tools, pilih Scenarios 
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Klik pada Add, untuk membuat scenario. 
 

 
 
Isikan nama Scenario, dan nilai cell yang akan diubah. 
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Isikan nilai cell berdasarkan scenario yang diinginkan. 
 
Lakukan langkah yang sama untuk DP 40% dan 30%, sehingga jendela Scenario 
Manager menghasilkan tampilan : 

 

 
 
Selanjutnya anda dapat melakukan presentasi dengan menampilkan Scenario DP 

50%, 40%, dan 30%, dengan melakukan klik pada Show. 
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Bagian 5 
Pengolahan data dengan Excel 

 
Excel menyediakan berbagai fasilitas untuk memudahkan entry data, pengurutan 

data dan analisa data yang berada dibawah kelompok menu Data. 
 
Tips pengetikan data 

Jika anda mengetikan data dalam bentuk tabel, biasanya setelah anda mengetikan 

isi cell kemudian diikuti dengan tombol arah kesamping atau kebawah untuk 
berpindah ke cell berikutnya. 
 

Tips : Gunakan tombol Tab untuk berpindah ke kolom berikutnya, dan tombol Enter 
untuk ke baris berikutnya, kolom pertama. 
 
Menginput Data dalam bentuk Form 

Untuk penginputan data dalam jumlah besar dalam Excel adalah lebih mudah 
dilakukan dalam bentuk form. 
 

Contoh : 
Klik pada salah satu Cell Data anda, dan pada menu Data, pilih Form 
 

 
 
Selanjutnya anda dapat melakukan berbagai aktifitas seperti New, Delete, Find dan 

lain-lain. 
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Mengurut Data 

Pengurutan data merupakan salah satu proses yang paling banyak digunakan dalam 

pengolahan data. Data yang berada dalam keadaan berurut akan memudahkan 
pencarian dan pengelompokan. 
 
Misalnya kita memiliki data DO dari AHM berikut ini yang berurut berdasarkan 

NomorDO: 
 

 
 
Tampilkan data tersebut diatas dalam keadaan berurut berdasarkan KodeModel dan 
KodeWarna ? 

 
Select range data anda, kemudian pada menu Data, pilih Sort, dan isikan parameter 
berikut ini : 
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Aktifkan option My list has Header row 
 

Sort by, diisi dengan KodeModel 
 
Then by, diisi dengan KodeWarna 
 

Keterangan : 
 
Ascending : diurut dari kecil ke besar 
Descending : diurut dari besar ke kecil 

 
 
 

 

Klik pada Ok, dan selanjutnya data telah berurut berdasarkan KodeModel dan 
KodeWarna. 
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Membatasi data (filter) 

Kadang-kadang kita ingin focus terhadap data dengan criteria tertentu saja, ataupun 

ingin melakukan pencarian data terhadap criteria tertentu, hal tersebut adalah 
mudah dilakukan dengan menggunakan Excel. 
 
Fasilitas AutoFilter. 

Fasilitas ini dapat diaktifkan dengan menu Data, Filter, dan AutoFilter. 
 
Batasi tampilan data untuk tanggal 1/10/2004 s/d 10/10/2004 untuk Kode Model 
BM0. 

 
Klik pada salah satu cell didalam range data. 
Pada Menu Data, Filter, pilih AutoFilter, sehingga akan ditampilkan AutoFilter pada 

masing-masing judul kolom data. 
 

 
 
Klik pada filter untuk TanggalDO, dan pilih Custom 
 

 
 

Selanjutnya akan muncul dialog  custom AutoFilter 
 

 
 

Isikan criteria yang diinginkan, dan klik Ok. 
 
Kemudian klik pada filter untuk kolom KodeModel dan pilih BM0. 
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Untuk menghilangkan Filter, gunakan menu Data, Filter, dan klik lagi pada 

AutoFilter. 
 
Fasilitas Advanced Filter 

Fasilitas Advanced Filter digunakan jika criteria filter cukup rumit, misalnya kita ingin 

melakukan filter terhadap KodeModel BM0 dan BF2 yang memiliki kolom jumlah 5 
sampai 10. 
 
Buatlah Tabel Kriteria dengan isi sebagai berikut : 

 

 
 
Kemudian pada menu Data, pilih Filter, dan Advanced Filter 

 
Catatan : Khusus untuk data tanggal harus menggunakan format nomor hari dalam 
penulisan criteria. 
 

 

 
 
Klik pada Ok, otomatis data anda akan terfilter berdasarkan criteria yang dimaksud. 
 

Untuk menghilangkan efek Filter, gunakan menu Data, Filter, ShowAll. 
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Melakukan SubTotal 

Setelah pengurutan, maka kadang-kadang kita perlu melakukan total terhadap 

kolom numerik berdasarkan pengelompokan kolom tertentu. 
 
Totalkan kolom Jumlah, berdasarkan Kode Model dan Kode Warna ! 
 

Lakukan pengurutan terhadap data anda berdasarkan kolom KodeModel. 
 
Klik pada salah satu cell dalam range data anda. 
Pada Menu Data pilih Subtotal 

 

 

At each change in, di isikan dengan judul 
kolom pengelompokan data KodeModel 

 
Use function, pilih formula pengolahan 
data Sum 
 

Add subtotal to, berikan tanda check 
terhadap kolom yang akan dilakukan 
proses pengolahan. 

 
Beri tanda check pada Replace current 
subtotals 
 

Beri tanda check pada Summary below 
data. 

 
 
 
Setelah anda klik pada Ok, maka akan ditampilkan sub total pada kolom Jumlah. 

 

 
 
Selanjutnya adalah melanjutkan proses sub total berdasarkan KodeWarna. 

 
Klik pada salah satu cell dalam range data anda. 
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Pada Menu Data pilih Subtotal 
 

 

At each change in, di isikan KodeWarna 
 
Use function, pilih formula pengolahan 
data Sum 

 
Add subtotal to, berikan tanda check 
terhadap kolom yang akan dilakukan 
proses pengolahan. 

 
Buang tanda check pada Replace current 
subtotals 

 
Beri tanda check pada Summary below 
data. 

 
Setelah klik pada Ok, maka Subtotal menjadi dua tingkat yaitu berdasarkan 

KodeModel Per KodeWarna. 
 

 
 
Untuk menghilangkan Subtotal dapat menggunakan tombol RemoveAll pada dialog 

Subtotal. 
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Membatasi pemasukan data 

Kadang-kadang kita merancang suatu form untuk diisi oleh orang lain, dan untuk 

mengurangi kesalahan operator, kita dapat membatasi type dan range data serta 
informasi yang dapat di masukkan pada suatu range tertentu. 
 

 
 
Batasi data yang dapat dimasukan pada cell B2 adalah numeric antara 10% s/d 

40%, dengan keterangan “Bunga/bulan:Masukan bunga cicilan/perbulan”, dan pesan 
kesalahan “Periksa lagi:Nilai yang diperbolehkan adalah 10% s/d 40%” 
 

Klik pada Cell B2. 
Pada menu Data, pilih Validation 
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Akan memberi pesan petunjuk pada saat Cell B2 aktif 
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Dan akan menampilkan pesan kesalahan kalau data yang dimasukan tidak 
memenuhi criteria yang telah ditentukan. 

 

 
 
Membuat Drop Down List Pengisian pada Cell 

 

Misalnya anda memiliki ingin membuat drop down list pada saat pengetikan kolom 
status. 
 

 

Caranya : 
 
Select Range pada kolom status. 

 
Pada Menu Data, pilih validation 
 
Pada kolom Allow, pilih List 

 
Kemudian pada Source isikan A2:A9 
 

 

 

 

Selanjutnya pada kolom status akan 

terbentuk Drop down list. 
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Melakukan Analisa Data dengan Data Table 

Kadang-kadang kita ingin melakukan analisa data dengan kombinasi perubahan 

terhadap dua parameter. 
 
Misalnya kita ingin membuat analisa pengaruh Perubahan Hutang Pokok dan DP 
terhadap nilai cicilan bulanan dalam bentuk tabel sebagai berikut. 

 

 
 
Isikan pada tabel B8 formula sebagai berikut : =((1-$B$4)*$B$3)*(1+B5*B6)/24 

 

 
 
Kemudian lakukan select range B8:G12 

 
Pada Menu Data, pilih Table 
 

 

Isikan Row input cell : B4 

 
Isikan Column input cell : B3 
 
Dan Klik pada Ok. 
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Melakukan Analisa Data dengan Pivot Table 

Pivot table merupakan suatu fasilitas pada Excel yang sangat mengagumkan. Bagi 
pemakai yang sering melakukan analisa data berdasarkan pengelompokan data 
terhadap baris dan kolom, maka pivot table merupakan pilihan yang tepat. 

 
Lakukan analisa data DO berdasarkan KodeModel dan KodeWarna, dimana 
ditampilkan jumlah unit per tanggal ! 

 

 
 
Klik pada salah satu cell range data 
 

Pada Menu Data, pilih Pivot Table and Pivot Chart Report, dan selanjutnya akan 
muncul Pivot Table Wizard. 
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Klik pada Next 
 

 
 
Isikan range data, kalau sudah benar klik Next 
 

 
 
Klik pada Layout 
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Klik pada Ok, dan Klik pada Finish, dan selanjutnya akan ditampilkan Pivot Table 

pada suatu Sheet baru. 


