
BAB I
Pengenalan Microsoft Excel 2000

icrosoft  Excel  2000  adalah  salah  satu  program aplikasi  spreadsheet  popular  yang  banyak 
digunakan untuk membantu user dalam melakukan perhitungan, membuat laporan keungan, 
dan analisa dan mempresentasikan data. Microsoft Excel ini lebih integrasi dengan Microsoft 

Office  yang  lain,  apabila  dibandingkan  dengan  Microsoft  Excel  versi  sebelumnya.  Hal  ini  karena 
didukung oleh fasilitas OLE ( Object Linking and Embeadding ) yang memudahkan bertukar objek antar 
program aplikasi, serta memudahkan transfer data dari program aplikasi spreadsheet land an data base. 
Microsoft Excel ini mempunyai banyak kemampuan dan keunggulan yang dapat kita manfaatkan untuk 
pekerjaan keungan dan administrasi lain.     

M
A. Memulai Microsoft Excel 

Untuk  memulai  Microsoft  Excel  2000  terlebih 
dahulu harus memulai  Microsoft  Windows,  karena 
program  aplikasi  ini  sangat  bergantung  pada 
operating system Microsoft Windows.
Untuk memulai  Microsoft  Excel,  gunakan langkah 
sebagai berikut : 
 Booting computer  ( cold boot atau warm biot )  

dengan benar
 Dilayar akan terlihat menu utama dari Windows
 Klik  star,  pilih  Program,  kemudian  pilih 

Microsoft Excel. Lihat gambar I.1.
 Tunggu  sampai  lembar  kerja  atau  buku  kerja 

Microsoft  Excel  2000  terlihat  dilayar.  Lihat 
gambar I.2. 

   Gambar I.1. Layar Dekstop Windows

Gambar I.2. Lembar Kerja / Spreadsheet Excel 2000

Sel aktif / pointer Menubar           Kolom yang dimulai A hingga IV

Baris input Data / Formula Bar Scroll Bar Vertikal

Formatting Toolbar

Baris yang dimulai dari 1 hingga 65536

Sheet / lembar kerja 

Scroll Bar Horizontal



Dalam keadaan default atau standard buku kerja pada Microsoft Excel 2000 memiliki tiga lembar 
kerja (sheet) yaitu dari  sheet 1, sheet 2, dan  sheet 3. Setiap lembar kerja memuat Cell dan Range 
dimana Sel ( Cell ) adalah perpotongan / pertemuan antara kolom danbaris yang membentuk sebuah 
kotak  /  persegi  panjang,  setiap  sel  memiliki  nama  sesuai  dengan  kolom  dan  baris  yang 
membentuknya, misalnya kolom A dengan baris 10, maka dinamakan sebagai sel A10. Sedangkan 
range adalah kumpulan beberapa sel yang membentuk persegi panjang, misalnya sel A1, sel A2 dan 
sel A3 dinamakan dengan Range A1:A3.

Setiap  lembar  kerja  pada  buku  kerja  memiliki  sejumlah  256  kolom  dan  65536  baris.  Dengan 
demikian akan memberikan keleluasaan kerja bagi para pemakainya.     

B. Mengatur Tampilan Layar 

Lembar kerja yang telah disediakan oleh Microsoft Excel 2000 
dapat  dirubah  sesuai  dengan  kebutuhan  pemakainya.  Perintah 
yang  digunakan  untuk  melakukan  hal  tersebut  adalah  dengan 
memilih menubar View, sehingga akan terlihat seperti berikut : 

1. Normal
Tampilan  normal  ini  merupakan  bentuk  tampilan  pertama 
(  default  )  dari  Microsoft  Excel,  yang  berfungsi  untuk 
menginputkan data pada lembar kerja/sheet yang aktif. 

2. Page Break Preview
Tampilan ini berfungsi untuk menentukan area pencetakan 
dari suatu data pada lembar kerja yang aktif atau penentuan 
halaman pencetakan. 

    Gambar I.3. Menu Bar View

3. Formula Bar
Pilihan  ini  berfungsin  sebagai  baris  input  data  atau  menuliskan  r.  kita  dapat  merubah  skala 
tersebut umus/formula dan fungsi 

4. Status Bar
Pilihan ini berfungsi sebagai penjelasan dari option yang dipilih

5. Toolbars…
Dalam keadaan default  Microsoft Excel 2000 akan menampilkan dua kelompok toolbar yaitu 
Standard dan Formatting.  Kelompok toolbar dapat diatur sesuai dengan keinginan. Perintah 
yang digunakan adalah dengan memilih pilihan  Toolbars ini pada menu bar  view. Perhatiakan 
gambar I.3.

Merubah area pencetakan secara 
horizontal

Merubah area pencetakan secara vertical

Gambar I.4. Tampilan Page Break 
Preview



6. Full Screen 
Workbook /  buku kerja atau spreadsheet  akan ditampilkan 
dalam satu layar penuh.

7. Zoom
Dalam keadaan default  tampilan buku kerja memiliki  skal 
100  %.  Kita  dapat  merubah  skala  tersebut  dengan  cara 
memilih  pilihan  Zoom pada  menu  bar  View.  Selanjutnya 
akan terlihat kotak dialog berikut : 

8. Custom Views
Pilihan  ini  berfungsi  untuk  membuat   tampilan  dengan 
aturan  sesuai  dengan  keinginan,  kemudian  menyimpan 
aturan  tersebut  sebagai  suatu  aturan  yang  sewaktu-waktu 
dapat  dipilih.  Langkah  yang  digunakan  untuk  membuat 
Custom Views adalah sebagai berikut :

   Gambar I.5. Pilihan Zoom View
 Atur tampilan layar sesuai dengan keinginan
 Pilih menu Custom Views pada menubar, kemudian pilih Add, kemudian kotak dialog akan 

terlihat seperti gambar I.7. berikut :

Gambar I.6. Tampilan Custom Views        Gambar I.7. Kotak Dialog Add View

OPTIONS KETERANGAN
Name Nama tampila yang akan digunakan sebagai view manager
Print Setting Memasukkan aturan pencetakan ke dalam tampilan layar
Hidden  Rows,  Columns  and 
Filter Setting

Tampilan layer baris dan kolom dan aturan penyaringan data / 
memilih data akan tersembunyi

C. Memanipulasi Lembar Kerja

Lembar kerja pada Microsoft Excel 2000 dapat dimanipulasi sesuai dengan keinginan, misalnya :
 Merubah nama lembar kerja
 Menyisipkan lembar kerja
 Menghapus lembar kerja
 Memindahkan lembar kerja
 Duplikat lembar kerja
 Menyembunyikan lembar kerja

Salah satu fasilitas yang disediakan dalam memanipulasi lembar kerja ini adalah mengganti  nama 
lembar kerja. 

Untuk melakukan perubahan terhadap nama lembar kerja yang aktif 
dapat dilakukan dengan cara :
 Double Click pada nama lembar kerja yang aktif.
 Tulis  nama  lembar  kerja  yang  sesuai  dengan  keinginan, 

kemudian Enter.  

Gambar I.8. Floating Menu

Tulis nama view disini



Disamping cara tersebut diatas, kita dapat mengganti nama lembar kerja aktif dengan cara sebagai 
berikut :

 Klik kanan mouse, sehingga akan terlihat floating menu. Lihat gambar I.7
 Pilih Rename, kemudian ketik nama lembar kerja sesuai dengan keinginan

OPTION KETERANGAN
Rename Merubah nama lembar kerja aktif
Insert Menyisipkan lembar kerja baru pada posisi yang dikehendaki. Lembar 

kerja baru akan melanjutkan nama lembar kerja yang lama. Pilihan ini 
sama dengan perintah pada menu bar Insert, Worksheet. 

Delete Menghapus  lembar  kerja.  Perintah  ini  sama  dengan  perintah  pada 
menu bar Edit, kemudian pilih Delete Sheet.   

Move or Copy Memindahkan  atau  menyalin  lembar  kerja  tanpa  perlu  membuka 
lembar kerja tujuan.

Select All Sheets Memilih seluruh lembar kerja
 

D. Input Data

Untuk menginputkan atau menuliskan data pada lembar kerja dapat dilakukan secara manual, yaitu 
dengan menempatkan data pada sel tertentu kemudian tekan Enter atau arrow key (      ). 
Disamping  itu  input  data  juga  dapat  dilakukan dengan mengetikkan  langsung pada  lembar  kerja 
dengan cara :
1. Sorot range yang akan di isi data
2. Ketikkan data ( setiap selesai menginputkan data diakhiri dengan menekan tombol Enter ).
3. Lakukan langkah 2 untuk pengisian tiap kolom ( secara otomatis pointer akan berpindah kolom 

apabila kolom sebelumnya telah selesai ).

E. Formula

Data numerik yang telah diinputkan pada lembar kerja dapat dioperasikan dengan rumus / formula 
atau dengan fungsi. Formula atau rumus pada Microsoft Excel ini memerlukan operator matematika 
dengan memperhatikan hirarki berikut ini :

 Pengelompokan data : ( … )
 Pemangkatan : ^ ( karat )
 Perkalian dan Pembagian : * ( asterisk dan ) / ( slash )
 Penjumlahan dan Pengurangan : + ( plus ) dan – ( minus ) 

Disamping aperator tersebut diatas,  agar formula  rumus tetap dibaca rumus oleh Microsoft Excel 
maka harus didahului dengan :
 Tanda “ = “ ( sama dengan )
 Tanda “ + “ ( plus )
 Tanda “ – “ ( minus )

F. Fungsi

Pemecahan  masalah  yang  tidak  dapat  dilakukan  dengan  rumus  /  formula  tersebut  diatas,  dapat 
menggunakan fungsi yang disediakan oleh Microsoft Excel 2000. Fungsi trersebut terdiri dari : 

OPTIONS KETERANGAN
Most Recently Used Kelompok fungsi yang umum digunakan 
All Menampilkan fungsi secara menyeluruh
Financial Kelompok fungsi keuangan 
Date & Time Kelompok fungsi tanggal dan waktu
Math & Trig Kelompok fungsi matematika dan trigonometri 
Statistical Kelompok fungsi statistik 
Lookup & Reference Kelompok fungsi yang melibatkan tabel 
Database Kelompok fungsi database untuk pengoperasian kumpulan data
Text Kelompok fungsi untuk megoperasikan teks 



Logical Kelompok fungsi logika
Information Kelompok fungsi untuk memeriksa data / informasi 

Untuk menuliskan rukusa dapat dilakukan dengan cara :

 Dengan diketik langsung pada sela aktif 
 Dengan memanfaatkan Function Wizard. 

Perintah yang digunakan untuk memanfaatkan Function Wizard adalah : 
 Tempatkan mouse pointer pada sel yang diinginkan 
 Pilih atau klik Function Wizard, kotak dialog pilihan fungsi akan terlihat dilayar ( gambar 

I.8. )
 Pilih kategori / fungsi pada Function category dan jenis fungsi yang akan digunakan pada 

Function name, misalnya SUM, kemudian klik OK. 
 Kotak dialog fungsi akan terlihat dilayar dan siap untuk memasukkan elemen ( data ) dari 

fungsi yang dipilih ( Gambart I.9 )

Gambar I.9. Function Wizard Gambar I.10. Proses Input Elemen Fungsi
 

G. Menyimpan Lembar Kerja

Proses  menyimpan  merupakan  salah  satu  langkah  yang  sering  digunakan  dalam bekerja  dengan 
Microsoft Excel. Data yang telah disimpan tersebut dapat dibuka dan atau diedit kembali. Langkah 
yang digunakan untuk melakukan proses penyimpanan data ini. Adalah sebagai berikut :

 Gunakan perintah  Save… Ctrl+S pada menu bar  File atau klik button  save  pada toolbar 
standard. Atau menggunakan perintah Save As… pada menu bar File. Setelah pilihan ini, maka 
kotak dialog akan terlihat seperti gambar I.12.

 Tentukan folder dan nama file dari data yang disimpan. ( nama file tidak boleh sama dengan file 
yang telah ada dalam folder tersebut ), kemudian pilih Save untuk mengakhiri proses menyimpan 
file.

Mengaktifkan / pindah ke folder sebelumnya

Mengaktifkan folder My Document

Mengaktifkan folder tertentu sesuai keinginan

Tulis nama file disini
Jenis/  type file



Gambar I.11. Kotak dialog Save ( Menyimpan File )

H. Mengakhiri Proses Excel 97

Setelah bekerja dengan Microsoft Excel 2000, kita dapat keluar dari program Excel tersebut dengan 

perintah Exit pada menu bar File atau dengan melakukan klik button Close 

Sebelum mengakhiri pekerjaan dengan Microsoft Excel sebaiknya dipastikan terlebih dahulu bahwa 
file tersebut telah tersimpan dalam disk, sehingga apabila file tersebut akan digunakan kembali cukup 

menggunakan perintah Open pada menu bar File atau dengan melakukan klik button ini . 

Kotak dialog Open, akan terlihat seperti berikut :

Gambar I.12. Kotak Dialog Open 

PILIHAN KETERANGAN
Open Mengaktifkan / menampilkan dokumen yang telah dipilih
Open Read Only Mengaktifkan dokumen yang telah dipilih dan hanya  dapat dibaca saja 

( tidak dapat melakukan editing / perubahan terhadap naskah ) tersebut. 
Open as Copy Mengaktifkan dokumen dengan cara dicopy /  melakukan duplikat  pada 

dokumen tersebut.



BAB II
Format Data

ata pada lembar kerja yang telah dibuat dapat diperindah bentuk tampilannya,  sehingga akan 
lebih menarik dan sangat membantu dalam mengoreksi kebenaran, baik data karakter maupun 
numeric.  Data  yang  dilengkapi  dengan  format  akan  memberika  kesan  lebih  professional. 

Perintah untuk mengatur  format data ini  antara lain terdapat pada  Formatting Toolbar,  dengan cara 
memilih button yang diinginkan pada kedudukan data yang akan dilengkapi format atau dengan memilih 
suatu pilihan yang berada pada menu bar Format. 

D
A. Format Data dari Formatting Toolbar

Toolbar formatting ini digunakan untuk memberikan format jenis huruf, perataan data pada sel yang 
bersangkutan, baik data berjenis karakter maupun numeric / angka.  

SIMBOL OPTION KETERANGAN
Font Menentukan jenis huruf 

Font Size Menentukan ukuran huruf

Bold, Italic, Under  
Line

Menentukan  efek  cetak  Tebal,  Miring  dan  Garis 
bawah

Align Left, Center,
 Align Right

Menentukan  perataan  naskah  (  rata  Kiri,  Rata 
Tengah, Rata Kanan ) pada cell yang dipilih 

Merge And Center Perataan tengah teks untuk beberapa kolom 
Currency Style, 
Percent Style, 
Comma Style

Untuk format nilai mata uang suatu Negara, 
presentase dan format koma

Increace Decimals Mengurangi jumlah angka decimal

Decrease Decimals Menambah jumlah angka decimal 

Borders Menentukan garis bingkai / border

Fill Color Menentukan arsir / shading atau warna background sel 

Fint Color Menentukan warna huruf
 

B. Format Data dari Menu Bar

Perintah yang digunakan untuk mengformat data yang berada pada sel / range tertentu melalui menu 
bar adalah dengan memilih Cell… ( CTRL+1 ) pada menubar Format dengan terlebih dahulu memilih 
sel / range yang akan diformat. Pilih salah satu cara berikut ini untuk memilih sel / range yang akan 
diformat. 



1 Sel : Klik sel yang akan diformat
2 Range : Klik awal sel dari suatu range, kemudian drag sampai akhir sel atau 

klik awal sel suatu range, kemudian tekan SHIFT bersamaan dengan 
menekan klik pada akhir suatu sel.

3 Baris / kolom : Klik judul baris / kolom
4 Range tidak berurutan : pilih  range  tertentu,  kemudian  klik  CTRL  bersamaan  dengan 

memilih range yang lain

Gambar II.2 Menubar Format Gambar II.4. Memilih kolom / baris

Kotak dialog akan terlihat sebagai berikut :

Cells : Format sel / range tertentu yang telah dipilih 
Row : Merubah tinggi baris dan menyembunyikan / menampilkan baris 
Column : Menentukan lebar kolom dan menyembunyikan / menampilkan  kolom
Sheet : Merubah  nama  sheet,  menyembunyikan  /  menampilkan  dan  memberi 

background / gambar pada lembar kerja 
AutuFormat : Memilih bentuk format table yang telah tersedia.

Kotak dialog format Cell ini memuat enam pilihan format yaitu : 

1. Format Number
Pilihan ini terdiri dari ( lihat Gambar II.5. )
 Category : enentukan jenis data yang akan diformat
 Decimal Place : menentukan jumlah digit angka decimal dibelakang titik
 Sample : tampilan hasil akhir dari format data
 Use 1000 Separator ( , ) : mengaktifkan / tidak mengaktifkan pemisah ribuan
 Negative Numbers : menentukan format untuk data yang bernilai negatif 

2. Format Alignment 
Format  ini  digunakan untuk mengatur  tampilan  data  di  dalam sel  /  range yang  telah dibuat. 
Apabila memilih pilihan Aligment ini, maka kotak dialog akan terlihat seperti pada Gambar II.6. 

Gambar II.7. Kotak Dialog Number  Gambar II.8. Kotak Dialog Alignment 

Gambar II.3. Memilih kolom / baris

Judul kolom

Judul baris 

1. Drag untuk memilih 
range ini

2. Tekan CTRL bersamaan 
drag untuk memilih 
range ini



OPTION KETERANGAN
Horizontal Menentukan perataan data secara mendatar / horizontal, yang terdiri 

antara lain General : perataan default / kiri. Center : perataan tengah. 
Center  Across  :  perataan  tengah,  pada  range  /  beberapa  sel  yang 
dipilih 

Vertical 

Wrap Text

Menentukan perataan data secara vertical, yang terdiri antara lain Top 
: perataan default / atas / rapat atas pada sel. Center : perataan tengah. 
Perlipatan kata ( data akan dirapikan sesuai dengan lebar kolom dan 
diratakan sesuai dengan format perataan yang dipilih ).

Shrink to fit Penyesuaian antara sel yang akan diformat dengan data
Merge Cell Menggabungkan beberapa sel yang telah dipilih 
Orientation / Degrees Arah penulisan text sel yang dipilih 

3. Format Huruf ( Font )
Pilihan ini berfungsi untuk merubah jenis huruf, efek pencetakan dan ukuran dari huruf dalam sel 
atau range tertentu. Kotak dialog akan terlihat seperti pada gambar II.7. 

Font : berisi daftar jenis huruf / font
Font Style : menampilkan pilihan tampilan huruf
Size : memberikan pilihan ukuran huruf 
Underline : memberikan pilihan jenis garis bawah
Color : memberikan pilihan warna dari jenis font
Normal Font : mengembalikan ke format awal font / format default
Effect : memberikan pilihan efek pencetakan 

4. Format Border 
Format ini akan memberikan suatu informasi tentang border / garis bingkai yang dapat digunakan 
pada range atau sel tertentu. Pilihan ini akan memberikan kotak dialog seperti pada gambar II.8.

Preserts : pilihan border yang disediakan ( None : tidak memberikan border; Outline : 
  border diluar teks; Inside : border didalam teks )

Border : memuat pilihan posisi border / bingkai
Style : memuat pilihan jenis garis
Color : memuat pilihan warna garis 

Gambar II.7. Kotak Dialog Font Gambar II.8. Kotak Dialog Border



5. Format Patterns 
Format ini akan memberikan arsiran / warna pada range atau sel tertentu. Kita dapat memilih 
arsiran yang ada atau membuat arsiran sesuai dengan keinginan. Lihat Gambar II.7.
Format  pattern  ini  dapat  juga  dilakukan  dengan cara  memilih  icon  pada  toolbar  Formatting 
berikut ini. 

Gambar II.7. Format Cell - Pattern

6. Format Protection
Format ini berfungsi untuk mengunci suatu sel terhadap adanya perubahan atau 
menyembunyikan  formula  yang  terdapat  pada  suatu  sel  /  range.  Pilihan  ini 
merupakan tindakan pengamanan data yang dapat digunakan sesuai dengan jenis 
dan kebutuhan. Pilihan ini sangat terkait  dengan  Protect sheet pada menu bar 
Tools, Protection. Lihat Gambar II.8. 

Locked : Memilih sel / range tertentu untuk dikunci atau tidak. Apabila ada  Checlist 
maka sel / range tersebut dikunci, begitu juga sebaliknya.

Hidden : Memilih sel / range tertentu yang berisi formula / rumus untuk disembunyikan 
atau tidak. Apabila ada Checlist, maka formula yang terdapat pada sel / range 
tersebut disembunyikan, begitu juga sebaliknya.  

C. Pilihan Format pada Menu bar

Salah  satu  fasilitas  yang  disediakan  oleh  Microsoft  Excel  adalah  fasilitas  ini  berfungsi  untuk 
melakukan perubahan terhadap data pada sel  /  range tertentu yang telah dipilih dan memberikan 
banyak pilihan ( lihat Gambar II.2. ). Pilihan pada Format tersebut adalah sebagai berikut : 

OPTION KETERANGAN
Row Menentukan perubahan terhadap baris 
Height Mengatur tinggi baris 
AutoFit Merubah tinggi baris sesuai dengan besar / tinggi huruf
Unhide Menampilkan baris yang disembunyikan 
Column Menentukan perubahan terhadap kolom 
Width Mengatur lebar kolom menyesuaikan dengan jumlah karakter data / lebar data 
Hide Menyembunyikan kolom 
Unhide Menampilkan kolom yang disembunyikan 
Standard Width Mengembalikan lebar kolom ke dalam default
Sheet Menentukan perubahan terhadap lembar kerja 
Rename Merubah nama lembar kerja 
Hide Menyembunyikan lembar kerja aktif 
Unhide Menampilkan lembar kerja yang disembunyikan 
Background Memberikan / memasang image latar belakang pada lembar kerja aktif

Memuat pilihan warna 
dasar ( background ) yang 

mendasari arsiran 
diatasnya Hasil aturan yang kita 

berikan akan terlihat disini

Combo Box ini memuat 
pilihan arsiran yang lain



AutoFormat Memilih bentuk table yang telah tersedia / table otomatis 
Conditional  
Formatting 

Memformat suatu data berdasarkan criteria tertentu

Style Memilih atau membuat format tertentu 

D. Format Data melalui Floating Menu

Format data pada suatu sel / range juga dapat dilakukan dari floating menu. Perintah yang digunakan 
untuk menampilkan floating menu ini adalah sebagai berikut :

1. Pilih data pada seatu sel / range yang akan diformat
2. Klik kanan mouse dengan terlebih dahulul menempatkan pointer pada data yang telah dipilih. 

Menu Floating akan terlihat seperti berikut :

Gambar II.8. Floating Menu

3. Pilih Format Cells…, kemudian tentukan format sesuai dengan keinginan. 



BAB III
Menyunting Data

pabila telah menginputkan data pada lembar kerja,  kemudian terjadi kesalahan dalam proses, 
maka kita dapat menyunting / edit dengan menggunakan tombol F2 atau dengan Doubel Click 
pada kedudukan pointer tersebut atau Click pada formula bar. Disamping hal tersebut diatas kita 

dapat juga melakukan penyuntingan data untuk keperluan tersebut, misalnya menyalin data, menyisipkan 
data, menyalin atribut data dan menyisipkan / menghapus kolom serta kegiatan penyuntingan lain yang 
dengan mudah kita lakukan dalam Microsoft Excell 2000 ini.  

A
A. Data Berurutan 

Microsoft  Excel  memberikan  fasilitas  untuk  mempermudah  dan  mempercepat  pengisian  data 
berurutan yaitu  dengan fasilitas  AutoFill dan  Menu Fill.  Fasilitas  ini  memungkinkan kita  untuk 
mengisikan data tanggal, bulan atau hari secara otomatis, atau penomoran secara otomatis bahkan 
pengisian data yang diakhiri dengan angka berurut. Perintah yang digunakan untuk pengisian data 
berurutan ini adalah sebagai berikut :

1. Dengan AutoFill
Perintah yang digunakan untuk membuat data berurutan dengan fasilitas ini adalah :
 Aktifkan dua sel pertama yang memuat data awal.
 Tempatkan mouse pointer pada ujung kanan bawah sel dengan membentuk tanda 
 Geser mouse ke kanan ( untuk range baris ) atau ke bawah ( untuk range kolom )
 Jika data yang diisi telahb sesuai dengan keinginan, lepaskan tombol mouse.
 Data berurutan akan terlihat dilayar sesuai dengan range yang dipilih / disorot.

2. Dengan Menu Fill
Menu  Fill  ini  pada  dasarnya  sam  adengan  AutoFill  yaitu  berfungsi  untuk  mempercepat 
pemasukan data disamping berfungsi untuk menyalin data, perbedaannya terletak pada data awal 
sebagai acuan. 

Perintah yang digunakan untuk membuka menu fill adalah sebagai berikut :
 Buat data awal terlebih dahulu, misalnya angka 1
 Gunakan perintah Fill pada menubar Edit, kemudian pop up menu akan terlihat dilayar. Lihat 

gambar I.10.
 Pilih Series, kemudian kotak dialog akan terlihat seperti pada gambar I.11.
 Pilih Column pada bagian Series in  
 Tentukan nilai angka kenaikan pada Step Value, misalnya 1
 Tentukan nilai akhir data pada Stop Value, misalnya 20, kemudian klik OK. 

Tempatkan Pointer 
sehingga membentuk 
seperti berikut 

Hasil proses AutoFill setelah 
mouse dilepaskan



Gambar III.2. Menubar Edit  Gambar III.3. Kotak Dialog Fill Series

Keterangan Gambar I.10. 

Down : Menyalin data yang ada diujung atas range kea rah vertical ( ke bawah ) 
Right : Menyalin data yang ada diujung kiri range kea rah horizontal ( ke kanan )
Up : Menyalin data yang ada diujung bawah range kea rah vertical ( ke atas ) 
Left Menyalin data yang ada diujung kanan range kea rah horizontal ( ke kiri )
Across 
Worksheet

: Menyalin data antar lembar kerja

Series : Mengisikan data yang bersifat  series ( berurutan ) dengan interval dan 
nilai akhir yang sesuai dengan keinginan 

Justify : Mengatur perataan suatu teks terhadap range atau sel yang ditentukan 

Keterangan Gambar I.11.

Rows : Berurutan dalam baris 
Columns : Berurutan dalam kolom
Linear : Deret  hitung  /  urut  dengan  angka  yang  berurut  ditambah  /  dikurangi 

dengan interval tertentu, misalnya 1,2,3,…
Step Value : Nilai kenaikan dari nilai data awal
Growth : Deret  ukur,  dimana  nilai  berikutnya  merupakan  perkalian  antara  nilai 

yang bersangkutan dengan nilai interval pada Step Value.
Date : Data berurutan untuk jenis data Tanggal, dengan acuan pada  Date Unit, 

yaitu :



Day
:
Urutan 
berdasarkan 
Tanggalnya

Weekday
:
Urutan 
berdasarkan 
urutan  hari 
kerja

Month
:
Urutan 
berdasarkan 
Bulan

Year
: 
Urutan 
berdasarkan 
Tahun 

Trend : Mengisi data berurut baik  Linear atau  Growth dengan  Step Value sama 
dengan 1.

B. Duplikat Data

Microsoft Excel 2000 akan memberikan beberapa pilihan dalam rposes menyalin atau duplikat data. 
Pilih salah satu cara untuk melakukan duplikat data berikut ini : 

1. Duplikat Seluruh Data berikut Atributnya
Apabila akan menyalin / duplikat data yang telah dilengkapi dengan atribut ( format ), kita dapat 
menggunakan mouse  (  jika range tujuan berdekatan )  atau menggunakan perintah  copy pada 
menu bar Edit atau dengan Standard Toolbar. Perintah yang digunakan adalah : 

 Pilih sel / range data yang akan disalin 
 Pilih 
 Pilih Copy… Ctrl+C pada menu bar Edit atau klik button pada standard toolbar
 Klik sel tujuan
 Pilih Paste… Ctrl+V pada menu bar Edit atau klik button pada standard toolbar.

2. Duplikat Atribut Data dengan Format Painter
Format Painter ini digunakan apabila akan menyalin atribut dari suatu data untuk dikenakan pada 
data lain. Kegiatan ini digunakan apabila suatu range yang telah dikenal format / atribut akan 
disalin  pada pada  range lain  yang  mempunyai  format  sama.  Langkah yang  digunakan untuk 
melakukan hal tersebut adalah :



 Pilih sel data yang akan disalin
 Klik  lambang  Format  Painter  pada  standard  toolbar  (  Jika  yang  akan  diformat 

beberapa range, gunakan klik ganda ( Double Click ) lambing ini  
 Pilih sel / range yang akan dikenai format.

3. Duplikat Data dengan Paste Special
Paste special berfungsi untuk menyalin suatu nilai, rumus, 
format atau catatan dari range tertentu ke range yang lain. 
Paste  Special  juga  berfungsi  untuk  menyalin  sekaligus 
mengoperasikan  data  seperti  penjumlahan,  pengurangan, 
perkalian  atau  pembagian  serta  proses  transpose.  Untuk 
memanfaatkan Paste Spesial gunakan langkah berikut : 

 Klik sel ( sorot range ) yang akan disalin
 Pilih  Copy pada menubar  Edit atau gunakan button 

Copy pada standard toolbar
 Tandai  daerah tujuan dengan melakukan klik  mouse 

pada sel yang diinginkan
 Pilih  Paste Spesial pada menubar  Edit,  maka kotak 

dialog akan terlihat seperti pada Gambar III.4.
 Tandai  dengan  Checklist pilihan  yang  diinginkan, 

kemudian akhiri dengan OK.

OPTIONS KETERANGAN
Paste 
All Seluruh data berikut atribut akan disalin pada daerah tujuan
Formulas Menyalin rumusnya saja
Values Menyalin yang mengakibatkan nilai datanya berubah
Formats Menyalin formatnya
Comments Menyalin catatan yang ada pada sel tertentu
Validation Menyalin keterangan validasi yanga dibuat dengan Data, Validation
All except borders Menyalin isi dan format sel kecuali border / bingkai
Column Widths Menyalin lebar kolom 
Operations 
None Menyalin  dengan  tidak  ada  proses  matematika  (  hasil  sama  dengan 

proses Paste )
Add Menjumlahkan data pada range tujuan dengan data pada range asal
Substract Menggurangkan data pada range tujuan dengan data pada range asal
Multiply Mengalikan data pada range tujuan dengan data pada range asal
Devide Membagi data pada range tujuan dengan data pada range asal
Skip Blank Sel kosong akan dilewati ( tidak ikut dioperasikan )
Transpose Mengubah posisi data dari vertical menjadi horizontal atau sebaliknya 
Paste Link Data yang dioperasikan saling berhubungan terhadap sel asalnya

C. Alamat Sel 

Menyalin suatu data yang berupa rumus atau fungsi akan  bergantung pada alamat sel dimana rumus 
atau fungsi ini berada. Didalam Microsoft Excel dikenal tiga jenis alamat sel yaitu :

1. Alamat Sel Relatif
Alamat sel relatif ini bergantung pada sel tujuan, sehingga hasil salinan rumus atau fungsi ikut 
berpengaruh. Misalnya sel B5 tertulis rumus = F5*G5, jika disalin ke sel B6, maka rumus akan 
berubah menjadi =F6*G6.

2. Alamat Sel Absolut

Gambar III.4. Kotak Dialog Paste Spesial



Alamat sel absolute ini akan memberikan alamat sel yang tetap ( absolute ) tidak berubah, apabila 
alamat sel yang berisi rumus atau fungsi tersebut disalin ke alamat sel yang lain, maka alamat sel 
tersebut  tidak akan berubah.  Ciri  bahwa alamat  sel  merupakan sel  absolut  apabila alamat  sel 
tersebut dilengkapi dengan “ $ “ didepan kolom dan baris. Misalnya  $D$8. untuk memberikan 
atribut alamat sel absolute gunakan tanda “ $ “ atau tombol fungsi F4.   

3. Alamat Sel Semi Absolut atau Semi Relatif 
Alamat  sel  dinamakan semi  absolute atau semi  relatif  apabila pada kolom atau baris  bersifat 
absolute. Misalnya sel $E8 ( absolute kolom ), sel B$7 ( absolute baris ). 

D. Menghapus Data

Data yang telah di-input-kan pada lembar kerja dapat dihapus dengan menggunakan salah satu cara 
berikut ini :

Pertama
1. Pilih sel / range yang akan dihapus
2. pilih Delete… pada menubar Edit. Kotak dialog akan terlihat seperti berikut :

Gambar III.5. Kotak Dialog Delete Gambar III.6. Menubar Edit

OPTIONS KETERANGAN
Shift cells left Menghapus data pada sel / range yang di pilih dan sel / range di sebelah 

kanan akan pindah ke kiri menempati posisi sel / range yang dihapus 
Shift cells up Menghapus data pada sel / range yang dipilih dan sel / range yang terletak 

dibawah akan pindah ke atas menempati posisi sel / range yang dihapus 
Entire row Menghapus data pada baris yang dipilih mulai dari kolom A sampai IV dan 

baris yang berada di bawahnya akan menempati posisi baris yang dihapus
Entire column Menghapus data pada kolom yang dipilih mulai dari baris 1 samapi dengan 

kolom 65536 dan kolom yang berada di kanannya akan menempati posisi 
kolom yang dihapus.

Kedua 
1. Pilih sel / range yang akan di hapus
2. Pilih Clear… pada menubar Edit. Pilihan penghapusan akan terlihat seperti pada Gambar III.6.

OPTIONS KETERANGAN
All Menghapus seluruh data baik isi, format atau catatan
Formats Menghapus atribut / format yang melekat pada data
Contens Del Menghapus  data  pada  sel  /  range  yang  dipilih.  Pilihan  ini  sama  dengan 

menekan tombol Delete pada keyboard
Comments Menghapus catatan pada sel / range



Melakukan penghapusan  data  pada  sel  atau  range  tertentu  dapat  juga  dilakukan dengan fasilitas 
floating men. Langkah yang digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah sebagai berikut :
 Tempatkan pointer pada sel atau range yang akan diformat
 Klik tombol kanan mouse, sehingga layer akan terlihat floating menu. Lihat Gambar III.7.
 Pilih proses sesuai dengan keinginan.. 

Cut : Memotong atau menghapus data pada sel atau range 
Copy : Memperbanyak / duplikat data
Paste : Menempel atau merekatkan data yang telah dihapus 

dengan cut atau copy
Paste Special : Menempel  atau  merekatkan  data  dengan  disertai 

pilihan proses pada kotak dialog.
Insert : Menyisipkan baris atau kolom
Delete : Menghapus baris atau kolom 
Clear Contens : Menghapus isi dari suatu sel / range
Insert Comments : Menyisipkan  catatan-catatan  pada  sel  yang 

diinginkan
Format Cells : Melakukan format pada sel / range yang telah dipilih

           Gambar III.7. Floating Menu

E. Menghapus Lembar Kerja ( Sheet )

Lembar kerja / sheet merupakan area tempat input dan atau proses data. Apabila lembar kerja yang 
kita gunakan sudah tidak diperlukan lagi, maka lembar kerja / sheet tersebut dapat dihapus dengan 
perintah berikut :

 Pilih / aktifkan lembar kerja tersebut
 Pilih Delete Sheet pada menubar Edit. Kotak dialog akan terlihat seperti pada Gambar III.8.
 Pilih OK, apabila yakin lembar kerja / sheet tersebut akan dihapus.

Selain lengkah seperti tersebut diatas, proses menghapus sheet / lembar kerja ini juga dapat dilakukan 
dengan cara :

 Klik mouse kanan pada posisi sheet yang akan dihapus
 Pilih Delete, kemudian kotak dialog konfirmasi menghapus sheet akan terlihat dilayar ( gambar 

III.9 )
 Kemudian klik OK, apabila yakin sheet akan dihapus.

Gambar III.8. Pilihan Manipulasi Lembar Kerja Gambar III.9. Koordinasi Delete Sheets



BAB IV
Proses Database

icrosoft Excel 2000 menyediakan fasilitas database, yaitu sekumpulan data yang memiliki arti 
dan fungsi tertentu.  Database terdiri  dari  sekumpulan record, sedangkan record terdiri  atas 
sekumpulan  field  (  data  )  yang  memberntuk  satu  kesatuan  arti,  dan  masing-masing  field 

( data ) saling berhubungan satu dengan yang lain, sehingga membentuk satu pengertian tertentu.
M
Di  dalam  Microsoft  Excel  2000  disediakan  berbagai  kegiatan  pengoperasian  database  seperti 
mengurutkan  data,  melacak  dan  menampilkan  data  dengan  filter  melengkapi  table  dengan  subtotal, 
membuat rekapitulasi data dengan pivot table dan konsolidasi data dari beberapa lembar kerja dan lain 
sebagainya.

A. Mengurutkan Data

Untuk melakukan pengurutan data ini dapat dilakukan dengan fasilitas Sort Ascerding ( menaik ) dan 
Sort Descrending ( menurun ) di dalam Standard Toolbar atau  dengan  memilih  Sort…  pada 
menubar Data. Langkah yang digunakan untuk melakukan pengurutan data adalah sebagai berikut :

 Sorot database yang akan diurutkan ( termasuk judul kolom / judul field )
( Judul table laporan dan kolom nomor diikut sertakan )

 Pilih Sort… menubar Data, pada menubar, kotak dialog akan terlihat seperti gambar IV.1.

Gambar IV.1. Menu data Sort

OPTIONS KETERANGAN
Sort By Kunci pengurutan pertama
Then By Kunci pengurutan yang lain ( dua atau tiga )
Ascending Proses pengurutan secara menaik
Descrending Proses pengurutan secara menurun 
Header Row Judul . kolom field tidak disertakan dalam proses pengurutan data
No Header Row Judul kolom / field disertakan dalam proses pengurutan data
Option Pilihan proses lain
First key sort order Mengurutkan  data  berdasarkan  suatu  daftar  tertentu  yang  berbeda 

dengan daftar abjad huruf



OPTIONS KETERANGAN
Case sensitive Mengatur pengurutan dta berdasacara penulisarkan 
Sort top to bottom Proses pengurutan dari atas ke bawah
Sort left to right Proses pengurutan dari kiri ke kanan ( berdasarkan baris )

B. Melacak Data dengan Data Filter

Data yang kita miliki dapat dilacak dan ditampilkan, sehingga mempermudah dalam pengoreksian 
data berdasarkan ketentuan tertentu. Data Filter merupakan fasilitas yang disediakan oleh Microsoft 
Excel 2000. data Filter terbagi menjadi dua yaitu Auto Filter dan Advanced Fillter. 

Syarat untuk melakukan proses dengan Auto Filter adalah :
 Setiap field / data sebaiknya mempunyai judul.
 Judul setiap field sebaiknya terletak dalam stu baris
 Setiap judul sebaiknya tidak mempunyai nama yang sama

1. AutoFilter
AutoFilter adalah cara pelacakan dengan cara memanfaatkan filter yang secara otomatis  telah 
diberikan  oleh  Microsoft  Excel  2000.  database  yang  dilengkapi  dengan  AutoFilter  akan 
memberikan perlengkapan filter pada masing-masing judul; field. Perintah yang dilakukan untuk 
kegiatan tersebut adalah :

 Tentukan data yang akan dipilih ( termasuk judul )
 Pilih  perintah  Filter  pada  menubar  Data,  kemudian  pilih  AutoFilter,  dilayar  akan terlihat 

seperti gambar IV.2.
 Setiap  judul  field  dilengkapi  dengan  combo  box  AutoFilter  .  Jika  tombol  ini  dipilih 

( diklik ), maka dilayar akan terlihat seperti berikut : ( lihat Gambar IV.3. ) 

Gambar IV.2. Tampilan AutoFilter Gambar IV.3. Pilihan AutoFilter

Dari kotak dialog tersebut,  kita dapat memilih pilihan sesuai dengan keinginan ( misalnya  A. 
sehingga  tampilan  AutoFilter hanya  menampilkan  kode  barang yang  A saja  ),  kita  dapat 
memilih sesuai dengan keinginan, sehingga tampilan dilayar juga akan berubah sesuai dengan 
pilihan kita. ( Custom… ) yang berfungsi untuk melacak data dengan ketentuan khusus.
Apabila custom ini  dipilih,  maka  kotak dialog akan terlihat  seperti  berikut  :  (  Lihat  Gambar 
IV.4. )



Gambar IV.4. Custom AutoFilter

2. Advanced Filter
Apabila menghendaki untuk membuat syarat atau criteria tertentu tanpa menggunakan AutoFilter 
atau berkeinginan untuk menyalin hasil pelacakan pada range tertentu diluar range database maka 
dipilih  fasilitas  Advanced.  Perintah  yang  dilakukan  untuk  melakukan  advanced  Filter  adalah 
dengan memilih Filter pada menubar Data, kemudian pilih Advanced Filter, maka kotak dialog 
akan terlihat seperti berikut : Lihat Gambar IV.5. )

Filter the list in-
place

Proses menampilkan data yang memenuhi syarat akan dilakukan 
pada lembar kerja database yang bersangkutan

Copy ti another 
location

Menampilkan hasil  proses filter data pada range tertentu diluar 
range database yang ada.

List range Menentukan database yang akan diproses filter
Criteria range Menentukan sebuah range yang merupakan acuan pelacakan
Copy to Range  output  yang  merupakan  tempat  hasil  dari  proses 

pelacakan / filter
Unique records 
only

Menampilkan satu record yang mewakili  beberapa secord yang 
sama

Gambar IV.6. Kotak Dialog Subtotal

C. SubTotals

Microsoft Excel 2000 menyediakan fasilitas Subtotal yang merupakan perhitungan data pada setiap 
kelompok data yang sejenis. Subtotal akan lebioh bermanfaat dan atau mempunyai nilai yang berarti 
apabila  digunakan  setelah  proses  pengurutan  data,  sehingga  hasilnya  lebih  komunikatif.  Untuk 
melakukan kegiatan tersebut diatas, gunakan langkah berikut :
 Urutkan  database  yang  kita  miliki  berdasarkan  kelompok  data  yang  akan  dilengkapi  dengan 

Subtotal
 Sorot seluruh database yang telah diurutkan ( termasuk judul dan seluruh record )
 Berikan  perintah  Subtotals…  pada  menubar  Data,  maka  kotak  dialog  akan  terlihat  seperti 

berikut : Lihat Gambar IV.6. 

List Range

Criteria range

Copy to

Outline / tingkatan detail

Hide detail

Garis tingkatan 



Gambar IV. Kotak Dialog Subtotal Gambar IV.7. Hasil Akhir Proses Subtotal

OPTIONS KETERANGAN
At Each Change In Memuat field yang akan dibuat sebagai acuan kelompok subtotal ( field 

yang merupakan kunci pengurutan data pertama / short by )
Use Function Memuat sebelas fungsi yang dapat digunakan 
Sum Menjumlahkan kelompok data sebnagai subtotal
Couns Menentukan jumlah data dari sekelompok data sebagai hasil subtotal
Max Menentukan nilai tertinggi dari sekelompok data sebagai hasil subtotal
Min Menentukan nilai terendah dari sekelompok data sebagai sub total
Product Menentukan hasil perkalian dari data pada kelompok yang ditentukan
Count Nums Menghitung jumlah data yang memuat data numeric dari kelompok data 

yang dipilih sebagai acuan subtotal
StdDev Mencari standard deviasi dari sekumpulan sample dimana sekelompok 

data yang dipilih dijadikan sebagai sample 
StdDevp Mencari  standard  deviasi  dari  populasi  dimana  kelompok  data  yang 

dipilih berlaku sebagai sekumpulan populasi yang dimaksud
Var Mencari  variansi  sekelompok  data  sample  (  kelompok  data  yang 

dipilih )
Varp Mencari variansi populasi kelompok data yang dipilih
Add Subtotal To Informasi pilihan judul field yang akan dibuat subtotal
Replace Current  
Subtotals

Setiap kelompok data yang sejenis akan dilengkapi dengan subtotal

Page Break Between 
Group

Setiap group ( subtotal ) akan dicetak stu halaman

Summary Below 
Data

Sub Total dan Grand Total akan ditempatkan di bawh kelompok data 
yang sesuai

Remove All Menghilangkan semua subtotal yang telah dibuat dan telah ditampilkan 
dilayar.

D. Data Table

Data Tabel berfungsi untuk memberikan rekapitulasi dari sekumpulan data yang ada dalam lembar 
kerja berdasarkan suatu criteria tertentu. Microsoft Excel 2000 ini menyediakan fasilitas rekapitulasi 
yang disebut Data Table. Kelebihan yang dimiliki adalah tidak hanya terbatas untuk data yang ditulis 
langsung  (  manual  )  tetapi  juga  berasal  dari  hasil  suatu  perumusan  atau  fungsi.  Yang  perlu 
dipersiapkan untuk proses ini adalah :
 Range Criteria, sebagai kriteria yang menjadi batasan rekapitulasi
 Table rekapitulasi, memuat semua variable yangv akan dicari rekapitulasinya dan semua rumus 

yang akan dioperasikan. 

Fungsi  yang  digunakan  dalam  mencari  rekapitulasi  pada  kelompok  fungsi  database  antara  lain 
sebagai berikut :



 Deverage Digunakan  untuk  mencari  nilai  rata-rata  dari  sekumpulan  data  yang 
memenuhi kriteria tertentu

 Dcount Digunakan  untukmenghitung  jumlah  sel  yang  memuat  data  numeric  dari 
sekumpulan data yang memenuhi kriteria tertentu

 Dget Digunakan  untuk  mencari  hasil  suatu  kelompok  data  yang  ditunjuk 
berdasarkan suatu criteria. Fungsi ini untuk data unit ( data tanggal ) 

 Dmax Digunakan  untuk  mencari  nilai  tertinggi  dari  sekumpulan  data  yang 
memenuhi criteria tertentu

 Dmin Digunakan  untuk  mencari  nilai  terendah  dari  sekumpulan  data  yang 
memenuhi criteria tertentu

 Dproduct Fungsi ini untuk memberikan hasil dari perkalian data dari sekumpulan data 
yang memenuhi criteria tertentu

 Dstdev Digunakan  untuk  mencari  standard  deviasi  dari  sekumpulan  data  yang 
memenuhi criteria tertentu

 Dstdevp Digunakan untuk mencari  standard deviasi  suatu populasi  dari  sekumpulan 
data yang memenuhi criteria tertentu

 Dsum Digunakan untuk menjumlahkan data yang memenuhi criteria tertentu
 Dvar Digunakan  untukmencari  variansi  dari  sekumpulanh  data  yang  memenuhi 

criteria tertentu
 Dvarp Digunakan untukmencari variansi suatu populasi dari sekumpulanh data yang 

memenuhi criteria tertentu

Sebuah fungsi database di atas memiliki struktur penulisan yang sama yaitu :

=namafungsi(database,field,kriteria)

Apabila menggunakan Function Wizard terlihat sebagai berikut :

Untuk melakukan Data Table gunakan langkah berikut :
 Gunakan salah satu fungsi database yang diinginkan, misalnya DSUM atau Daverage ( Lihat sel 

F9 dan G9 pada Gambar IV.8. nomor 3 )
 Sorot table rekapitulasi ( misalnya range E9…G12 ). Lihat gambar IV.8. nomor 3 )
 Berikan perintah Data pada menubar  Table…, kemudian  dilayar  akan terlihat  seperti  gambar 

IV.8. nomor 4 )

Contoh rekapitulasi dapat dilihat pada lembar kerja berikut ini :

   
Gambar IV.8. Contoh Proses Data Base

Range database

Range Kriteria

Table rekapitulasi

=DSUM(A3:C13,C3,E2,E4 )
=DAVERAGE(A3:C13,C3,E2,E4 )

Kotak  Dialog 
data table 



E. Group dan Outline

Outline di dalam lembar kerja Microsoft Excel 2000 berfungsi untuk mengoreksi suatu kesimpulan 
data. Fasilitas ini secara otomatis ada apabila kita melengkapi database dengan menggunakan fasilitas 
subtotal. Dengan outline ini kita dapat menampilkan lembar kerja dengan elemen-elemen tertentu, 
sehingga memudahkan kita dalam mengoreksi elemen-elemen penting tersebut. Untuk melakukan hal 
tersebut, gunakan langkah berikut ini :

 Urutkan terlebih dahulu database sesuai dengan keinginan
 Sorot database yang akan dilengkapi dengan Group & Outline. 
 Gunakan perintah Group & Outline, pada menubar Data, kemudian pilih Group. Kotak dialog 

Group akan terlahat dilayar.
 Pilih rows atau column pada kotak dialog tersebut.

Gambar IV.9. Proses Group and Outline

Outline  akan  terlihat  pada  database  yang  dipilih  dan  dilengkapi  dengan  suatu  symbol  yang 
bermanfaat untuk menyembunyikan atau menampilkan kolom atau baris tertentu tergantung pada 
symbol yang kita pilih. Symbol tersebut terlihat seperti berikut :

Gambar IV.10. Bagian-bagian Group and Outline

Sorot / pilih rangte data yang 
sejenis, misalnya Surabaya

Garis Outline 

Symbol hide detail

Syimbol show detail

Garis tingkatan Baris

Garis tingkatan kolom
Symbol tingkatan baris 

dan kolom



Apabila  proses  Group & Outline ini  telah  selesai  dibuat  dan  akan  menghilangkan symbol-
simbol  pada  outline  tersebut,  gunakan  perintah  Group  and  Outline pada  menubar  Data, 
kemudian pilih Clear Outline. 

Setting adalah suatu fasilitas untuk membuat outline dengan aturan-aturab tertentu. Perintah yang 
digunakan untuk menampilkan setting ini adalah dengan memilih menu Group and Outline pada 
menubar Data, kemudian pilih setting, maka kotak dialog akan terlihat seperti berikut :

Summary  rows  below  detail :  Setiap  kelompok  baris  data, 
dilengkapi dengan symbol outline di sebelah bawah kelompok 
data yang bersangkutan.
Summary column to right of detail  : Setiap kelompok kolom 
data, dilengkapi dengan symbol outline di sebelah kelompok 
data yang bersangkutan.
Automatic  Style  :  Setiap  kesimpulan  outline  diatur  secara 
otomatis,  sehingga  memiliki  tampilan  yang  berbeda 
( kesimpulan setiap detail huruf  miring dan kesimpulan akhir 
huruf tebal  ).

F. Pivot table 

Fasilitas ini berfungsi untuk membentuk suatukesimpulan / rekapitulasi berdasarkan database yang 
ada, sehingga memudahkan dalam pengoreksian data tersebut. Langkah untuk menggunakan fasilitas 
ini adalah sebagai berikut :
1. Sorot seluruh database yang akan dibuat rekapitulasinya ( termasuk hasil field )
2. Berikan perintah Pivot Table and PivotChart Report…, kotak dialog akan terlihat seperti pada 

Gambar IV.12.

Gambar IV.12. Kotak Dialog Rekapitulasi

OPTIONS KETERANGAN
Microsoft Excel List or  
Database

Database berrasal dari Microsoft Excel 2000 dalam satu lembar kerja 
( sheet )

Axternal Data Source Database berasal dari file dan atau aplikasi lain, seperti FoxPro, dBase 
dan sebagainya yang mampu dibaca oleh Microsoft Excel.

Multiple  Consolidation 
Range

Database  yang  dioperasikan  berasal  dari  beberapa  lembar  kerja  / 
sheet. 

Another Pivot Table or  
PivotChart

Data yang dioperasikan berasal dari hasil Pivot Table lain

Gambar IV.11. Kotak dialog 
Setting 



Pivot Table Membuat laporan rekapitulasi
Pivot  Chart  (  with  
Pivot Table )

Membuat  laporan  rekapitulasi  sekaligus  membuat  grafik  dari 
rekapitulasi tersebut.

3. Pilih Microsoft Excel list or database ( apabila rekapitulasi pada satu sheet )
4. Pada pilihan Where is the data that you want to use ?

( tentukan range number data yang akan dibuat rekapitulasi ), kemudian pilih Next. Lihat Gambar 
IV.12.

5. Micrososft Excel 2000 akan menampilkan kotak dialog  Pivot Table langkah le-3, seperti pada 
Gambar IV.13.

Gambar IV.15. Kptak Dialog Layout

6. Tentukan Layout sesuai dengan keinginan, misalnya seperti pada gambar IV.14.

Hasil pivot table akan ditempatkan pada 
sheet yang baru

Hasil pivot table akan ditempatkan pada 
sheet yang lain sesuai dengan keinginan / 
sheet aktif

Gambar. IV.13 Kotak Dialog langkah 
ke-3

Memberi nilai 0 pada sel 
yang kosong

Menempatkan field pada posisi baris

Menempatkan field pada posisi kolom

Memuat operai data

Field pada database yang digunakan sebagai 
posisi kolom, baris dan data

Gambar IV.15. Kotak Dialog Options



7. Tentukan  options  untuk  menentukan  bagian-bagian  hasil  akhir  dari  pivot  table  yang  dibuat, 

misalnya pada bagian  yang berfungsi untuk memberikan nilai 0 pada 
sel yang kosong.

8. Pilih  New  Worksheet untuk  menempatkan  hasil  pivot  table  pada  lembar  kerja  yang  baru, 
kemudian  akhiri  dengan  memilih  Finish.  Salah  satu  contoh  hasil  pivot  table  adalah  sebagai 
berikut :

Apabila combo box pada hasil  salah satu field dipilih,  maka akan menampilkan daftar data field 
tersebut  yang  dapat  diaktifkan  atau  disembunyikan  dengan  memberi  tanda  checklist  pada  data 
tersebut.

Setelah proses Pivot Table ini selesai, maka pada baris toolbar akan nampak  toolbar Pivot Table, 
sebagai berikut : 

No Options Keterangan 
1 Pivot Table Menampilkan  menu  popup  dari  pivot  table,  misalnya 

menampilkan  Pivot  Table  Wizard  langkah  ke-3  seperti  pada 
Gambar  IV.13.  pivot  Chart  untuk  membuat  grafik  dari  data 
hasil pivot table Table.
Options…  untuk  menentukan  pengaturan  hasil  table  table 

1                   2     3       5     6      7       4              8       9   



seperti pada Gambar IV.15. dan lain sebagainya. 
2 Format Report Memilih bentuk format table yang akan diberlakukan pada hasil 

proses pivot table.
3 Chart Wizard Membuat grafik dari data hasil proses pivot table 
4 Pivot Table Wizard Menampilkan  kotak  dialog  pivot  table  langkah  ke-3  seperti 

pada gambar IV.13.
5 Hide Detail Menyembunyikan data laporan pada Pivot Tabel
6 Show Detail Menampilkan data laporanpada Pivot Table 
7 Refresh Data Memperbaharui hasil dari Pivot Tabel jika pada database yang 

dioperasikan terjadi perubahan.
8 Field Setting Menentuka perhitungan dalam pivot  table,  kotak dialog Pivot 

Table Field akan terlihat seperti pada gambar IV.13. 
9 Hide Fileds Menampilkan field pada toolbar Pivot Tabel 

Hasil  dari  Pivot  Table tersebut  diatas memuat  informasi  Sum of Jumlah.  Informasi  ini  tergolong 
informasi  Pivot  Table  Fileld  yang  dapat  dirubah sesuai  dengan keinginan.  Untuk melakukan hal 
tersebut digunakan langkah sebagai berikut :
 Klik sel yang memuat informasi Pivot Table Filed 
 Klik kanan mouse, kemudian pilih Filed Setting… pada floating menu, kotak dialog akan terlihat 

seperti pada Gambar IV.17.

Gambar IV.17. Kotak Dialog Field Setting 

Show data as terdiri dari pilihan sebagai berikut :

Difference From : Menampilkan seluruh data sebagai perbandingan antara field acuan ( base  
field ) dan item data ( base Item ) yang dipilih. 

% Of : Menampilkan  prosentase  antara  data  yang  bersangkutan  terhadap  data 
yangv dipilih pada Base Item. 

% Difference From : Menampilkan  prosentase  perbandingan  antara  data  yang  bersangkutan 
terhadap data yang dipilih pada Base Item. 

Running Total In : Memilih Base Field  yang merupakan acuan penampilan data
% Of Row : Menampilkan prosentase perbandingan terhadap total data pada tiap baris.
% Of Column : Menampilkan  prosentase  perbandingan  terhadap  total  data  pada  tiap 

kolom
% Of Total : Menampilkan prosentase perbandingan terhadap total keseluruhan data



Index : Data ditampilkan menurut aturan algoritma sebagai berikut :

(( Value In Cell ) X ( Grand Total ))
(( Grang Row Total ) X ( Agrand Column Total ))

 



BAB V

Grafik

icrosoft Excel 2000 dilengkapi dengan fasilitas untuk membuat grafik seperti pada program 
worksheet  padaumumnya.  Microsoft  excel  2000 menyediakan  beberapa jenis grafik yang 
dapat dibuat.masing-masing jenis grafik menggambarkan keadaan atau kondisi tertentu dari 

suatu data numeric yang akan terlihat lebihmenarik dan informative. Grafik pada Microsoft excel 2000 ini 
mempunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan jenis laporan yang ditampilkan.

M
A. Membuat Grafik 

Langkah yang  digunakan untuk membuat  graik  dengan Microsoft  excel  2000 ini  adalah  sebagai 
berikut :
1. Tentukan range data yang akan dibuat grafiknya (gambar V.1).

2. Klik Chart Wizard  pada tollbar standard atau dengan klik  pada menubar Insert.

3. Klik Kembali  Wizard   pada toolbarstandard atau dengan kill   pada menubar 
Insert, kotak dialog jenis grafik akan terlihatdilayar (Gambar V.2)

Jenis Grafik pada Microsoft Excel 2000 antara lain terdiri dari :

 Grafik Column
Grafikini  menampilkan  variasi  atau  perbandingan item-item dari  suatu  nilai  dalam suatu 
periode  tertentu.  Item-item  ditampilkan  di  sepanjang  sumbu  horizontal  sedangkan  nilai 
masing-masing item ditampilkan pada sumbu vertkal.

 Grafik Bar
Grafik ini menampilkan masing-masing nilai (data) pada suatu keadaan tertentu atau untuk 
menampilkan  perbandingan  nilai  pada  masing-masing  item.  Besar  atau  ukuran  batang 
mewakili  skala masing-masing item ditampilkan dalam sumbu   vertical.  Sedangkan nilai 
masing-masing item ditampilkan dalamsumbu horizontal

Gambar V.2. Kotak Dialog Jenis Grafik



 Grafik Line
Grafik ini  hampir  sama  dengan grafik  area.  Perbedaannya  grafik  line  menampilkan  garis 
perkembangan,  sedangkan  grafik  area  disertai  dengan  luas  (besar)  perkembangan  yang 
terjadi.

 Grafik Pie
Grafik  ini  menampilkan  hubungan  masing-masing  data  terhadap  jumlah  nilai  seluruh 
data.grafik ini hanya menampilkan satu kelompok data.

 Grafik XY (Scatter)
Grafik ini pada umumnya digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan (scientific). Grafik ini 
menampilkan hubungan antara masing-masing nilai di dalam beberapa kelompok data

 Grafik Area
Geafik ini digunakan untuk menampilkan hubungan relative setiapnilai (data) dalam suatu 
periode tetentu. Atau sering digunakan pula untuk menampilkan suatu proses perkembangan 
atau pertumbuhan nilai.

 Grafik Doughnut
Grafik ini hampir sama dengan grafik Pie,namun grafik ini mampu menampilkan lebih dari 
satu data, yang ditampilkan bagaikan kue donat.

 Grafik Radar
Grafik ini menampilkan perubahan frekuensi setiap kelompok  data terhadap titik pusat atau 
satu terhadap yang lainnya. Setiap data di dalam suatu kelompok data ditampilkan sebagai 
sebuah sumbu yang berpusat pada satu titil.

 Grafik Surface
Grafik ini memberikan tampilan sebuah lembaran yang melingkupi seluruh permukaan grafik 
3-D column

4. Pilih jenis grafik yang diinginkan, misalnya column, kemudian pilih next (Lihat Gambar V.2)
5. Tentukan elemen  grafik  yang  diinginkan,  sehingga grafik  lebih  kemunikatif  dalam penyajian 

data.elemen grafik ini antara lain terdiri dari : (Lihat gambar C.3)

Title : Memberikan  judul  pada  grafik  (chart  Title  :judul  grafik; 
Category (X)  axis:judul  grafik  sumbu  X;  series  (Y)  axis  : 
judul grafik sumbu Y; Value (Z) axis : judul/keterangan nilai/
angka pada grafik.

Axes : Menampilkan  atau  menghilangkan  keterangan  data/judul 
grafik padasumbu X,Sumbu Y dan sumbu Z

Gridlines : Menampilkan atau menghilangkan garis skala pada sumbu X, 
Sumbu Y dan Sumbu Z

Legend : Menampilkan atau menghilangkan (show legend) keterangan 
gambar untuk memperjelas data yang disajikan pada grafik 
serta  menempatkan  keterangan  tersebut  sesuai  dengan 
keinginan (placement)



Data Labels : Menampilkan  atau  menyembunyikan  niali  data  atau  judul 
field pada grafik untuk memperjelas penyajian data.

Data Table : Menampilkan  atau  menyembunyikan  tabel  data  dari  grafik 
yang dibuat.

Gambar V.3. Elemen-elemen grafik Gambar V.4. Menentukan tempat hasil grafik

6. Setelah menetukan elemen grafik  seperti  tersebut  diatas,klik  pilihan next.kotak dialog tempat 
kedudukan hasil grafik yang telah dibuat akan terlihat dilayar. Lihat Gambar V.4

7. klik tombolfinish untuk mengakhiri  proses pembuatan grafik.  Setelah semua  langkah tersebut 
diatas dilakukan,maka hasilgrafik yang kita buat akan terlihat dilembar kerja.

B. Menyunting Grafik

Grafik  yang  kita  buat  dapat  diedit  untuk  dirubah  sehingga  tampilan  grafik  akan  lebih  menarik 
komunikatif dan lebih indah.

Untuk melakukan hal tersebut gunakan perintah berikut :
 Klik pada elemen grafik yang akan disunting
 Klik kanan mouse, sehingga layer terlihat floating menu seperti gamar V.5

Format Plot Area : Melakukan perubahan warna dari grafik dan jenis huruf yang 
digunakan

Chart Type : Melakukan perubahan pada jenis grafik
Source Data : Melakukan perubahan terhadap range data dari  grafik yang 

dibuat
Chart Options : Melakukan perubahan pada element grafikyang telah dibuat
Location : Melakukan  perubahan  terhadap  tempat  grafik  yang  telah 

dibuat
3-D View : Melakukan perubahan pada bentuk tampilan grafik 3-D

Hasil akhir grafik akan ditempatkan 
pada lembar kerja ( sheet ) yang aktif

Hasil akhir grafik akan ditempatkan pada
 lembar kerja ( chart ) yang baru



Gambar V.5. Floating Menu Grafik Gambar V.6. Format data Series

C. Menyunting Elemen Grafik

Elemen  yang  membentuk  grafik  dapat  disunting,  misalnya  menyunting  judulgrafik,merubah 
keterangan pada masing-masing sumbu serta mengatur perlengkapan lain pada grafik sehingga grafik 
nampak lebih indah.perintah yang digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah sebagai berikut :
 Klik ganda  (Double Click) elemen grafik yang akan disunting/dirubah.misalnya  Double Klik 

elemen data series grafik
 Pilih elemen pada kotak dialog yang tersedia. Misalnya terlihat kotak dialog berikut :

Pattern : Untuk merubah warna pada elemen grafik yang dipilih
Shape : Memilih bentuk/shape 3-D pada data series yang dipilih
Data Labels : Menampilkan data pada data series yang dipilih
Series Order : Menentukan order data untuk ditempatkan di awal atau akhir
Options : Merubah lebar, jarak antardata series yang dipilih

 Setelah selesai menentukan elemen grafik tersebut, klik OK.
Untuk merubah jenis  grafik,  format  series  dan sebagainya  dapat  juga dari  toolbar Chart sebagai 
berikut :

Gambar V.7. Toolbar Chart



BAB VI

Pencetakan Data

icrosoft  Excel  2000 menyediakan  fasilitas  pencetakan ke printer  yang  cukup mudah dan 
komunikatif,  sehingga memudahkan kita dalam melakukan proses pencetakan ke printer . 
akan  tetapi  sebelum  melakukan  pencetakan,  terlebih  dahulu  data  yang  akan  dicetak 

ditampilkan dilayar dengan menggunakan fasilitas Print Preview.
M
Kedua proses pencetakan ini berbeda pada hasil pencetakannya. Dimana pencetakan ke printer dengan 
hasil  cetakan  di  kertas,  sedangkan  pencetakan  di  layer  hanya  berupa  layout  hasil  cetakan  yang 
ditampilkan di layer.

A. Mencetak di Layar ( Print Preview )

Fasilitas pencetakan dengan print preview ini bermanfaat untuk mengontrol hasil pencetakan sebelum 
dicetak kekertas. Dengan demikian diharapkan akan menghindaripemborosan kertas akibat kesalahan 
cetak.

Fasilitas print preview ini dapat diaktifkan dengan salah satu cara berikut ini :

1. Klik button Print Preview pada Standard Toolbar. 
2. Menggunakan perintah Print Preview padamenu bar File.
3. Klikperintah Page Setup padmenubar File, kemudian pada kotak dialog Page Setup, klik button 

Print Preview

4. klik Print  pada menubar file,kemudian klik button preview
Bentuk tampilan dari page preview adalah sebagai berikut :

Gambar VI,1. Tampilan Print Preview

Keluar dari 
tampilan Print 
Preview



Layar  print  preview dilengkapi  dengan beberapa  tombol  untuk  mengoptimalkan  bentuk  tampilan 
sebelum dilakukan proses pencetakan ke printer. Tombol-tombol tersebut adalah sebagai berikut :

 Next
Digunakan untuk menampilkan halaman berikutnya. Pilihan ini sama dengan tombol page down 
pada keyboard

 Previous
Digunakan untuk  menampilkan  halaman  sebelumnya.pilihan  ini  sama  dengan tombolpage  up 
pada keyboard

 Zoom
Digunakan untuk memperbesar tampilan layer,  tergantung pada posisi  mouse di  layer.  Untuk 
mengembalikan  ke  bentuk  semula  klik  mouse  di  sembarang  lokasi  pada  halaman  yang 
bersangkutan atau klik tombol zoom sekali lagi.

 Print
Digunakan untuk melakukan proses pencetakan lembar kerja ke printer

 Setup
Digunakan untuk mengatur format halaman pencetakan.jika pilihan ini dipilih maka kotak dialog 
akan terlihat sebagai berikut :

Mengatur Tampilan, Ukuran Kertas dan mengatur Margin

Gambar VI.2. Page Setup – Page Gambar VI.3. Page Setup - Margin

Keterangan Pengaturan Tampilan Cetakan ( Page )
OPTIONS KETERANGAN

Orientation Arah halaman pencetakan halaman kerja
Portrait Kertas dalam arah berdiri/biasa/vertikal
Landscape Kertas dalam arah mendatar/horizontal
Scaling Mengatur skala hasil pencetakan
Adjust to Mengatur  skala  pencetakan  agar  lembar  kerja  dicetak  dalam  satu 

halaman
Fit to Mengatur pencetakan lembar kerja yang ukurannya tidak tertentu, baik 

page(s)  wide (lebar) atau tall (tinggi) lembar kerja
Paper size Memilih jenis ukuran kertas yang akan digunakan
Print Quality Mengatur kualitas pencetakan
First Page Number Mengatur nomor halaman awal dari lembar kerja yang akan dicetak.

Keterangan Pengaturan Batas-Batas Pencetakan ( Margin )
OPTIONS KETERANGAN



Top Jarak antara tepi atas kertas dengan tepi atas daerah cetak
Botton Jarak antara tepi bawah kertas dengan tepi bawah daerah cetak
Left Jarak antara tepi kertas terhadap tepi kiri bidang cetak
Right Jarak  tepi  kanan  kertas  terhadap  tepi  kanan  bidang  cetak,  dengan 

satuan inch
Header/Footer Mengatur  jarak  header  terhadap  tepi  atas  bidang  cetak,  sedangkan 

footer terhadaptepi bawah bidang cetak
Center On page Mengatur pencetakan lembar kerja agar ditengah-tengah kertas
Horizontally Pengaturan secara horizontal, berdasarkan lebar kertas
Vertically Pengaturan secara vertical, berdasarkan tinggi kertas

Mengatur Header/Footer dan Pengaturan Sheet

Gambar VI.4. Page Setup _ Header / Footer Gambar VI.5. Page Setup - Sheet

Keterangan Pengaturan Header/Footer
OPTIONS KETERANGAN

Header Keterangan yang berada diatas lembar kerja
Footer Memberi keterangan yang berada diatas lembar kerja
Custom Header
Custom Footer

Mengatur Header Footer sesuai dengan keinginan

Format Font Mengatur format huruf
Page Menampilkan nomor halaman yang sesuai dengan nomor halaman 

yang bersangkutan
Pages Menampilkan jumlah halaman keseluruhan
Date Menampilkan tanggal saat ini dari sistem
Time Menampilkan waktu saat ini dari sistem
File Menampilka nama file yang sedang dicetak
Tab Menampilkan  nama  lembar  kerja  yang  sedang  dicetak  sebagai 

header atau footer

Keterangan Pengaturan Sheet
OPTIONS KETERANGAN

Print Area Menamdai area atau range yang akan dicetak
Print Titles Menampilkan bingkai baris atau kolom setiap halaman
Rows  to  repeat  at  Kotak informasi untuk bingkai kolom yang tercetak sebagai data 



top baris pertama setiap data
Columns  to  repeat  
at Left

Kotak informasi  untuk bingkai baris yang tercetak sebagai data 
padakolom paling kiri pada setiaphalaman

Gridlines Garis-garis pada lembarkerja akan tercetak
Notes Sel-sel  yang  mengandung  catatan  akan  diberi  tanda  dan  akan 

tercetak pada akhir  halaman
Draft Quality Kualitas pencetakan Darft (kasar)
Black and White Mencetak dalam tampilan hitam putih
Row  and  Column 
Heading

Mencetak  lembar  kerja  dengan  menyertakan  nama  kolom  dan 
nama baris

 Margin
Digunakan untuk mengatur batas pencetakan/margin langsung dari lembar  Print Preview, jika 
tombol ini di klik,maka akan muncul garis-garis pemandu pengaturan margin

 Page Break Preview
Digunakan untuk menentukan batas pencetakan halaman, perintah yang mempunyai  kesamaan 
fungsi dengan perintah ini dengan memilih Page Break Preview pada menubar View

 Close
Digunakan untuk keluar dari print preview dan kembali ke lembar kerja Microsoft Excel 2000

B. Mencetak ke Printer

Hasil  akhir  pekerjaan  yang  kita  kerjakan  padas  sheet  bukanlah  tampilan  di  layer  dengan  print 
preview, akan tetapi cetakan di kertas.

Untuk melakukan pencetakan ke printer gunaakan salah satu cara berikut ini :
1. Memilih perintah Print pada Standard Toolbar
2. Memilih perintah Print pada menubar File
3. Memilih perintah  Print Preview padamenubar  File,kemudian pilih button  Print pada tampilan 

Print Preview
4. Memilih perintah Print pada kotak dialog Page Setup

Ketiga  cara  terakhir  selain  digunakan  untuk  melaksanakan  pencetakan  ke  printer,  juga  untuk 
mengatur  fasilitas  pencetakan  agar  sesuai  dengan  fasilitas/perangkat  yang  tersedia.pengaturan 
tersebut dilakukan dengan bantuan kotak dialog sebagai berikut :



Gambar VI.6. Pilihan Proses Print Gambar VI.7. Pilihan Properteis Print

Gambar VI. Grafik dan Ketebalan Cetak Gambar VI.9. Kualitas Pencetakan

Keterangan Pilihan Proses Printer
OPTIONS KETERANGAN

Printer Jenis printer yang digunakan dalam pencetakan
Print What Menentukan pilihan data yang akan dicetak
Selection Mencetak range yang ditandai/disorot
Selected Sheet(s) Mencetak seluruh range  yang ada dalam lembar kerja yanh sedang aktif

Entire Workbook
Mencetak semua lembar kerja yang memuat  data pada buku kerja yang 
bersangkutan

Copies Menentukan jumlah salinan untuk setiap halaman
Page range Mengatur halaman yang akan dicetak
All Mencetak seluruh halaman atau lembar kerja/seluruh range

Pages 
Menentukan nomor halaman yang akan dicetak, kemudian tentukan from 
untuk halaman awal dan to untuk halaman akhir.





BAB VIII

Fungsi Dalam  Microsoft Excel 2000 

eunggulan dari Microsoft Excel 2000 ini adalah penyediaam fungsi yang sangat komplek, yang 
dapat digunakan dalam berbagai aplikasi yang berkaitan dengan perhitungan. Aplikasi fungsi 
dalam Microsoft Excel 2000 ini akan dijelaskan lebih mendalam atau detail dalam pertemuan 

klasikal.fungsi-fungsi tersebut antara lain :
K
1. AVERAGE

Berfungsi untukmencari nilai rata-rata dari sejumlah data numeric.
Syntax : AVERAGE(number1,number2…..)
Misalnya : =AVERAGE(5,10)= 7.5

Sel A1:A5 berisi data masing-masing 10,7,9,27 dan 2
=AVERAGE(A1:A5) = 11

2. COUNT
Berfungsi untuk menentukan berapa banyak data yang terdapat dalam range tertentu (berapa banyak 
jumlah selyang terisi data/sel yang tidak kosong)
Syntaz : COUNT(value1,value2…..)
Misalnya : Pada sel A5 berisi data “6”

Pada sel A6 berisi data “8”
=COUNT(A5:A6)=2

3. MAX
Berfungsi untuk menetukan nilai tertinggi dari suatu deretan data
Syntaz : MAX(number1,number2……)
Misalnya : pada sel A1:A5 berisi data masing-masing berisi data 10.7,9,27 dan 2

=MAX(A1:A5)=27

4. MIN
Berfungsi untuk menentukan nilai terendah/terkecil dari suatu deretan angka.
Syntax : MIN(number1,number2……)
Misalnya : Pada selA1:A5 berisi data masing-masing berisi data 10.7,9,27 dan 2

=MIN(A1:A5) = 2

5. ROUND
Berfungsi untuk membulatkan nilai numeric berdasarkan digittertentu
Syntax ROUND(number,num_digits)
Misalnya Pada sel E2 berisi data 2,756.24

=ROUND(E2,0)=2,756.00 =ROUND(E2,-1)=2,760.00




