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EXCEL 2007 
 

Microsoft Excel 2007 hadir dengan beberapa fitur baru dibandingkan dengan versi sebelumnya. Fitur baru 

tersebut antara lain adalah : 

 Desain antarmuka / interface yang modern (Ribbon) 

 

 
Excel 2007 Ribbon 

 

Versi sebelumnya menggunakan model drop-down menu. 

 

 Jumlah baris dan kolom lebih banyak 

Jumlah baris Excel 2007 adalah 1.048.576  

Versi sebelumnya 65.536 baris. 

 

Jumlah kolom Excel 2007 adalah 16.384 (A sampai XFD) 

Versi sebelumnya 256 kolom (A sampai IV) 

 

 Format file baru .xlsx 

Format sebelumnya adalah .xls 

 Penulisan formula lebih mudah 

 Tema (Office Themes) 

 Excel Styles 

 Pengurutan (short) dan penyaringan data (filter) yang lebih canggih 

 Tampilan grafik yang lebih variatif 

 dan masih banyak lagi 

 

 

 

1 Office Button 

2 Quick Access 

3 Ribbon 

4 Alamat Sel / Range 

5 Baris / kotak Formula 

6 Sel 

7 Range 

8 Nama / Nomer Sheet 

9 Nama Dokumen 

10 Kolom aktif 

11 Baris aktif 
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DASAR 

WORKBOOK  kumpulan dari lembar kerja / worksheet 

WORKSHEET  lembar kerja 

SEL   sel / kotak dalam sebuah lembar kerja 

RANGE   kumpulan dari beberapa sel 

FORMULA  rumus yang bisa berisi operasi dasar aritmatika (penjumlahan, perkalian, dan lain-lain) 

FUNGSI   fasilitas penghitungan yang disediakan oleh Excel misal IF, VLOOKUP, COUNTIF, dsb. 

 

 

TIPE DATA 

Tipe data dalam Excel antara lain Numeric, Character, Date, Time 

 
 

FORMULA 

Formula (Rumus) merupakan bagian penting dari Excel karena setiap tabel dan dokumen yang kita ketik akan 

selalu berhubungan dengan rumus dan fungsi. Operator matematika yang akan sering digunakan dalam 

penulisan rumus. 

 

LAMBANG OPERATOR 

^ Pemangkatan 

* Perkalian 

/ Pembagian 

+ Penjumlahan 

- Pengurangan 

 

Proses perhitungan akan dilakukan sesuai dengan hirarki dari operator dimulai dari pangkat (^), kali (*), atau bagi 

(/), tambah (+) atau kurang (-).  

 

Untuk menulis rumus, ada beberapa cara, diantaranya (lihat contoh berikut) 

 

 
 

Menghitung Luas 

Segitiga 

Rumusnya adalah ½ 

Alas x Tinggi 

Penulisannya : =B5*0.5*C5 

Menghitung Luas Lingkaran 

Rumusnya adalah Pi x r
2
 

Penulisannya : =F5*G5^2 

 

FUNGSI AUTO 

Excel menyediakan beberapa fungsi auto (otomatis) yang dapat digunakan misalnya: 

AUTO SUM fungsi untuk melakukan penjumlahan secara otomatis   

AUTO AVERAGE fungsi untuk menghitung rata-rata secara otomatis 

AUTO MAX fungsi untuk mencari nilai tertinggi secara otomatis 

AUTO MIN fungsi untuk mencari nilai terendah secara otomatis 

dan masih banyak lagi 

 

 

 

 



IF 

Fungsi IF dapat kita gunakan jika kita ingin memberikan nilai berdasarkan beberapa kondisi / ketentuan. 

Bentuk fungsi IF sebagai berikut :  

=IF(logical_test, value_if_true, value_if_false) 

dimana : 

• logical_test  : merupakan kondisi sel yang akan diuji. 

• value_if_true  : merupakan nilai yang diberikan jika kondisi sel yang diuji bernilai benar. 

• value_if_false  : merupakan nilai yang diberikan jika kondisi sel yang diuji bernilai salah. 

 

Contoh 

Ketentuan : Jika Nilai kurang dari 75 maka Remidi 

 

Ada dua bentuk IF yang dapat digunakan untuk 

contoh disamping : 

=IF(C4>=75,”Lulus”,”Remidi”) atau 

=IF(C4<75,"Remidi","Lulus") 

 

Hasil dari kedua bentuk IF tersebut akan sama saja. 

 

IF BERTINGKAT 

Bentuk IF Bertingkat digunakan jika kondisi / ketentuan yang akan diuji lebih dari 2. 

 

 
 

Pada contoh di atas terdapat 4 kondisi yang akan diuji yaitu nilai A, B, C, D. 

 

Penulisan bentuk IF BERTINGKAT sedikit berbeda dari bentuk IF dengan dua kondisi. 

 

Pada contoh tersebut penulisan bentuk IF BERTINGKAT yang benar adalah 

=IF(C3="A","Baik Sekali",IF(C3="B","Baik",IF(C3="C","Cukup","Kurang"))) 

 

*Jumlah tutup kurung yang digunakan adalah sebanyak jumlah IF 

 

VLOOKUP 

Fungsi VLOOKUP dapat kita gunakan jika kita ingin memberikan nilai berdasarkan referensi / acuan dari sebuah 

tabel. 

Nilai yang dihasilkan berdasarkan range tertentu yang sesuai dengan tabel referensi. 

 

Bentuk penulisan VLOOKUP 

=VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup]) 

 lookup_value,  

adalah nilai yang dapat ditemukan dalam kolom pertama dari tabel referensi, dapat berupa sebuah nilai, 

referensi, atau teks. 

 

 table_array 

adalah tabel informasi/referensi, tabel ini dapat berupa range, atau nama range. 

 

 col_index_num 

adalah nomor kolom acuan pada tabel referensi. 

 range_lookup  

dapat  bernilai TRUE atau FALSE, parameter ini bersifat opsional (tidak harus ditulis).  

Jika range_lookup bernilai TRUE, maka nilai pada kolom pertama pada tabel referensi harus ditempatkan 

dalam urutan menaik: …, -2, -1, 0, 1, 2, …, AZ, FALSE, TRUE; jika tidak, maka kemungkinan fungsi VLOOKUP 

tidak akan memberikan nilai yang benar.  



 

 

Pada contoh Tabel Nilai di atas, yang menjadi acuan adalah kolom pertama yaitu kolom Angka. 

Nilai yang tercantum adalah nilai rentang. 

Rentang nilainya yaitu : 

E : 0 - 19 

D : 20 - 44 

C : 45 - 69 

B : 70 - 89 

A : 90 - ke atas 

 

Dari contoh di atas penulisan VLOOKUP-nya adalah sebagai berikut : 

=VLOOKUP(G5,$B$5:$C$9,2,TRUE) 

 

Keterangan : 

G5  : adalah alamat sel Angka, yang menjadi dasar pencarian 

$B$5:$C$9 : adalah alamat range Tabel Nilai (tabel yang menjadi referensi) 

2  : nomer kolom pada Tabel Nilai (kolom kedua adalah Huruf) 

TRUE  : bersifat opsional. 

 

ALAMAT SEL / RANGE ABSOLUT DAN SEMI ABSOLUT 

Bila kita men-copy sebuah formula / fungsi secara otomatis Excel akan menyesuaikan alamat selnya (baris / 

kolom). 

Agar alamat sel pada formula / fungsi yang kita kopi tidak berubah maka perlu dibuat alamat absolut / semi 

absolut. 

Untuk membuat alamat absolut / semi absolut diperlukan simbol $ (blok alamat sel / range kemudian tekan F4). 

 

Contoh: 

$A$1   menunjukkan alamat sel absolut. 

   alamat kolom (A) dan baris (1) tidak akan berubah jika di-copy ke alamat lain 

$A1   menunjukkan alamat sel semi-absolut. 

   Alamat kolom (A) tidak akan berubah bila di-copy namun alamat baris (1) yang akan berubah. 

A$1   menunjukkan alamat sel semi-absolut. 

   Alamat kolom (A) akan berubah bila di-copy namun alamat baris (1) akan berubah. 

$B$5:$C$9 menunjukkan alamat range absolut 

 

 

Tip : Untuk membuat alamat absolut tekan tombol F4 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHART 

 Pilih range data, yaitu sel A1:B5. 

 

 
 

 Pada Insert tab, grup Charts, klik Pie dan pilih bentuk seperti contoh di bawah ini. 

 
 

 Mengganti Chart Styles.  

Klik Design tab pada Chart Tools. Pada grup Chart Styles klik tombol More dan pilih style seperti 

gambar di bawah ini.  

 
 

 Atur Chart Layout.  

Pada Chart Tools, Design tab, grup Chart Layouts, klik tombol More dan pilih Layout 6. 

 

 
 

 Tampilan chart akan seperti gambar di bawah ini. 

 

 
 

 



 Atur posisi Legend.  

Pada Layout tab, grup Labels, klik Legend dan pilih Show Legend at Bottom.  

 

 
 

Kemudian klik dan geser Legend sedikit ke atas. 

 Tip:  

Untuk mengatur Label Data ditampilkan di bagian luar chart:  

Pada Chart Tools, Layout tab, grupLabels, klik Data Labels dan pilih Outside End.  

 

BEBERAPA FUNGSI EXCEL 

SUM  fungsi untuk menjumlahkan 

MAX  fungsi untuk mencari nilai / data tertinggi 

MIN  fungsi untuk mencari nilai / data terendah 

AVERAGE fungsi untuk mencari nilai rata-rata 

ROUND  fungsi untuk melakukan pembulatan 

COUNT  fungsi untuk mencari banyaknya data 

COUNTIF fungsi untuk melakukan penghitungan data berdasarkan kriteria tertentu 

SUMIF  fungsi untuk melakukan penjumlahan data berdasarkan kriteria tertentu 


