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Microsoft Excel 

 
A. Mengenal Microsoft Excel 
 

Excel adalah sebuah program spreadsheet yang dapat Anda gunakan untuk memasukkan, 
memanipulasi, dan menghancurkan data sesuka hati. Program spreadsheet – sebuah 
program yang dirancang untuk bekerja dengan angka (lawannya sebuah pengolahan kata, 
seperti Word). Anda memasukkan data Anda dalam sebuah sel yang berjajar dalam baris 
horizontal dan kolom vertikal pada sebuah worksheet (lembar kerja), sebuah susunan 
yang agak mengingatkan sebuah buku besar akuntan tetapi lebih luwes. Excel 
mengorganisasikan worksheet dengan workbook (buku kerja), Anda mungkin memerlukan 
lebih dari satu worksheet untuk sembarang projek yang tersedia. 
 

 Area referensi Kolom 
 

 
 
 Tab lembar kerja  Sel Bar penggulung 
    Baris (row)  
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B. Tipe Data dalam Excel 

Sebelum memasukkan data, Anda perlu memahami bagaimana Excel menanganinya. Excel 
mengenal tipe data berbeda: angka, tanggal, waktu, teks, dan formula. 
 

Untuk memudahkan pemahaman, kita ubah settings komputer dalam Indonesia: Start – 
Settings – Control Panel – Regional Setting 
 

  
 

  
 

Untuk selanjutnya data; angka, tanggal, waktu, teks, dan formula memberlakukan settings 
yang sudah kita buat. 
 

Angka 
Angka adalah nilai yang dapat dihitung. Bisa terdiri dari bilangan 0 sampai 9, dengan 
sebuah point desimal (sebuah koma) sebagai sebuah pemisah untuk tempat desimal dan 
titik sebagai pemisah untuk ribuan. Angka dapat dimulai dengan simbol mata uang, atau 
sebuah tanda + atau -. Angka dapat diakhiri dengan sebuah tanda %; juga dapat 
diletakkan dalam kurung (sebagai suatu alternatif untuk tanda -, untuk menunjukkan 
bilangan negatif). 

Tanggal 
Excel menangani tanggal sebagai angka serial, Excel dapat melaksanakan perhitungan 
secara mudah. Kelebihan terletak dalam dua bagian: Pertama, Excel menangani angka 
serial pada latar belakang, jadi Anda tidak perlu khawatir mengenainya; dan kedua, jika 
Anda memasukkan sebuah tanggal dalam salah satu format, Excel akan 

Buat koma (,) 

Buat titik (.) 

Buat  

titik koma (;) 
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mengindenfikasinya secara otomatis sebagai sebuah angka serial, dan menyajikannya 
kepada Anda sebagai sebuah tanggal terformat dalam cara yang Anda pilih. 
 

Format Tanggal  Contoh 
 dd/MM/yyyy   22/02/2202  
 MMM–yy   Peb–02 
 dd–MM–yy   22–Peb–02 
 dd–MM    22–Peb  
 
Waktu 
Excel menggunakan angka serial untuk waktu juga, yang menyajikan 24 jam per hari 
sebagai nilai-nilai di antara 0 dan 1. Misalnya 6 A.M. adalah 0,15; 6 P.M. adalah 0,75; dan 
sebagainya. Anda dapat memasukkan waktu dalam format di bawah; tetapkan A.M. atau 
P.M. bila Anda tidak menginginkan Excel menggunakan format 24 jam. 
 
 Format Waktu Contoh  Format Waktu Contoh 
 HH:MM   10:15   HH:MM AM/PM  10:15 PM 
 HH:MM:SS  10:15:17  HH:MM:SS AM/PM 10:15:17 PM 
 
Anda dapat mengkombinasi tanggal dan waktu menunjuk sebuah waktu yang tersedia 
pada suatu hari.  
 
 Format Tanggal dan Waktu  Contoh 
 DD/MM/YY  HH:MM    22/02/02 10:15 (AM/Pmopsional) 
 HH:MM  DD/MM/YY   10:15 22–02–02  
 
Formula 
Formula adalah rumus matematik yang memberitahu Excel untuk melakukan 
penghitungan terhadap data dalam sel. Sebagai contoh, untuk menambahkan data dalam 
sel A1, B1, dan C1 dan menampilkan hasilnya dalam sel D1, Anda akan memasukkan 
formula +A1+B1+C1 dalam sel D1. 
 
Teks 
Excel menganggap sembarang data yang tidak dikenalnya (selain angka, tanggal, waktu, 
atau formula) sebagai teks. Ini merupakan suatu ulasan yang luas; dalam praktek, ini 
berarti data yang mencakup huruf (lebih daripada alamat sel, A.M atau P.M. dan 
sebagainya) akan diperlakukan sebagai sebuah teks. 
  
Memasukan data  
Anda dapat memasukkan berbagai jenis data, seperti teks, rumus, tanggal, jam dan lain 
sebagainya. Untuk memasukkan data ke suatu sel, ikuti langkah berikut ini: 
a. Pilih atau klik sel tempat data akan dimasukan. 
b. Ketikkan data dalam sel. 
c. Tekan tombol Enter atau tombol panah (atas, bawah, kanan dan kiri, atau Page Up 

dan Page Down untuk berpindah sel. 
 
Mengedit data  
Bila data yang ada si suatu sel salah Anda dapat memperbaikinya dengan langkah berikut: 
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a. Tempat pointer di sel yang datanya akan Anda perbaiki lalu tekan F2 atau klik dua 
kali pada sel tersebut. Atau klik pada bagian formula bar, lalu lakukan pembetulan 
seperlunya. 

b. Selanjutnya modus penyuntingkan (edit) akan ditampilkan dan Anda dapat 
langsung memperbaiki data tersebut di sel yang bersangkutan. 

c. Tekan tombol Enter setelah Anda selesai memperbaiki data tersebut. 
 
Menggunakan AutoFill 
Kemampuan AutoFill dari Excel memungkinkan Anda memasukkan secara cepat rangkaian 
data yang ditetapkan sebelumnya, seperti tanggal, teks, atau angka.  

a. Mulailah rangkaian dalam sel pertama kisaran yang akan mencakup informasi. 
- Untuk serangkaian angka meningkat, masukkan dua angka pertama. 

- Untuk serangkaian teks terkenal seperti nama bulan, nama hari, masukkan label 
teks pertama. 

b. Pilihlah sel atau sel-sel yang berisi informasi (untuk angka; dua angka pertama 
tesebut di blok), kemudian kliklah pegangan AutoFill (klik kanan tekan) di sudut 
kanan bawah sel paling kanan atau bawah dan geserlah border  melintang atau 
turun melewati sel-sel yang mencakup informasi tersebut. (Pegangan AutoFill 
berupa bujur sangkar hitam kecil di sudut kanan-bawah sel; saat menggerakan 
pointer di atasnya akan berubah menjadi palang hitam) 

 

   
 
Mengatur Lebar dan Tinggi Sel 
Pada huruf abjad (horizontal) terdapat lebar kolom dan angka berurut (vertikal) terdapat 
tinggi baris. Untuk mengaturnya ikuti langkah berikut: 

a. Tempatkan pointer pada sel; Format – Column – Width (lebar kolom) dan Format – 
Row – Height (untuk baris). 

b. Ketikkan angka yang diinginkan, kemudian Enter. 
 

Menyisipkan Data 

Bila Anda ingin menyisipkan data atau ingin menambah kolom atau baris ikuti langkah 
berikut: tempatkan pointer pada sel; Insert – Column (menambah kolom) atau Insert – 
Row (menambah baris) 
 
Memformat Data 
Anda dapat menerapkan format pada sel dengan menggunakan baik toolbar Formatting 
maupun kotak dialog pada Format Cells. 

Format angka 
• Percent Style, Comma Style, dan Desimal Places pada toolbar:  
• Format – Cells: 
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Perataan horizontal 
Excel menerapkan perataan horizontal yang sesuai pada masing-masing item, Excel 
merata-kanan angka dan merata-kiri teks. Untuk menetapkan perataan horizontal, 
gunakan empat tombol perataan (Align Left, Center, Align Right, dan Merger and Center) 
pada toolbar formating. Merger and Center memungkinkan Anda menengahkan isi sebuah 
sel melintang sejumlah kolom.  

    
 
Perataan horizontal dan vertikal 
Untuk perataan secara horizontal dan vertikal 
gunakan langkah: Format – Cells – Alignment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Format border 
Border dapat Anda terapkan pada sel atau range sel terpilih dengan mengklik tombol 
Border pada toolbar Formatting: 

 
Anda juga dapat menerapkan border pada sel aktif atau terilih dengan: 
Format – Cells – Border, kemudian buat border dengan memilih kelompok 
Border dan Style. 
 
 

 

Merger and Center 
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C. Menata Dokumen 

Memilih lembar kerja 
Excel menyediakan fasilitas secara otomatis tiga lembar kerja yaitu sheet1, sheet2, dan 
sheet3. Untuk pindah lembar kerja Anda klik kiri sheet yang diinginkan. 
Mengganti nama lembar kerja 
Untuk mengganti nama lembar kerja Excel: klik kanan pada sheet yang diinginkan – klik 
kiri rename – maka sheet yang terpilih akan tersorot dan selanjutnya nama yang 
diinginkan. 

Menghapus, menyalin, dan menyisipkan lembar kerja 
� Untuk menghapus lembar kerja: klik kanan pada sheet yang diinginkan – klik kiri 

delete. 
� Untuk menyalin lembar kerja baru: klik kanan pada sheet yang diinginkan – klik kiri 

move or copy – pada to book klik panah bawah maka terdapat file baru, dan pada 
create a copy Anda beri ponten maka lembar kerja pada sheet yng dipilih akan tersalin 
pada file baru dengan sheet1. 

� Untuk menyisipkan lembar kerja: klik kanan pada sheet yang diinginkan – klik kiri 
insert – pada jendela insert ditanyakan jadi atau tidak akan menyisipkan sheet baru – 
klik OK. 

 

Latihan 1 
Salinlah naskah berikut: 

 
1. Pastikan bahwa settings dalam komputer sudah settings Indonesia. 
2. Untuk nomor dan nama bulan gunakan AutoFill. 
3. Untuk tanggal Anda cukup tulis: 12-1-2. (bila settings tanggal: dd/MM/yyyy) 
 
Format naskah seperti contoh! 

 
4. Mengubah tanggal: Format – Cells… - (Number – Date) 
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5. Rupiah: Format – Cells… - (Number – Accounting) 
Simpan file dengan nama Latih_1 dalam folder Nama Anda subfolder Buku_2 

 

D. Bagian-bagian Formula 

Konstanta 
Adalah sebuah angka yang dimasukkan langsung dalam formula – menggunakan sebuah 
konstanta dalam setiap perhitungan (kecuali Anda mengubah formulanya).  
 
 = 30 – 28 
 
Saat Anda menekan Enter, sel tersebut akan menampilkan 2. Tanda “=” di awal 
memberitahukan Excel bahwa Anda memasukkan sebuah formula dalam sel tersebut; 30 
dan 28 adalah konstanta, dan tanda minus adalah operator untuk pengurangan. 
 
Referensi 
Sebuah referensi menunjukkan ke Excel lokasi informasi yang ingin Anda gunakan dalam 
sebuah formula.  
 = B4 – B5 
 
ini memberitahu Excel untuk mengurangkan isi sel B5 dari isi sel B4. Bila Anda mengubah 
isi sel B4 dan B5, secara otomatis Excel akan menghitung ulang. 
 
Anda referensi yang menunjuk pada worksheet (lembar kerja): 
 = Sheet1!D12 – Sheet2!G13 
 
Operator 
Operator adalah cara di mana Anda memberitahu Excel operasi manakah untuk dijalankan 
terhadap data yang telah Anda suplai dengan menggunakan konstanta dan referensi. 
 
Operator aritmatika 
Enam operator aritmatika Excel adalah operator yang telah lama ada dari matematika 
yang diadaptasikan singkat untuk keyboard komputer. 
 
 Operator Aksi   Contoh 
 +  Penjumlahan  = D4+E4 
 –  Pengurangan  = D4–E4 
 /  Pembagian  = 30/E4 
 *  Perkalian  = E5*14 
 ^  Pangkat   = 5^2 
 %  Persen   25% 
 
Operasi logika 
Matematika lugas memang sangat baik, tetapi Anda juga perlu dapat membandingkan 
nilai, dan untuk ini Anda perlu menggunakan operator logika dari Excel (dikenal juga 
sebagai operator perbandingan): 
 
 Operator Arti Contoh 
 = Sama dengan = D5=A2 
 > Lebih besar dari = D5>12 
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 < Kurang dari = E7<76 
 >= Lebih besar atau sama dengan = G4>=50 
 <=  Kurang dari atau sama dengan = G4<=50 
 <> Tidak sama dengan = A6<>”Penguin” 
 
Sebagaimana Anda lihat dari contoh, operator-operator tersebut membandingkan atau 
nilai atau string teks (misal: penguin) dan lainnya. Mereka mengeluarkan suatu hasil TRUE 
bila kondisinya benar atau FALSE bila kondisinya salah; TRUE disajikan sebagai 1 
matematik dan FALSE sebagai 0 matematik. 
 
Fungsi logika IF 
Fungsi ini akan menghasilkan suatu nilai (memberi suatu jawaban) bila logical test 
menyatakan TRUE atau sesuai dengan kreteria yang diisyaratkan. Dan sebaliknya, fungsi 
akan menghasilkan nilai yang lain, bila hasilnya salah (bukan seperti yang diisyaratkan). 
 

 

 
 
Operator teks 
Excel menggunakan satu operator teks – ampersand (&) – untuk mengabungkan dua 
buah label. Anda dapat menggunakan operator “&” dengan sebuah nilai dan sebuah string 
teks. 
 
Operator referensi 
Excel menggunakan tiga operator referensi untuk menetapkan referensi: 
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Operator Arti Contoh 
 : Range – menunjukkan pada sel di antara A1:A3 
  (dan termasuk) dua sel referensi 
 ; Union – untuk mengombinasikan dua referensi SUM(A1:A3;A5:A7) 
  atau lebih menjadi satu  
 
 (spasi) Interseksi – menunjukkan sebuah referensi  SUM(A3:B10 A4:D4) 
  untuk sebuah sel atau sel-sel yang didukung  
  oleh dua referensi 
 
Bekerja dengan Fungsi 
Sebuah fungsi adalah salah satu formula built-in Excel. Sebagai contoh, untuk 
menjumlahkan isi sel B5 sampai B10 Anda dapat menggunakan fungsi =SUM(B5:B8) 
daripada formula =B5+B6+B7+B8.  
 
Memasukkan sebuah fungsi dengan Function Wizard 
Function Wizard dari Excel menyediakan sebuah cara mudah untuk memilih fungsi yang 
Anda perlukan dan menyuplainya dengan argumen-argumen yang diinginkan: 
 

1. Klik sel yang ingin Anda isi fungsi. 
2. Pilih menu Insert – Function… untuk menampilkan kotak dialog Insert Function. 

 
3. Pada kotak Or select a category, pilihlah kategori fungsi yang Anda inginkan. Bila 

tidak yakin kategori manakah yang berada dalam fungsi pilihlah All. 
4. Pada kotak Select a function pilih fungsi yang dinginkan, klik tombol OK. 
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5. Pada kotak Number, tentukan range data yang akan dimasukkan dalam fungsi 
dengan mengetikannya atau sebaiknya dilakukan dengan cara menyorot 
menggunakan tombol pemilihan range dengan menmgklik panah merah, lalu 
menyorot datanya. 

Memahami dan Menangani Error dalam Formula 
Kehebatan dan keluesan yang ditawarkan formula Excel memberi Anda banyak 
kesempatan untuk memperoleh hal-hal yang salah. Inilah delapan pesan kesalahan (error) 
utama yang akan Anda lihat bila melakukan kesalahan dalam sebuah formula: 
 
 Pesan Artinya Apa yang perlu dilakukan 
 #### Hasil permula terlalu panjang  Tambahkan lebar kolom. 
  untuk menepati sel. 
  
 #DIV/0! Formula mencoba membagi Carilah referensi atau formula  
   yang dengan nol. Menyediakan  
   nol dan ubahlah. 
 
 #N/A Tidak ada nilai tersedia untuk Tidak ada. (masukkan #N/A dalam  
  nilai yang ditunjuk formula. sel yang belum memiliki data  
   untuk menandai kekurangan data. 
    
 #NAME Formula menunjukkan sebuah nama Pastikan range tersebut ada dan  
  range yang tidak dapat dieja dengan bahwa namanya ditemukan Excel. 
  benar. 
     
 #NULL! Formula menunjuk sebuah Periksalah bahwa range tersebut 
  range dengan tidak benar  ditetapkan dengan benar. 
     
 
 #NUM! Formula tidak dapat menggunakan Carilah angka-angka yang tidak  
  angka yang disuplai. Contoh; fungsi  sesuai dan perbaikilah. 
  yang memerlukan angka positif 
  tidak dapat menggunakan angka negatif. 
   
 #REF! Formula menunjuk pada sebuah sel invalid. Ubahlah formula untuk  
  Contoh; terhapus sebuah sel yang ditunjuk memperbaiki referensi invalid 
  atau ditempeli sesuatu oleh formula.  tersebut. 
     
    
 
 #VALUE! Formula menggunakan tipe argumen yang Pastikan semua argumen valid. 
  salah. Contoh; menetapkan teks di mana  
  Excel mengharapkan sebuah angka. 
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Latihan 
Lengkapi Tabel penjualan di bawah ini. 

 
1. Harga telor per Kg adalah Rp. 8.000,00. Harga = C5*8000 
2. Pembelian telor mencapai 250 kg mendapat potongan harga 10% dan pembelian 

mencapai 100 kg mendapat potongan harga 5%.  
3. Potongan = IF(C5>=250;D5*10%;IF(C5>=100;D5*5%;D5*0)) 
4. Harga akhir adalah harga dikurangi potongan. Harga Akhir = D5-E5 
5. Pembelian telor mencapai 500 kg mendapat bonus panci susun dan pembelian 

mencapai 300 kg mendapat bomus kompor. Bonus = IF(C5>=500;”Panci 
Susun”;IF(C5>=300;”Kompor”;”-“)) 

6. Untuk Jumlah, Rata-rata, Penjualan tertinggi, dan Penjualan terendah 
gunakan Function Mizard. 

7. Simpan file dengan nama Latih_2 dalam folder Nama Anda subfolder Buku_2 
 

Tugas 
Lengkapi Tabel bawah ini. 

 
1. Lama menginap: Tanggal masuk dikurangi tanggal keluar 
2. Ruang rawat: kelas 1 = melati, kelas 2 = mawar, kelas 3 = sakura. Gunakan fungsi 

logika. 
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3. Biaya: Lama menginap dikali biaya sewa per hari untuk tiap kelas, yaitu kelas 1 = Rp 
25.000,00,  kelas 2 = Rp 30.000,00, kelas 3 = Rp 35.000,00. Gunakan fungsi logika 
untuk biaya kelas kemudian kalikan dengan lama menginap. 

4. Potongan: Bila biaya mencapai Rp 500.000,00 memperoleh potongan 10% dan bila 
biaya mencapai Rp 300.000,00 memperoleh potongan 5%. Gunakan fungsi logika. 

5. Bonus: Kelas 1 memperoleh bantal, kelas 2 memperoleh selimut, kelas 3 memperoleh 
handuk. Gunakan fungsi logika. 

6. Beri simbol rupiah dengan format Accounting pada biaya dan ptongan. 
7. Simpan dengan nama tugas excel_1 dalam drive A folder Tugas Excel. 
 

E. Membuat Sebuah Grafik 
Excel memungkinkan Anda membuat sebuah grafik pada sebuah worksheet terpisah 
(sebuah sheet grafik) maupun tertempel pada worksheet yang sekarang. Cara termudah 
untuk membuat grafik adalah menggunakan Chart Wizard: 

1. Pertama, pilihlah range yang datanya akan dijadikan grafik. Sebagai contoh adalah 
data dalam tabel berikut. 

 
2. Sorot yang akan Anda grafiknya. Kliklah tombol Chart Wizard pada toolbar atau 

pilihlah Insert – Chart… untuk memulai Chart Wizard, maka akan tampil kotak 
dialog berikut. 

 
3. Pilihlah grafik yang paling sesuai untuk data Anda, baik pada tab Standard Types 

maupun Custom Type. 
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� Pilihlah tipe grafik pada kotak daftar Chart Type. Untuk tipe grafik pada tab 
Standar Types, Excel menampilkan beragam subtipe dalam kotak Chart Sub-
Type. Pilihlah sebuah subtipe grafik dengan mengklik padanya. 

� Untuk melihat contoh tampilan grafik, klik dan tahan tombol mouse pada kotak 
Press and Hold to View Sample. 

4. Klik tombol Next untuk menampilkan Chart Wizard kedua, dialog Chart Source 
Data. 

 
Pada tab Data Range, pastikan Excel menampilkan range data yang benar dalam 
kotak Data Range. 

� Tentukan range data yang Anda inginkan, dengan mengklik tombol 
pemilihan range pada kotak isi Data Range. Tetapi karena Anda sudah 
menyorot range data tersebut sebelumnya, secara otomatis kotak isian 
telah terisi. 

� Pada Series in, beri tanda atau klik salah satu tombol pilihan untuk 
pengambilan data series. Anda bisa memilih berdasarkan kolom atau baris. 

 
Pada tab Series, sesuaikan seri data bila perlu. Penyesuaian ini hanya 
mempengaruhi data dalam grafik – tidak mempengaruhi data dalam worksheet.  

� Anda dapat menambahkan dan menghapus series dengan menggunakan 
tombol Add dan Remove. 

� Mengubah Name atau Value seri yang terpilih dalam kotak daftar Series 
dengan mengklik Name atau kotak Value dan menggeser dalam worksheet. 

� Mengubah label sumbu-X dengan mengklik kotak Category (X) Axis Labels 
dan menggeser dalam worksheet. 

   
5. Klik tombol Next untuk menampilkan Chart Wizard ketiga, dialog Chart Options. 
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� Pada tab Titles, masukkan judul grafik, nama sumbu-X, nama sumbu-Y, dan 

nama sumbu-Z (bila tipe grafik memilikinya) dalam kotak teks yang sesuai. 
� Pada tab Axes, Anda dapat menyembunyikan sembarang sumbu tampilan bila 

perlu, (Biasanya hal ini tidak dilakukan). 
� Pada tab Gridlines, pilihlah gridline untuk tampilan pada grafik dengan mengisi 

atau mengosongkan kotak periksa Major Gridlines dan Minor Gridlines. 
Perhatikan kotak contoh untuk melihat efek gridline yang akan dihasilkan pada 
grafik. 

� Pada tab Legend, pilihlah apakah menampilkan sebuah legenda atau tidak 
dengan mengisi atau mengosongkan kotak periksa Show Legend. 

� Pada tab Labels, pilihlah apakah memperlihatkan label data dengan mengklik 
sebuah tombol pilihan dalam kotak kelompok Data Labels. 

� Pada tab Data Table, Anda dapat mengisi kotak periksa Show Data Table untuk 
memperlihatkan tabel data yang memperlihatkan tabel data yang menjadi 
dasar pembuatan grafik bersama dengan grafik tersebut. 

6. Klik tombol Next untuk menampilkan Chart Wizard keempat, dialog Chart Location. 

 
Pada kotak dialog pilih salah satu tombol berkut: 

� As new sheet, bila ingin menempatkan grafik pada lembar terpisah dari 
worksheet. 

� As object in, bila ingin menempatkan grafik pada worksheet data secara 
bersamaan atau berdampingan. 

 
7. Klik tombol Finish untuk meminta Chard Wizard membuat grafik Anda. 
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Modifikasi sebuah Grafik 
Setelah Anda membuat grafik, Anda dapat memodifikasinya dengan mudah agar 
menyajikan data paling efektif. 
 
Mengubah ukuran grafik 
Untuk mengubah ukuran sebuah grafik tertempel, kliklah pada sembarang ruang terbuka 
dalam grafik untuk memilihnya. Kemudian pindahkan mouse ke salah satu pegangan 
untuk menampilkan sebuah panah arah-ganda. Klik dan geserlah sampai outline bertitik 
(dot) berukuran seperti yang Anda inginkan. 
Menyunting sebuah grafik 
Anda dapat menyunting banyak elemen sebuah grafik untuk mengubah tampilannya atau 
menyorot elemen-elemen tertentu pada usaha lainnya. Untuk menyunting sebuah elemen 
dalam grafik, klik elemen tersebut agar menampilkan pegangan dan nama lainnya muncul 
di ujung kiri bar formula atau dalam kotak Chart Object pada toolbar Chart. 
 

 
� Untuk menyunting teks misalnya sebuah judul aksis, klik elemen tersebut dan gunakan 

metode penyuntingan biasa untuk mengubah teks. 
� Untuk memformat sebuah elemen, klik kanan elemen tersebut – pilihlah Format dari 

menu konteks untuk menapilkan kotak dialog Format elemen tersebut. 
 
Menyisipkan elemen dalam sebuah grafik 
Anda dapat menyisipkan beragam elemen dalam sebuah grafik, tergantung tipe grafik 
tersebut. Sebagai contoh, kebanyakan grafik (termasuk grafik radar dan scatter) memiliki 
aksis dan gridline, tetapi grafik pie dan donat tidak. 
 
Untuk menyisipkan elemen pada sebuah grafik, klik kananlah pada suatu ruang terbuka 
dalam grafik tersebut – pilihlah Chart Options dari menu konteks untuk menampilkan 
kotak dialog Chart Options.   
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Mengubah sebuah grafik menjadi tipe lainnya 
Untuk mengubah sebuah grafik, klik kanan sembarang ruang dalam grafik – pilih Chart 
Type untuk mengeluarkan kotak dialog. Anda juga dapat mengubah grafik secara cepat 
dengan mengklik tombol daftar drop-down Chart Type pada toolbar Chart. 
 
Menggunakan toolbar Chart 
Toolbar Chart menyediakan sembilan tombol untuk mengakses cepat ke bagian-bagian 
strategis sebuah grafik. 
 

 

 Chart Type Data Table By Column Angle Text Upward 

 
 

 Chart Objects Format Elements Legend By Row Angle Text Downward 

 
� Gunakan daftar drop-down Chart Objects untuk memilih objek yang ingin Anda 

kerjakan. Daftar drop-down memperlihatkan item yang sekarang ini terpilih dalam 
grafik. 

� Format Element untuk menampilkan kotak dialog format untuk elemen terpilih dalam 
drop-down Chart Objects. 

� Chart Type menerapkan tipe grafik yang dimaksud pada bagan tersebut. Kliklah 
tombol daftar drop-down, dan pilihlah tipe grafik dari daftar drop-down. 

� Lengend mengganti (toggle) tampilan legenda. 
� Data table mengganti (toggle) tampilan tabel data. 
� By Row dan By Column mengganti (switch) seri data antara baris dan kolom. Ini hanya 

tersedia untuk beberapa tipe grafik saja. 
� Angle Tekt Downward dan Angle Text Upward memiringkan teks terpilih ke bawah 

atau ke atas pada sudut 45 derajat. 
 

Latihan 
Buatlah grafik batang untuk data berikut ini! 

 

 
Tugas 
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Sebuah penelitian mengenai sari bauh tomat diperoleh data mengenai derajat kesamaan 
keasaman (pH) sari buah tomat, seperti tabel. 

 
buatlah grafik garis untuk data tersebut, simpan file dengan nama tugas excel_2 pada 
foder Tugas Excel. 
 
 

Mencetak pada Excel 

Memilih Sebuah Tipe Kertas 
Untuk mengatur ukuran kertas kualitas hasil pencetakkan, orientasi dan skala pencetakan, 
ikuti langkah berikut: 
1. Pilih File – Page Setup untuk menampilkan kotak dialog Page Setup. 
2. Bila tab Page tidak ditampilkan klik tab tersebut. 

 
3. Paper size; pilih ukuran kertas yang Anda inginkan. 
4. Print quality; pilih  dan klik tingkatan kualitas hasil pencetakan yang Anda inginkan. 
5. Orientation; beri tanda salah satu tombol pilihan berikut ini: 

• Portrait; posisi hasil pencetakan tegak. 
• Landscape; posisi hasil pencetakan tertidur. 

6. Scaling; beri tanda pilihan Fit to dan ketikkan jumlah halaman. Apabila diisi 1 berarti 
hasil pencetakan akan disesuaikan agar bisa tercetak pada satu halaman kertas saja, 
tetapi bila diisi 2 maka hasil pencetak-an akan disesuaikan agar tercetak pada dua 
halaman kertas saja, dan seterusnya. 

7. Klik OK untuk mengakhiri kotak dialog Page Setup, dan menerapkannya. 
 
 

Menset Margin 
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Margin adalah jarak bidang cetak terhadap tepi halaman kertas. Apabila dibutuhkan 
ukuran kertas margin pencetakan ini dapat Anda ubah, dengan mengunakan langkah 
berikut: 
1. Pada kotak dialog Page Setup, klik tab margins pada dialog Page Setup. 

 
2. Tentukan batas margin baru yagn Anda inginkan. 

• Top, untuk batas margin atas. 
• Bottom, untuk batas margin bawah. 
• Left, untuk batas margin kiri. 
• Right,untuk batas margin kanan. 

3. Agar tampilan hasil pencetakan terlihat baik, Anda dapat mengatur supaya hasil 
pencetakan ditempatkan di tengah halaman kertas. Untuk itu pada bagian Center on 
Page, beri tanda kotak cek Horizontally dan/atau kotak cek Vertically. 

4. Bila perlu tentukan pula batas margin header dan/atau footer baru yang Anda 
inginkan. 

5. Klik OK untuk mengakhiri kotak dialog Page setup, dan menerapkannya. 
 

Membuat Header dan Footer 
Header adalah baris khusus yang dicetak pada awal (bagian atas) setiap halaman 
pencetakan, sedang footer adalah baris khusus yang dicetak pada akhir (bagian bawah) 
setiap halaman pencetakan. Untuk membuat header dan/atau footer, ikuti langkah 
berikut: 
1. Pada kotak dialog Page Setup , klik tab Header/Footer. 
2. Pada tombol daftar pilihan Header, pilih dan klik isi header yang Anda inginkan, begitu 

pula pada tombol daftar pilihan Footer, pilih isi footer yang Anda inginkan. 
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3. Bila pilihan yang tersedia pada tombol daftar pilihan Header dan Footer tersebut tidak 

ada yang sesuai, Anda dapat membuat header dan footer sendiri sesuai dengan 
keinginan Anda. Untuk membuat header dan footer sendiri, klik tombol perintah 
Custom Header dan/atau Custom Footer. Kotak dialog Header dan/atau Footer akan 
ditampilkan. 

 
4. Pada kotak dialog Header dan Footer tersebut, ketikkan atau pilih isi header maupun 

footer yang Anda inginkan. 
5. Pada kotak isian header dan footer selain dapat mengetikkan teks, Anda juga dapat 

menempatkan informasi nomor halaman, jumlah total halaman,tanggal,waktu nama 
file dan nama tab lembar kerja; dengan menggunakan tombol toolbar. 

6. Klik OK untuk mengakhiri kotak dialog Page setup, dan menerapkannya. 
 

F. Menset Pilihan Mencetak Worksheet 
Untuk menset sejumlah pilihan untuk mencetak worksheet dapat dilakukan dengan 
langkah sebagai berikut: 
1. Pada kotak dialog Page Setup , klik tab Sheet. 



Puskom STAIN Jurai Siwo Metro 

Tutorial Microsoft Excel 2003  20 

 
2. Bila Anda akan selalu mencetak range yang sama sel, tetapkan area cetak untuk 

worksheet: Klik kotak Print Area, dan kemudian geserlah worksheet untuk 
memasukkan range untuk dicetak.  

3. Bila Anda mencetak sebuah worksheet yang terbagi beberapa halaman, gunakan kotak 
Rows to Repeat at Top dan Columns to Repeat at Left dalam area Print Titles untuk 
menetapkan baris dan kolom manakah yang diulang pada semua halaman. 

4. Dalam kotak kelompok Print, pilhlah pilihan untuk mencetak: 
� Gridlines mencetak garis yang memisahkan sel. 
� Black and White mencetak warna sebagi hitam dan putih. 
� Draft Quality mencetak output berkualitas rendah pada kecepatan lebih tinggi. 
� Row and Column Headings mencetak nomor baris dan kolom. 
� Daftar drop-down Commants memungkinkan Anda memilih apakah memasukkan 

komentar diakhir worksheet atau saat ditampilkan pada worksheet, atau tidak 
memasukkannya. 

5. Dalam kotak kelompok Page Order, tetapkan bagaimana Excel harus membagi sebuah 
spreadsheet pada beberapa halaman. 

6. Klik OK untuk mengakhiri kotak dialog Page setup, dan menerapkannya. 
 


