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MICROSOFT EXCEL 2013 (RTM)
Microsoft excel adalah software/aplikasi yang biasanya digunakan untuk mengolahsebuah data berbasis number (pengolah angka), perlu diketahui banyak versi padamicrosoft excel ini diantaranya microsoft excel 2000, microsoft excel 2007, microsoftexcel 2010, dan yang paling baru microsoft excel 2013 (RTM) (Ds Amis, 8 April 2013)Banyak cara untuk menjalankan program M.excel ini diantaranya, disini saya memakaimicrosoft excel 2013 (RTM) dan memakai sistem operasi windows 8 Pro1. Tekan tombol windows atau start lalu klik icon Excel 2013

2. Cara membuka Ms Excel dengan cara mendoble klik pada shorcut yang beradapada desktop (jika shorcut nya ada)
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3. Cara yang ke 3 tekan tombol windows + R lalu ketikan excel lalu tekan enterJika salah satu cara diatas telah dilakukan maka akan muncul tampilan worksheetbaru (lembar kerja baru) yaitu seperti ini

Di title bar menunjukan nama lembar kerja yang aktif yaitu Book1 yang merukannama default sebuah file excel yang baru dan pada ms excel memiliki baris dan kolom,1 sampai dengan 1048576 merupakan baris dan A sampai dengan FDX merupakankolom dari Ms excel, example lihat screnshot pada gambar di atas.Jenis Jenis Data Microsoft excel1. Data numberData number adalah data pada yang berisi dengan angka biasanya data numbersecara otomatis akan rata kanan2. Data teksData teks adalah data pada yang berisi dengan tulisan atau huruf/sebenernyatidak hanya huruf saja yang bisa dikatakan dengan data teks tapi untuk angka jugabisa dikatakan teks contohnya seperti nomor telfon,kode vocher, dsb untukmembuat data number diubah menjadi data teks caranya yaitu dengan caramemberikan tanda ‘ (kitup satu)  biasanya data teks  secara otomatis akan ratakiri.3. Data waktu4. Data tanggalDengan itu kita dapat mengetahui khususnya data number dan data teks contohsederhananya pada saat kita memberikan tanda koma pada sebuah bilangan jikabilangan desimal (misal bilangan desimalnya 2,5) itu rata kanan maka data itu adalahdata number dan jika bilangan itu  rata maka bukan data number melainkan data teksjadi harus dirubah menjadi ( 2.5 ) bukan (2,5) , karena untuk data teks itu tidak bisa diberi operasi ( +, -, x , dan : )
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Operator Ms ExelOperator dasar pada exel diantaranya sebagai berikut :+ (plus)  Digunakan untuk menjumlahkan sebuah operasi pd Excel− (min)  Digunakan untuk mengurangi sebuah operasi pd Excel* (bintang)  Digunakan untuk mengalikan sebuah operasi pd Excel/ (slash)  Digunakan untuk membagi sebuah operasi pd Excel^  Digunakan untuk menyatakan bilangan pangkatDan memiliki operasi pembanding diantaranya=  Sama dengan<>  Tidak sama dengan>  Lebih dari<  Kurang dari>=  Lebih dari samadengan<=  Kurang dari samadenganSel (Cell)Sel adalah pertemuan antara baris dan kolom pada sebuah microsoft excel ataumerupakan unit terkecil dari sebuah lembar kerja ExcelSetiap Sel memiliki alamat contoh T13 yang menunjukan bahwa kedudukan tersebutberada di baris 13 dan kolom TSel dibedakan menjadi beberapa sel diantaranyaSel relatif  T13 : Baris 13 dan kolom T bersifat relatifSel absolut  $T$13 : Baris 13 dan kolom T bersifat AbsolutSel semi absolut $T13 : Baris 13 bersifat relatif dan kolom T bersifat absolutSel semi absolut T$13 : Baris 13 bersifat absolut dan kolom T bersifat relatifCara untuk menambahkan absolut atau semi absolut atau merubahnya kembali ke relatifyaitu dengan cara menekan tombol F4
Kelompok Sel (Range of Cell)Range adalah gabungan antara banyak cell, gabungan cel itu terjadi ketika kita melakukanpemblokan (drag and drop) pada beberapa cell yang ada pada lembar kerja atauworksheet excel.Gabungan atau himpunan pada formula excel biasanya berformat F2:F5 itu menunjukangabungan dari cell F2,F3,F4,dan F5 tidak hanya F2:F5 tetapi A3:A8 atau B2:D2 dsbtergantung kita memblok cell tersebut.
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Diabawah ini ada beberapa contoh penggunaan formula-formula excelContoh 01 (Operasi standar)
 Operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, penjumlahan, dan perpangkatan

Tambahan- Untuk operasi standar di excel jika ada operasi perkalian dan pembagian bertemumaka harus dikasih tanda kurungContoh : 2/4x5maka untuk formulanya =2(4*5)- Untuk perpangkatan jika ada perpangkatan dengan pangkatnya bilangan pecahanmaka pangkat tersebut harus di kasih tanda kurungContoh : 12/1 32  maka untuk formula excel nya =2^(1/2)+3^-1- Untuk yang lainnya sama standar matematika
 Operasi Logaritma dan akar kuadrat

Tambahan- Untuk perpangkatan hanya bisa digunakan untuk akar kuadrat selain akarkuadrat harus menggunakan pangkat bilangan pecahan seperti contoh Operasipenjumlahan, pengurangan, perkalian, penjumlahan, dan perpangkatan
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Contoh 02 (Penggunaan Absolut dan Semi Absolut)
 Absolut1. Pada sel D6 Ketikan =C6*B3 kemudian tekan f4 lalu (ENTER)2. Copy dari sel D6 s/d B3

 Semi AbsolutPada sel di bawah yang diwarnai biru muda, merupakan sel hasil daripenjumlahan baris dan kolom (sel yang diberi warna hijau) yang saling bertemu,Contohnya : pada contoh ini selB6 sel tersebut adalah hasil daripenjumlahan dari B2 dan A6terus yang lainnya yaitu sel D7yang merupakan hasil daripenjumlahan antara sel D4dengan A7 dsb, lalu bagai manacara untuk merumuskan masalah tersebut agar kita tidak repot mengetik formulauntuk setiap sel yang akan kita isi dengan format seperti itu.1. Buat formatnya seperti screnshot diatas (untuk memudahkan letak – letakdisamanakan dengan contoh diatas)2. Ketikan pada sel B6 yaitu =B5+A63. Klik B5 lalu tekan f4 beberapa kali sampai B5 berubah menjadi B$54. Klik pada A6 lalu tekan f4 beberapa kali sampai A6 berubah menjadi $A65. Tekan (enter)6. Salin (drag and drop) dari B6 s/d E9
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Keterangan simbol $ menunjukan ketetapan atau dalam excel terkenal dengan absolutjika formula tersebut deberi $ maka jika di lakukan drag and drop tidak akan merubahposisi sintaxnya (tergantung pemberian tanda $)Untuk contoh diatas B$5 menyatakan bahwa untuk baris yang ke 5 bersifatabsolut/tetap dan untuk $A6 menunjukan bahwa kolom A ersebut bersifat absolut.
Contoh 03 (Penggunaan Fungsi statistika)
 Penggunaan formula SUM,MIN,MAX,AVERAGE, dan COUNTAUntuk menggunakan rumus SUM,MIN,MAX,AVERAGE, dan COUNTA anda tinggalmelihat formulanya/rumusnya yang berada pada bagian kanan hasil yang adapada gambar screnshot dibawah

Penggunaan fungsi statistika cuman sekedar penamaan, sebenernya formuladiatas bisa digunakan untuk permasalahan yang lainnya juga
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Contoh 04 (Penggunaan Fungsi Countif , Counta, dan Sumif )
 Fungsi Countif1. Masukan formulanya seperti contoh dibawah2. Lalu salin (drag and drop) dari I8 s/d I13

 Fungsi CountaCounta digunakan untk menghitung semua banyaknya datum termasuk data teks1. Masukan formulanya seperti contoh dibawah lalu (Enter)2. Klik kanan pada cel J8 pilih format cells lalu pilih percentage lalu ok3. Salin (drag and drop) dari J8 s/d J13

 Fungsi Sumif
Untuk Headset dan Keyboardsilahkan and rumuskan sendirisebagai bahan latihan
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Contoh 05 (Penggunaan Fungsi Logika)
 Fungsi AND, OR, dan NOT

Buat format seperti gambar diatas (untuk kolom F. And, F.Or, dan F. Not)- Fungsi AND bernilai benar (TRUE) jika semua syarat terpenuhiCara mengunakannya :1. Pada sel D3 isi/ketikan dengan =AND(A3>0;B3>0;C3>0) (ENTER)2. Salin sintaxnya sampai D5Yang bernilai benar (TRUE) hanya ketiga kriteria syarat tersebut lebihdari 0 jika ada salah satu dari ketiga syarat itu tidak terpenuhi maka yangkkeluar adalah (FALSE)
- Fungsi OR bernilai benar jika ada salah satu syarat terpenuhi maka hasilnyabenar (TRUE)Cara menggunakannya :1. Pada sel E3 isi/ketikan dengan =OR(A3>0;B3>0;C3>0) (ENTER)2. Salin sintaxnya sampai E5Untuk kolom Or semuanya bernilai benar karena untuk setiap salah satucategori selnya selalu ada yang benar maka hasilnya benar (TRUE)
- Fungsi NOT digunakan untuk kebalikan dari nilai benar,maksudnya  jikalogika yang dimasukan benar maka hasilnya (FALSE)Cara menggunakannya :1. Pada sel F3 ketikan =NOT(D3=E3)2. Salin sintaxnya sampai F5
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Contoh 06 (Penggunaan Fungsi Hlookup & Vlookup )
 Fungsi VLOOKUPVlookup digunakan untuk menentukan suatu nilai tertentu berdasarkan kondisidimana data diambil dari tabel sumber secara vertikal1. Pada kolom D5 isikan rumus seperti dibawah2. Beri Absolut pada B17:E20 dengan menekan f4 (enter)3. Salin (drag and drop) dari D5 s/d D12

TambahanUntuk kolom tunjangan caranya  sama cuman tinggal rubah (col_index_num) nyamaka =VLOOKUP(B6;$B$17:$E$20;2)menjadi =VLOOKUP(B6;$B$17:$E$20;3)lalu salin sampai E12 kenapa bisa begitu karena kulom tunjangan merupakankolom ketiga setelah kolom Gol (golongan).Bagaimana dengan pengisian formula transport??? Saya tinggalkan sebagai latihan,:D
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 Fungsi HLOOKUPHlookup  menentukan suatu nilai tertentu berdasarkan kondisi dimana datadiambil dari tabel sumber secara horizontal1. Pada sel H5 ketikan formulanya seperti contoh di bawah2. Beri tanda absolut pada G16:J17 dengan menekan f4 (ENTER)3. Klik kanan pada sel H5 dan pilih format cells kemudian percentage lalu ok4. Salin (drag and drop) dari H5 s/d H12

TambahanUntuk kolom gaji bersih bisa di isi dengan rumus=G5-H5*G5 (tempat kedudukan di sesiaukan seperti pada screnshot diatas)
Contoh 07 (Penggunaan Fungsi Teks)
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Contoh 08 (Penggunaan Fungsi IF )Fungsi IF digunakan untuk menentukan dua kondisi jika kondisinya terpenuhi maka hasilpertama yang keluar dan jika kondisinya tidak terpenuhi maka yang keluar adalah hasilyang kedua, cara menggunakan formula IF yaitu :1. Buat format seperti gambar dibawah (untuk kolom Nama Barang kosongkanterlebih dahulu)2. Pada sel E3 tuliskan rumus =IF(C3="G";"Guitar";"Piano") (ENTER)3. Salin dari E3 s/d E10 maka hasilnya seperti gambar di bawah

Terus bagaimana jika kode barangnya di tambahkan dengan A yaitu untuk Nama barangatau nama alat musik Angklung

Tahapannya sama tinggal ubah atau tambahkan yang tadinya=IF(C3="G";"Guitar";"Piano)=IF(C3="G";"Guitar";IF(C3="P";"Piano";"Angklung"))terus salin sampai sel E10
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Contoh 08 (Penggunaan Fungsi Gabungan )
 Gabungan Fungsi IF dengan Fungsi AND

Cara mengisi kolom keterangannya adalah :1. Ketikan Rumus seperti diatas yaitu=IF(AND(D39>=75;C39<>"D");"Lulus";"Ngulang")2. Salin sampai dengan sel E42
 Gabungan Fungsi IF dengan Fungsi ORMasih menggunakan contoh seperti diatas tetapi pake formula IF dan OR

Cara mengisi kolom keterangannya adalah :1. Ketikan Rumus seperti diatas yaitu=IF(OR(D39<75;C39="D");"Ngulang";"Lulus")2. Salin sampai dengan sel E42
 Gabungan Fungsi IF , AND , dan ORAda soalPada Jurusan Pendidikan Matematika FKIP Unwir membuka kesempatan kepadaalumni untuk menjadi tenaga pengajar.
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Pelamar yang layak diterima adalah pelamar yang memenuhi salah satu persyaratanberikut:a. Memiliki IPK minimal 3,75 tanpa memperhatikan keaktifannya dalamorganisasi kemahasiswaan; ataub. Memiliki IPK minimal 3,50 tetapi kurang dari 3,75 dan keaktifannya dalamorganisasi kemahasiswaan tidak termasuk ke dalam katagori kurang; atauc. Memiliki IPK minimal 3,25 tetapi kurang dari 3,50 dan keaktifannya dalamorganisasi kemahasiswaan termasuk katagori baik.Siapakah di antara nama berikut yang layak menjadi tenaga pengajar?

Untuk mengisi kolom kelayakan diatas caranya yaitu :1. Masukan/ketik formula berikut pada sel E2=IF(C2>=3,75;"LAYAK";IF(AND(C2>=3,5;C2<3,75;D2<>"KURANG");"LAYAK";IF(AND(C2>=3,25;C2<3,5;D2="BAIK");"LAYAK";"TIDAK LAYAK")))2. Lalu salin dari E2 s/d E9
 Gabungan Fungsi IF , AND , dan COUNTIF

1. Pada sel I3 masukan Formulanya yaitu=IF(AND(C3>=3,25;COUNTIF(D3:H3;"C")=0);"LAYAK";IF(AND(C3>=3,25;COUNTIF(D3:H3;"C")=1;COUNTIF(D3:H3;"A")>=2);"LAYAK";"TIDAKLAYAK"))2. Salin formula tersebut dari I3 s/d I10
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 Gabungan Fungsi LOOKUP, LEFT, dan RIGHT

1. Pada Kolom D4 isikan formula =VLOOKUP(LEFT(C4;3);$B$12:$C$14;2)2. Lalu salin D4 s/d D93. Pada kolom E4 isikan formula =HLOOKUP(RIGHT(C4;2);$E$13:$F$14;2)4. Lalu salin E4 s/d E9
 Gabungan Fungsi Sumif dengan *Fungsi Sumif dan * digunakan jika pada suatu barang tersebut memiliki banyakjenis, kaya contoh dibawah, saya contohkan dengan jenis FD yang mana dibedakan berdasarkan sizenya dan type FD, trus bgaimana ntuk mengisi sel D11 ?

1. Untuk kolom total harga, anda tinggal masukan formula =C2*D2 (ENTER)lalu salin kebawah s/d sel E92. Untuk mengisi sel D11 masukan formula =SUMIF(B2:B9;"kinstoon*";C2:C9)3. Untuk mengisi sel D12 masukan formula =SUMIF(B2:B9;"toshiba*";C2:C9)Lalu bagaimana Untuk sel D13 dan D14, silahkan anda Coba sebagai latihan.
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 Gabungan Fungsi IF dengan Fungsi NOTAda soalSeorang mahasiswa dinyatakan lulus matakuliah tertentu jika dia memperolehskor akhir minimal 55.

1. Tuliskan formulanya =IF(NOT(B17<55);"Lulus";"Tidak Lulus") pada kolomC172. Salin s/d C18
 Gabungan Fungsi IF dengan Fungsi VLOOKUP

1. Buat formatnya seperti diatas dan untuk kolom “Keikutsertaan dalam UTS(Boleh/Tidak Boleh)” karena kita akan gunakan gabungan formula ini padakolom “Keikutsertaan dalam UTS (Boleh/Tidak Boleh)”2. Pada Sel F4 isikan rumusnya=IF(E4>=75%*(VLOOKUP(C4;$H$4:$J$8;2)+D4*VLOOKUP(C4;$H$4:$J$8;3));"Boleh";"Tidak Boleh") Salin sampai F17Sebenernya masih banyak Fungsi fungsi yang bisa digabungin untuk menyelasaikansebuah permasalahan yg diberikan. Tapi mungkin hanya segitu yang saya bisa sajikan.
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APIK KONDANG, lahir di desa Amis kec. Cikedung Kab. Indramayu pada tanggal 05 Januari1992, anak kedua dari dua bersaudara, perjalanan pendidiannya : SD selama 6 tahun iabersekolah di SDN Walidin dan sekarang berganti nama menjadi SD Amis 3, setelah luluskemudian ia melanjutkan pendidikannya ke SMP selama 3 tahun di SMP Negri 3 Terisisetelah lulus SMP ia pun melanjutkan pendidiannya keSMA Negeri 1 Terisi selama 3 tahun dan kuliah diUniversitas Wiralodra.Pada Saat SD ia sempat mengikuti organisasipramuka, dan pada saat SMP ia mengikuti 3 organisasiekskul (ekstra kulikuler) yaitu diantaranya pramuka,PMR (palang merah remaja), dan karate , namunekskul pramuka hanya berlangsung 1 taun peda saat iamenduduki bangku sekolah kelas 7 saja, untuk duaekstrakulikuler lainnya berjalan sampai ia tamatsekolah menengah pertama (SMP).Ia memiliki dua hobi yang tidak bisa di tinggalkan, yang pertama ia suka TIK(Tekhnologi informasi dan komunikasi), ia lebih suka mendalami ilmu jaringan internet,tapi tidak pula meninggalkan ilmu IT yang lainnya seperti pengoperasian software danperbaikan hardware, setelah ia tamat kuliah di unversitas wiralodra ia memiliki tujuanatau memiliki keinginan membuat sebuah jejaringan social seperti facebook, twitter webjejaringan social lainnya, dan sekarang ia pun sudah mengembangkan web jejaringansosialnya dengan domain www.facekcook.id1945.com walaupun mungkin tidakbertahan karena hosting yang dia sewa gratisan, dia juga memiliki blog tentang infonyayaitu www.tentang-apik.blogspot.com dengan adanya blog tersebut ia bertujuanmemudahkan agar infonya bisa dilihat oleh orang lain mulai dari info umum pribadinyadan juga info tentang web web yang ia kembangkan (menanggulangi jika web yangsedang dikembangkannya mati Link). Lalu yang kedua ia memiliki hobi bermain musik(guitar) ia dipercaya oleh satu tim band nya sebagai pemain guitar melodi.


