LATIHAN 1
Left, Mid, Right, dan IF

LATIHAN 2
Left, Mid, Right, IF, dan Vlookup
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LATIHAN 3
Hlookup, Vlookup, Sum, CountIF, dan SumIF

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Gunakan perintah Hlookup untuk mendapatkan nilai gaji pokok
Gunakan perintah Vlookup untuk mendapatkan nilai gaji tunjangan
Gaji Total : jumlahkan gaji pokok dengan gaji tunjangan
Total : gunakan Sum
Hitung Jumlah Orang sesuai golongan (Gunakan CountIF)
Hitung Total Gaji sesuai golongan (Gunakan SumIF)
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LATIHAN 4
Pembacaan Tabel dengan Fungsi Hlookup dan Vlookup
Membuat Grafik dengan menggunakan Fungsi Chart
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LATIHAN 5
Date & Time Calculation
Untuk memudahkan proses perhitungan angka dan waktu dalam Excel perlu
diperhatikan hal berikut. Excel menyimpan data tanggal dan waktu dalam
bentuk angka yang berurutan. Data tanggal diwakili oleh angka bulat mulai
dari 1 (1 Januari 1900), jadi tanggal 1 Januari 2007 diwakili oleh angka
39803. Data waktu diwakili oleh angka pecahan dimulai dari jam 12 tengah
malam, jadi jam 12 siang diwakili oleh angka 0.5.
Contoh: 1 Januari 2007 11:20 AM diwakili oleh angka 39083.4722222222
Untuk berpindah dari format tanggal ke angka serial, gunakan Ctrl + Shift +
~
Untuk memasukkan data tanggal gunakan format berikut:
d/m/yy, m/d/yy, d-mmm-yy, d-mmm, atau mmm-yy
tahun bisa juga dimasukkan dalam bentuk 4 digit.
Untuk memasukkan data waktu gunakan format berikut:
h:mm AM/PM, h:mm:ss AM/PM, h:mm atau h:mm:ss
batasan jumlah jam yang bisa dimasukkan adalah 9999
Kedua format di atas bisa dikombinasikan.
Untuk memasukkan data tanggal sekarang, gunakan Ctrl + ;
Untuk memasukkan data waktu sekarang, gunakan Ctrl + Shift + :
Contoh-contoh perhitungan:
− Semisal di sel A1 berisi tanggal 1 Januari 2007, kemudian ingin diketahui
tanggal berapa 100 hari kemudian. Formula yang digunakan adalah
=A1+100
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− Ingin diketahui jumlah minggu antara tanggal 1 Januari 2007 dan 15 April
2007.
Formula yang digunakan adalah =((“4/15/2007”)-(“1/1/2007”))/7.
Dihasilkan 14.86 minggu.

− Ingin diketahui jumlah jam antara 23:10 dan 8:10. Formula yang
digunakan adalah ="23:10"-"8:10". Dihasilkan 0.625 (15 jam, untuk
menampilkan 15:00:00 ubahlah ke format Time).
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LATIHAN 6
Pivot Table
Pivot Table adalah tabel khusus yang merangkum informasi dari kolomkolom tertentu dari sebuah sumber data (data source) sehingga informasi
tersebut akan lebih mudah dilihat. Sebagai contoh bisa dilihat worksheet
penjualan berikut.

Pembuatan Pivot Table
Untuk membuat Pivot Table, pilih menu Data  Pivot Table and Pivot
Chart report.
Wizard akan berjalan dimulai dengan penentuan sumber data.
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Tentukan pilihan kemudian klik Finish.
Prosedur selanjutnya adalah mengatur tata letak dari Pivot Table
Masing-masing tempat bisa diisi dengan field sesuai kebutuhan.
Gambar berikutnya menunjukkan Pivot Table dari worksheet di atas.
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