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ecara default, microsoft excel menyediakan beberapa fungsi khusus dalam kaitannya 
dengan data tanggal untuk input, pengolahan maupun menampilkan informasi dalam 
format tanggal. Fungsi-fungsi dapat digunakan untuk melakukan analisa atau olah data 

yang berkaitan dengan tanggal, bulan, dan tahun. Misalnya menghitung tanggal jatuh tempo, 
selisih jam dengan tanggal berbeda di excel, membuat tanggal otomatis di excel dan lain 
sebagainya. 

Fungsi excel yang biasa digunakan sebagai rumus waktu di excel antara lain: 

 Fungsi NOW 

Rumus Excel untuk mendapatkan nomor seri TANGGAL dan WAKTU saat ini. 

=NOW() atau =NOW()+2,5 

 

 Fungsi TIME 

Rumus Excel untuk mendapatkan format WAKTU berdasarkan input jam, menit dan detik 
tertentu.  TIME(Jam;Menit;Detik) 

 

Nilai detik (71) dibagi dengan 60 menyisakan angka 11. Sedangkan hasil pembagian (1) 
ditambahkan ke nilai menit. 

Untuk nilai menit 59 dijumlah dengan hasil pembagian nilai detik (1) menghasilkan angka 60. 
Angka ini kemudian dikonversi ke nilai Jam. Sehingga rumus excel diatas menghasilkan nilai 
waktu 14:00:11. 

 Fungsi TODAY 

Rumus Excel untuk mendapatkan nomor seri TANGGAL saat ini. 

 

S 

FUNGSI WAKTU FUNGSI WAKTU 
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Pada sel yang menggunakan fungsi atau rumus today jika anda rubah formatnya untuk 
menunjukkan tanggal dan waktu, maka akan menampilkan waktu 00:00. Sehingga saat 
dijumlah dengan angka 3,5 (3,5 hari atau 3 hari dan 12 Jam) maka akan menghasilkan jumlah 
tanggal sekarang dan 3 hari 12 jam. seperti pada contoh nomor 3. 

CARA MENGHITUNG UMUR 

Dalam 1 tahun masehi ada 365 hari. Untuk menghitung umur dalam satuan tahun anda bisa 
membagi selisih tanggal sekarang dan tanggal lahir dengan angka 365.  

 

 Fungsi DATE 

Rumus Excel untuk mendapatkan format (nomor seri) TANGGAL berdasarkan input tanggal, 
bulan dan tahun yang kita tentukan.  DATE(Tahun;Bulan;Tanggal) 

 

 Fungsi DATEDIF 

Fungsi DATEDIF pada Excel merupakan fungsi yang digunakan untuk menghitung jumlah hari, 
bulan, atau tahun di antara dua tanggal.   

DATEDIF(awal_tgl;akhir_tgl;unit) 

 Untuk menghitung masa kerja tgl_awal pada sintaks tersebut diisi dengan tanggal 
awal seorang pegawai atau karyawan dihitung masa kerjanya. Sedangkan tgl_akhir 
kita isi dengan tanggal saat perhitungan masa kerja dilakukan. 

 Tgl_akhir pada perhitungan masa kerja ini bisa kita isi dengan tanggal tertentu yang 
kita kehendaki. Jika menghendaki tanggal saat ini maka bisa kita isi dengan fungsi 
TODAY yang digunakan untuk mendapatkan tanggal hari ini atau dengan fungsi NOW 
yang digunakan untuk mendapatkan tanggal dan waktu hari ini. 

MENGHITUNG MASA KERJA DENGAN FUNGSI DATEDIF 

DATEDIF(Awal_Kerja;Tgl_Hitung;"Y") untuk mendapatkan angka tahun 

DATEDIF(Awal_Kerja;Tgl_Hitung;"YM") untuk mendapatkan angka sisa bulan. 
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 Fungsi DAY 

Rumus Excel untuk mendapatkan nilai TANGGAL (1-31) sebagai angka dari format tanggal 
(DATE). 

 

 Fungsi MONTH 

Rumus Excel untuk mendapatkan nilai BULAN (1-12) dari sebuah format tanggal (DATE). 

 

 Fungsi YEAR 

Rumus Excel untuk mendapatkan nilai TAHUN dari sebuah format tanggal (DATE). 

 
 
 

MENGHITUNG TANGGAL JATUH TEMPO 

Perhitungan waktu jatuh tempo harus memiliki dasar tanggal mulai sewa artinya tanggal mulai 
sewa ini akan menjadi acuan untuk menghitung kapan berakhir masa sewa (jatuh tempo) jika 
lama sewa diketahui. Perhatikan tabel berikut ini: 
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Dari tabel diatas kita bisa menentukan kapan tanggal jatuh tempo jika tempo pembayarqan telah 
ditentukan seperti gambar diatas. Pada tabel di atas sengaja dituliskan untuk perhitungan lama 
tempo dalam tahun, bulan dan dalam hitungan hari. 

 Untuk menghitung tanggal jatuh tempo dengan Tempo 2 Tahun, maka pada Cell G5 diisi 
formula sbb: =DATE(YEAR(C5)+E5;MONTH(C5);DAY(C5)) 

 Untuk menghitung tanggal jatuh tempo dengan Tempo 3 Bulan, maka pada Cell G8 diisi 
formula sbb: =DATE(YEAR(C8);MONTH(C8)+E8;DAY(C8)) 

 Untuk menghitung tanggal jatuh tempo dengan Tempo 15 Hari, maka pada Cell G12 diisi 
formula sbb: =DATE(YEAR(C12);MONTH(C12);DAY(C12)+E12) 

 

LATIHAN ANALISA UMUR PIUTANG 

Analisa Umur Piutang merupakan salah satu yang harus diperharikan oleh seorang manager 
keuangan yaitu seberapa besar piutang yang dimiliki oleh perusahaan. Oleh karena itu seorang 
manager keuangan harus selalu memperhatikan seberapa besar piutang yang dimiliki, kapan 
jatuh temponya untuk meminimalisir resiko piutang tak tertagih. Perhatikan tabel berikut ini: 

 

Rumus yang akan digunakan hanya IF dan IF(AND. Fungsi rumus ini yaitu manipulasi data dengan 
beberapa kondisi sekaligus. Umur piutang dibagi menjadi : 

 < 30 : Untuk Piutang yang kurang dari 30 hari 

 30 – 60 : Untuk Piutang di atas 30 hari dan kurang dari 60 hari 

 60 – 90 : Untuk Piutang diatas 60 hari dan kurang dari 90 hari 

 90 : Untuk Piutang diatas 90 hari 

Isilah kolom-kolom kosong di atas dengan formula logika dan operasi matekmatika. 
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Fungsi EDATE dan EOMONTH 

Rumus excel apa yang anda gunakan untuk mengetahui tanggal jatuh tempo atau tanggal 
berapakah setelah 21 bulan dari tanggal sekarang? atau 19 bulan yang lalu dari tanggal sekarang? 

Fungsi EDATE dan EOMONTH sama-sama digunakan untuk menghasilkan tanggal setelah atau 
sebelum beberapa bulan. Bedanya EDATE akan menghasilkan tanggal yang sama jika valid dan 
EOMONTH akan selalu menghasilkan tanggal akhir dari nilai bulan yang dihasilkan. 

EDATE(TanggalAwal; Bulan) 

 TanggalAwal merupakan tanggal yang menjadi dasar perhitungan. Argument Tanggal 
Awal ini harus berupa nilai numeric format tanggal valid excel yang bisa dihasilkan oleh 
fungsi DATE atau merujuk pada sel lain yg berisi format tanggal excel. 

 Bulan diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah bulan sebelum atau setelah 
TanggalAwal. Jika bernilai positif Edate akan menghasilkan tanggal yang akan datang dan 
jika bernilai negatif Edate akan menghasilkan tanggal yang telah berlalu. 

 

Pada contoh pertama rumus Edate menghitung 5 Bulan setelah tanggal 14 Februari 2019 hasilnya 
adalah angka 43660 atau jika kita rubah formatnya menjadi date akan menunjukkan tanggal 14 
Juli 2019. Sedangkan rumus kedua menghitung 3 bulan sebelum tanggal 14 Februari 2019 
hasilnya adalah 14 November 2018. 

Untuk contoh ke-3 rumus Edate menghitung tanggal 4 bulan setelah 31 Mei 2019, Rumus Edate 
di atas seharusnya menghasilkan nilai tanggal 31 September 2019. Namun seperti yang sudah 
kita ketahui bersama, untuk bulan September tidak ada tanggal 31, sebab tanggal maksimal 
untuk bulan September adalah 30 sehingga Edate menghasilkan tanggal 30 September 2019. 

Hal diatas juga berlaku untuk rumus ke-4, dimana 3 bulan sebelum tanggal 31 Mei 2019 
semestinya adalah 31 Februari 2019, namun untuk bulan Februari tahun 2019 tanggal maksimal 
adalah 28, sehingga Rumus Edate ini juga menghasilkan nilai tanggal 28 Februari 2019 dan bukan 
31 Februari 2019. 
 

EOMONTH(TanggalAwal; Bulan) 

Fungsi EOMONTH digunakan untuk mendapatkan tanggal akhir bulan dengan cara menghitung 
jumlah bulan sebelum atau sesudah tanggal yang kita tentukan atau dengan kata lain untuk 
mengetahui tanggal terakhir bulan setelah beberapa bulan mendatang atau sebelum beberapa 
bulan yang lalu. 

Penggunaan fungsi EOMONTH misalnya untuk menghitung tanggal jatuh tempo yang selalu jatuh 
di akhir bulan. 
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Rumus pertama contoh di atas menghitung 5 bulan setelah tanggal 14 Februari 2019 dan 
kemudian menghasilkan tanggal akhir untuk bulan tersebut. 5 bulan setelah 14 Februari 2019 
adalah 14 Juli 2019, tanggal terakhir bulan Juli 2019 adalah 31 Juli 2019. 

Untuk rumus kedua menghitung kebelakang yakni mencari tanggal akhir bulan 3 bulan yang lalu 
dari tanggal 14 Februari 2019 dan ketemulah tanggal 30 November 2018. Untuk contoh nomor 3 
dan 4 kurang lebih sama dengan 2 contoh sebelumnya. 

 

 

PENAMAAN RANGE SEL 

Tujuan memberi nama range (sel tunggal maupun sekelompok sel) adalah untuk 
memepermudah dalam penulisan rumus excel. Selain itu kita juga akan mendapat banyak 
keuntungan/kemudahan lain jika sebuah range data kita beri nama. 

ATURAN PEMBERIAN NAMA SEL/RANGE 

Sebelum menamai range perlu anda tahu bahwa nama range harus mengikuti kriteria tertentu. 
Kriteria tersebut adalah: 

 Nama range harus diawali dengan valid karakter, yakni abjad a-z, underscore (_), atau 
backslash (\). Jadi nama range tidak boleh diawali oleh angka (0-9). 

 Nama range tidak boleh mengandung spasi. 

 Maksimal karakter nama range adalah 255. 

 Nama range tidak boleh mennggunakan atau persis dengan referensi sel misal: A1, $A$1, 
R1C1, dll. 

MEMBERI NAMA RANGE DENGAN NAME BOX 

Menggunakan "Name Box" merupakan Cara pertama dalam memebuat nama range. Cara 
pertama ini merupakan cara pemberian nama range yang palng lazim digunakan oleh pengguna 
excel. 

Langkah-langkah untuk memberi nama range dengan "Name Box" adalah sebagai berikut: 

 

1. Seleksi sebuah sel atau range data pada sheet excel. 

2. Klik atau pilih "Name Box" yang ada di sebelah kiri Formula Bar". 

3. Tuliskan nama range yang dikehendaki asal memenuhi syarat-syarat penamaan range. 

4. Tekan ENTER. 

 

MEMBUAT NAMA RANGE DENGAN "NEW NAME DIALOG BOX" 

Cara kedua untuk memberi nama range adalah dengan menggunakan fitur "New Name Dialog 
Box". Langkah-langkah untuk membuat nama range dengan cara ini adalah: 

1. Seleksi range data yang akan kita namai 

2. Pada Tab "Formulas"  Group "Defined Names"  Pilih Define Name. 

TabelProduk 

1 

2 
3 
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3. Selain langkah nomor 2, untuk membuka "New Name Dialog Box" juga bisa melalui: Tab 
"Formulas"  Group "Defined Names"  "Name Manager"  lalu pilih New. 

 

4. Pada bagian "Name", tuliskan nama range yang akan kita berikan. 

5. Pada bagian "Scope" pastikan memilih Workbook agar nama range bisa digunakan untuk 
semua sheet pada workbook. 

6. Pada bagian "Comment", tuliskan deskripsi/ komentar dari range dimaksud. Bagian ini 
bisa dikosongkan atau tidak diisi. 

7. Pada bagian "Refers To" pastikan merujuk pada range atau referensi sel yang benar yang 
diawali dengan sama dengan "=". Jika sebelumnya anda sudah melakukan seleksi range. 
Maka bagian ini seharusnya sudah merujuk pada range yang benar. 

8. Klik OK untuk menyelesaikan penamaan range. 

Pada bagian "Refers To" bisa juga di isi dengan rumus excel yang merujuk pada referensi sel 
tertentu atau rumus excel tertentu. Misalnya menggunakan fungsi OFFSET yang biasanya 
digunakan untuk membuat nama range yang dinamis. 

 

 
  

4 
TabelProduk 

5 

6 

7 
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FUNGSI VLOOKUP 

Fungsi atau Rumus Excel VLOOKUP adalah salah satu fungsi Excel yang digunakan untuk mencari 
data pada kolom pertama sebuah tabel data, kemudian mengambil nilai dari sel mana pun di 
baris yang sama pada tabel data tersebut. 

Penggunaan Rumus VLOOKUP dapat dijadikan solusi ketika kita kesulitan dalam penggunaan 
fungsi IF dengan banyak kondisi, dari banyak kondisi tersebut kita dapat buatkan satu tabel 
sebagai referensi yang kemudian kita bisa ambil nilainya menggunakan fungsi VLOOKUP.  

VLOOKUP(NilaiYangDiCari; TabelReferensi; NomorKolom; [RangeLookup]) 

 NilaiYangDiCari : Merupakan nilai yang akan kita cari pada kolom pertama sebuah tabel 
atau kolom paling kanan dari TabelReferensi. Argument ini dapat berupa angka, teks, 
tanggal maupun nilai tertentu baik ditulis langsung maupun sebuah referensi sel. Bisa juga 
berupa nilai yang dihasilkan oleh rumus excel lainnya. 

 TabelReferensi : Sebuah tabel referensi data yang terdiri dari 2 kolom atau lebih, dimana 
NilaiYangDicari berada pada kolom pertama tabel data ini. 

 NomorKolom : Merupakan Nomor kolom dari argumen TabelReferensi yang mengandung 
nilai data dan akan kita ambil nilai yang sebaris dengan posisi NilaiYangDicari pada kolom 
pertama. 

 RangeLookup : Diisi dengan nilai Boolean TRUE atau FALSE. Nilai logika True/false ini 
menujukkan tipe pencarian. Nilai logika pada rumus Vlookup digunakan sebagai acuan 
untuk menetapkan apakah kita ingin VLOOKUP menemukan hasil yang sama persis atau 
cukup menemukan nilai mendekati. 

 

 

 
 

FUNGSI PENCARIAN DAN 
REFERENSI 

FUNGSI PENCARIAN DAN 
REFERENSI 
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FUNGSI HLOOKUP 

Sebenarnya fungsi HLOOKUP sama dengan fungsi VLOOKUP yang membedakan adalah bentuk 
tabel dan letak value yang akan dicari.  

 

Jika value yang kita cari dengan Fungsi VLOOKUP ada pada kolom pertama sebuah tabel atau 
range dan nilai yang dihasilkan ada pada baris yang sama, maka pencarian dengan HLOOKUP ada 
pada baris pertama sebuah tabel atau range dan hasil yang dikembalikan ada pada kolom yang 
sama. 

HLOOKUP(NilaiYangDiCari; TabelReferensi; NomorBaris; [RangeLookup]) 

 

 
 

LATIHAN 6 

Soal 1 

Isilah kolom-kolom kosong pada Tabel Kode Tiket dengan fungsi teks dan Vlookup. Adapun 
ketentuannya adalah 

 2 Digit pertama menunjukkan jenis Maskapai penerbangan 
 1 Digit angka berikutnya menunjukkan Kelas Penerbangan, dan 
 3 Digit terakhir dari kode tersebut menunjukkan Lokasi Tujuan 
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Soal 2 

 

Data Masukan : 

Nama Pasien, Kode Kamar, Tgl Masuk, Tgl Sekarang, dan Biaya Obat-obatan 

Keterangan Kode Pasien  

 Digit pertama adalah Kode Kamar 
 Digit ke 3 adalah Kode Jenis Penyakit  
 Digit terakhir (ke 4) adalah Kode Status Ringan atau Beratnya Penyakit 

 Tanggal Keluar : Tanggal hari ini 

 Lama Inap : Tanggal Keluar - Tanggal Masuk 

 Biaya Inap : Tarif Kamar /hari x Lama Inap. Tarif Kamar/hari diperoleh dari Tabel Kamar 
berdasarkan Jenis Kamarnya. 

 Tarif Dokter  : diperoleh dari Tabel Kamar, berdasarkan Jenis Kamar dan ringan atau beratnya 
penyakit.   

 Biaya Total  : Biaya Inap + Tarif Dokter + Biaya Obat-obatan.   

 Pajak 10 %  : 10 % x Biaya Total.   

 Tagihan  : Biaya Total + Pajak 10 %   

 Jumlah Tagihan  : Penjumlahan semua nilai Tagihan    

 Pajak 10 %  : 10 % x Jumlah Tagihan.   

 Penghasilan Bersih ( Penghasilan bersih setelah dipotong pajak 10% )  : Jumlah Tagihan - 
Pajak 10 %.  

 Total Tagihan per Jenis Penyakit (gunakan fungsi SUMIF) 

 
 
 

  



Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Dian Nuswantoro 

 APLIKOM BISNIS – MS EXCEL   HaL. 12 

 

FUNGSI INDEX DAN MATCH 

INDEX 

Fungsi ini untuk mendapatkan nilai dari suatu sel berdasarkan pencarian pada table/range data 
pada worksheet. Pencarian dengan fungsi INDEX pada rumus excel ini berdasarkan informasi 
posisi kolom dan baris, dengan acuan berupa kolom dan baris pertama table/range data tertentu. 

Fungsi Indeks 1 

INDEX(array; Nomor_Baris; [Nomor_Kolom]) 

 Array: Diperlukan. Sebuah range data atau konstanta array. 

1. Jika array hanya berisi satu baris atau kolom, maka argumen Nomor_Baris atau 
Nomor_Kolom terkait opsional. 

2. Jika array memiliki lebih dari satu baris dan lebih dari satu kolom, dan hanya Nomor_Baris 
atau Nomor_Kolom saja yang digunakan, maka INDEX mengembalikan barisan seluruh 
baris atau kolom dalam array. 

 Nomor_Baris: Diperlukan. Memilih baris di dalam array yang mengembalikan nilai. Jika 
Nomor_Baris dikosongkan, maka Nomor_Kolom diperlukan. 

 Nomor_Kolom: Opsional. Memilih kolom di dalam array yang mengembalikan nilai. Jika 
Nomor_Kolom dikosongkan, maka Nomor_Baris diperlukan. 

Fungsi Indeks 2 

INDEX(reference; Nomor_Baris; [Nomor_Kolom]; [Nomor_Area]) 

 Reference: Referensi ke satu atau lebih range sel. 

1. Jika Anda memasukkan rentang yang tidak berdekatan untuk referensi, maka sertakan 
referensi di dalam kurung. 

2. Jika setiap area di dalam referensi hanya berisi satu baris atau kolom, maka argumen 
Nomor_Baris atau Nomor_Kolom, secara berurutan, opsional. Misalnya, untuk referensi 
baris tunggal, gunakan INDEX(reference,,Nomor_Kolom). 

 Nomor_Baris: Diperlukan. Nomor baris di dalam referensi yang mengembalikan nilai. 

 Nomor_Kolom: Opsional. Nomor kolom di dalam referensi yang mengembalikan nilai. 

 Nomor_Area: Opsional. Memilih rentang di dalam referensi yang mengembalikan irisan 
Nomor_Baris dan Nomor_Kolom. Area pertama yang dipilih atau dimasukkan diberi nomor 
1, yang kedua 2, dan seterusnya. Jika Nomor_Area dikosongkan, maka INDEX menggunakan 
area 1. 

Contoh 1 

 

Pada contoh diatas kita akan menentukan nilai index dari baris dan kolom tertentu. 
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1. Menentukan Index(3,2) baris ke 3 dan kolom 2  langkahnya pada cell C7 ketikan rumus 
=INDEX(A1:C4;3;2) hasilnya 8  
Ket : 

A1:C4 range data 
;3;2 baris dan kolom 

2. Menentukan Index (4,3) baris ke 4 dan kolom 3  langkahnya pada cell C8 ketikan rumus 
=INDEX(A1:C4;4;3) hasilnya 12 

Contoh 2 

 

Pada sel F5 index menghasilkan data baris ke-3 dari range A2:A6. Sedangkan pada sel F6, Formula 
Index menghasilkan data baris ke-4 dan kolom ke-2 dari range A2:C6. 

 

MATCH 

Fungsi MATCH merupakan kebalikan dari Fungsi INDEX. Jika Fungsi INDEX yang kita bahas 
sebelumnya mencari nilai berdasarkan informasi posisi kolom dan baris tertentu maka fungsi 
MATCH menghasilkan nilai posisi relatif dari suatu nilai yang kita cari. 

 

MATCH(lookup_value; lookup_array; [match_type]) 

 lookup_value : Wajib diisi. Nilai yang ingin Anda cocokkan dalam lookup_array. Argumen 
lookup_value bisa berupa nilai (angka, teks, atau nilai logika) atau referensi sel ke angka, 
teks atau nilai logis. 

 lookup_array : Wajib diisi. Rentang sel atau range data yang dicari. 

 match_type : Opsional. Bilangan -1, 0, atau 1. Argumen match_type menentukan 
bagaimana Excel mencocokkan lookup_value dengan nilai dalam lookup_array. Nilai 
default untuk argumen ini adalah 1. 

1. 1 atau dikosongkan (jika range data diurutkan dari kecil ke besar): MATCH menemukan 
nilai terdekat yang lebih kecil dari atau sama dengan lookup_value. Nilai dalam 
argumen lookup_array harus disusun dalam urutan ascending (urutan naik/ kecil ke 
besar), contoh: ...-2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, FALSE, TRUE. 

2. 0 (tidak berpengaruh urutan): MATCH menemukan nilai pertama yang sama persis 
dengan lookup_value. Nilai dalam argumen lookup_array dapat disusun dalam urutan 
apa saja. 

3. -1 (jika range data diurutkan dari besar ke kecil): MATCH menemukan terdekat yang 
lebih besar dari atau sama dengan lookup_value. Nilai dalam argumen lookup_array 
harus disusun dalam urutan descending (urutan turun/ besar ke kecil), misalnya TRUE, 
FALSE, Z-A, ...2, 1, 0, -1, -2, ..., dan seterusnya. 
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Contoh 1 

 

Pada contoh diatas kita akan mencari posisi pada huruf tertentu  

 Pada cell B11 ketikan rumus =MATCH(A10;A2:A8;0) hasilnya posisi dibaris 3 

 Pada cell B12 ketikan rumus =MATCH(A11;A2:A8;0) hasilnya posisi dibaris 6 

Ket:  A11  lookup_value = nilai yang akan dicari posisinya dan  

 C3:C9 lookup_array = range data 

Contoh 2 

 

Pada gambar tersebut fungsi MATCH mencari posisi relatif dari "Produk C" pada range A2:A6 
hasilnya adalah 3. 

 

Rumus Gabungan INDEX – MATCH Sebagai Alternatif VLOOKUP 

Contoh 1 : INDEX – MATCH 

 

Untuk mencari Bagian berdasarkan informasi Nama Karyawan kita bisa menggunakan rumus 
VLOOKUP:  =VLOOKUP(B8;B2:D8;3;0) 

Rumus VLOOKUP diatas bisa juga diganti dengan rumus INDEX – MATCH berikut: 
   =INDEX(C2:C6;MATCH(B8;A2:A6;0)) 



Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Dian Nuswantoro 

 APLIKOM BISNIS – MS EXCEL   HaL. 15 

Rumus diatas mencari posisi karyawan 3 pada range A2:A6 dengan fungsi MATCH. Hasilnya 
adalah 3. Posisi relatif 3 ini oleh fungsi Index dipakai sebagai informasi untuk menunjukkan 
nomor baris dari index data pada range C2:C6. 

Contoh 2: INDEX – MATCH 

 

Pada contoh diatas, bermaksud mencari Nama, Bagian, dan Gaji Pokok berdasarkan informasi 
NIP. Hal ini tidak bisa kita selesaikan dengan VLOOKUP biasa. Salah satu kelemahan fungsi 
VLOOKUP adalah tidak bisa mengambil data di kiri kolom pencarian. Hal ini bisa diatasi dengan 
menggunakan rumus INDEX – MATCH ini. 

Pencarian Berdasarkan Kolom dan Baris dengan INDEX-MATCH 

 

Pada contoh di atas dimaksudkan untuk mencari nilai angka penjualan pada range C3:E8 
berdasarkan informasi ID dan Bulan. Rumus excel pada sel B12 yang digunakan pada contoh 
diatas adalah: =INDEX(C3:E8;MATCH(B10;A3:A8;0);MATCH(B11;C2:E2;0))  

Pada rumus diatas, nomor baris dicari dengan menggunakan rumus excel: MATCH(B10;A3:A8;0) 

Sedangkan nomor kolomnya menggunakan rumus excel: MATCH(B11;C2:E2;0) 
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LATIHAN 7 

Soal 1 

Tugas Anda adalah isikan data pada kolom 
Harga dengan rumus Excel Index – Match. 
Total Harga dihitung berdasarkan Harga x Qty 

 

Soal 2 

 

Tugas Anda adalah isikan data pada kolom Jenis Produk dan Merk dengan rumus HLOOKUP – 
VLOOKUP, serta kolom Harga dengan rumus Excel INDEX – MATCH. Total Harga dihitung 
berdasarkan Harga x Qty 
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FUNGSI OFFSET 

Fungsi OFFSET adalah salah satu fungsi referensi excel yang digunakan untuk menggeser sebuah 
referensi dari sebuah titik acuan. Pergerseran ini bisa ke kanan atau ke kiri dan juga bisa ke atas 
atau ke bawah sesuai informasi pergeseran baris dan kolom yang ditetapkan. Selain itu fungsi 
offset bisa juga menetapkan tinggi dan lebar referensi yang dihasilkan tadi. 

Fungsi excel ini bisa dimanfaatkan misalnya untuk membuat sebuah range dinamis, dimana 
referensi ini akan menyesuaikan banyak data yang ada sehingga kita tidak perlu merubah sebuah 
rumus berulang-ulang untuk melakukan penyesuaian. 

Cara menggunakan OFFSET adalah sebagai berikut: 

OFFSET(reference; rows; cols; [height]; [width]) 

Sintaksis fungsi OFFSET di atas memiliki lima (5) argument , yaitu: 

 Reference: Referensi yang ingin kita jadikan sebagai dasar atau titik awal. Referensi harus 
merujuk ke sebuah sel atau range sel yang berdekatan; jika tidak, akan menampilkan pesan 
kesalahan #VALUE!. 

 Rows: Jumlah baris, ke arah atas atau ke bawah, yang kita inginkan untuk dirujuk 
berdasarkan titik awal (Reference). Baris/row bisa berupa positif (yang berarti di bawah 
referensi awal) atau negatif (yang berarti di atas referensi awal). 

 Cols: Jumlah kolom, ke arah kiri atau ke kanan, yang kita inginkan untuk dirujuk berdasarkan 
titik awal (Reference). Cols/kolom bisa berupa positif (yang berarti ke kanan referensi awal) 
atau negatif (yang berarti ke kiri referensi awal). 

 Height [opsional]: Tinggi, dalam jumlah baris, yang merupakan hasil yang kita inginkan. 
argumen ini harus berupa bilangan positif. 

 Width [opsional]:  Lebar, dalam jumlah kolom, yang merupakan hasil yang Anda inginkan. 
Argumen ini harus berupa bilangan positif. 

Contoh  1 

Seringkali kita menemukan masalah dalam mengambil beberapa data dimana sumber datanya 
berupa data baris kebawah, sedangkan hasil yang akan ditampilkan berupa kolom data ke kanan. 

Contoh : 

 

Data ruang di atas berupa baris data ke bawah, jika kita hendak membuat tampilan seperti ini 
bagaimana caranya? 

 

Data ruang akan dibuat ke kanan dalam kolom. Kita harus mengabaikan fungsi Transpose, karena 
dalam hal tertentu dimana data kolomnya banyak dan kompleks tentu akan kesulitan. 

Jika kita menggunaka perintah =A2 untuk mengambil data pada cell B8 kemudian copy fungsi 
tersebut kekanan. maka hasilnya akan salah. 

Mengapa salah ? Karena pada saat copy rumus kekanan, fungsi akan mengikuti pegerakan 
kolomnya bukan barisnya. 
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B8 : =A2 

C8 : =B2 

D8 : =C2 

Coba sekarang kita menggunakan fungsi OFFSET berikut ini: 

B8 : =OFFSET($A2,COLUMN()-2,0,1,1) 

C8 : =OFFSET($A2,COLUMN()-2,0,1,1) 

D8 : =OFFSET($A2,COLUMN()-2,0,1,1) 

Penjelasan: 

 =OFFSET($A2,COLUMN()-2,0,1,1) 

 $A2 : Awal pengambilan data, beri tanda $ agar kolomnya tidak berubah saat copy ke kanan 
(kolom) 

 COLUMN()-2 : mengambil posisi kolom target, karena target di B8, maka jelas kolom ke 2, 
kemudian dikurangi 2 yang hasilnya memberi nilai 0 sebagai data posisi awal 

 0: merupakan kolom yang tidak berubah. 

sehingga apabila diuraikan rumusnya sebagai berikut: 

B9: =OFFSET($A2,0,0,1,1) 

C9: =OFFSET($A2,1,0,1,1) 

D9: =OFFSET($A2,2,0,1,1) 

Perhatikan COLUMN()-2 menjadi nilai yang berubah-rubah. 
 
Contoh  2 

 

Keterangan 

1. Rumus pertama fungsi Offset menggeser posisi A1 sebanyak 6 baris ke bawah dan 2 kolom 
ke kanan. Hasil dari rumus di atas adalah sebuah referensi sel (C7) yang nilainya adalah 160. 

 

2. Rumus kedua mirip dengan rumus pertama. Offset menggeser posisi A1 sebanyak 8 baris ke 
bawah dan 1 kolom ke kanan hasilnya adalah sebuah referensi sel B9. 
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3. Fungsi offset menggeser posisi referensi sel A1 sebanyak 1 baris ke bawah dan 2 kolom ke 
kiri hasilnya adalah referensi C2. Kemudian offset menetukan tinggi dan lebar referensi ini 
sebanyak 10 baris dan 2 kolom yang hasilnya adalah sebuah referensi C2:D11. 

 

LATIHAN 

 

Pada tabel pertama di atas terdapat data tabel A4 sampai D13, kemudian pada tabel kedua 
terdapat isian Nomor, Nama, Departemen, dan Gaji Pokok di sel H3, H5 sampai H7. Tugas Anda 
adalah mengisi rumus pada isian Nama (H5) sesuai dengan Nomor urut pada H3. Demikian juga 
dengan isikan rumus pada isian Departemen (H6) dan Gaji Pokok (H7) dengan fungsi OFFSET. 
 


