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Operator dan precedence/prioritas perhitungan 

 

Operator menentukan jenis perhitungan yang ingin Anda lakukan dalam suatu 

formula/rumus pada Microsoft Office Excel. Ada urutan standar/default dimana perhitungan 

terjadi, tetapi Anda dapat mengubah urutan tersebut dengan menggunakan tanda kurung. 

 

Jenis-Jenis Operator 

 

Ada 4 jenis operator penghitungan: aritmatika/arithmetic, perbandingan/comparison, 

rangkaian teks/text concatenation, dan referensi/reference.  

 

Aritmatika/Arithmetic 

 

Untuk melakukan operasi dasar matematika seperti penambahan, pengurangan atau 

perkalian; menggabungkan nomor, gunakan operator aritmatika berikut. 

 

Aritmatika Arti Contoh 

+ (plus) Penjumlahan 3+3 

– (minus) Pengurangan 

Negatif  

3–1  

–1 

* (bintang) Perkalian  3*3 

/ (garis miring) Pembagian  3/3 

% (persen) Persen 20% 

^ (tanda sisipan) Pangkat 3^2 

 

Perbandingan 

 

Anda dapat membandingkan dua nilai dengan operator berikut. Ketika dua nilai 

dibandingkan dengan menggunakan operator berikut, hasilnya adalah nilai logika TRUE atau 

FALSE. 

 

Perbandingan Arti Contoh 

=  Sama dengan  A1=B1 

>  Lebih besar dari A1>B1 

<  Lebih kecil dari A1<B1 

>=  Lebih besar dari atau sama dengan A1>=B1 

<=  Lebih kecil dari atau sama dengan A1<=B1 

<>  Tidak sama dengan A1<>B1 
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Rangkaian  Teks 

 

Gunakan tanda ampersand (&) untuk menggabungkan, atau menyatukan, satu atau lebih 

string teks untuk menghasilkan satu bagian teks. 

 

Operator 

teks Arti Contoh 

& 

(ampersand) 

Menghubungkan, atau menyatukan, dua nilai 

untuk menghasilkan satu nilai teks yang 

sinambung/kontinu  

("Terima"&"kasih") 

 

Referensi 

 

Kombinasikan rentang sel untuk perhitungan dengan operator berikut. 

 

Operator 

referensi Arti Contoh 

: (titik dua) Operator rentang, yang menghasilkan satu 

referensi untuk semua sel antara dua referensi, 

termasuk dua referensi tersebut  

B5:B15 

, (koma) Operator union/penyatuan, yang 

menggabungkan beberapa referensi menjadi 

satu referensi  

SUM(B5:B15,D5:D15) 

(spasi) Operator intersection/pesimpangan, yang 

menghasilkan pada referensi sel umum untuk 

dua referensi 

B7:D7 C6:C8 

 

Urutan dimana Excel melakukan operasi dalam rumus  

 

Dalam beberapa kasus, urutan dimana perhitungan dilakukan dapat mempengaruhi nilai 

kembali dari suatu rumus, jadi penting untuk memahami bagaimana urutan ditentukan dan 

bagaimana Anda dapat mengubah urutan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. 

 

Urutan penghitungan 

 

Rumus menghitung nilai dalam urutan tertentu. Sebuah rumus di Excel selalu diawali 

dengan tanda sama dengan (=). Tanda sama dengan memberitahu Excel bahwa karakter 

berikutnya merupakan rumus/formula. Setelah tanda sama dengan adalah elemen yang 

akan dihitung (operan), yang dipisahkan oleh operator perhitungan. Excel menghitung 

rumus dari kiri ke kanan, menurut urutan tertentu untuk setiap operator dalam 

rumus/formula. 
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Operator precedence/prioritas 

 

Jika Anda menggabungkan beberapa operator dalam satu formula, Excel melakukan operasi 

dalam urutan yang ditunjukkan pada tabel di bawah. Jika suatu formula berisi operator 

dengan precedence yang sama,  misalnya: jika suatu formula berisi operator perkalian dan 

pembagian, maka Excel mengevaluasi operator dari kiri ke kanan. 

 

Operator Deskripsi 

: (titik dua)  

(spasi tunggal) 

, (koma) 

Operator referensi 

– Negatif (seperti dalam –1) 

% Persen 

^ Pangkat 

* dan / Perkalian dan pembagian 

+ dan – Penambahan dan pengurangan 

& Menghubungkan dua string teks (rangkaian) 

= 

< > 

<= 

>= 

<> 

Perbandingan 

 

Penggunaan tanda kurung 

 

Untuk mengubah urutan evaluasi, lampirkan dalam tanda kurung bagian dari formula yang 

ingin dihitung pertama. Misalnya, rumus berikut menghasilkan nilai 11 karena Excel 

menghitung perkalian sebelum penambahan. Formula mengalikan 2 dengan 3 kemudian 

menambahkan 5. 

=5+2*3 hasilnya adalah 11 

 

Berbeda, jka Anda menggunakan tanda kurung untuk mengubah sintaks, Excel 

menambahkan 5 dan 2 kemudian mengalikan dengan 3 untuk menghasilkan 21. 

=(5+2)*3 hasilnya adalah 21 

 

Dalam contoh di bawah, tanda kurung pada bagian pertama formula membuat Excel 

menghitung B4+25 terlebih dahulu kemudian membagi hasilnya dengan jumlah dari nilai-

nilai dalam sel D5, E5, dan F5. 

=(B4+25)/SUM(D5:F5) 

 

 

 


