
 

 

Write something useful for myself and hopefully for others [Semarang, Monday, 11 March 2014]  

Source: Microsoft Office Excel  

 

Menggabungkan atau memisahkan isi sel 

 

Anda dapat menggabungkan isi dari beberapa sel dan menampilkannya dalam satu sel. 

Anda juga dapat memisahkan isi dari sebuah sel dan mendistribusikannya sebagai bagian 

individual di sel-sel lain. 

 

Menggabungkan isi dari beberapa sel ke dalam satu sel 

 

Anda dapat menggunakan formula dengan operator ampersand (&) untuk 

menggabungkan teks dari beberapa sel ke dalam satu sel. 

 

 Pilih sel dimana Anda ingin menggabungkan isi dari sel lainnya.  

 Untuk memulai formula, ketik =(  

 Pilih sel pertama yang berisi teks yang ingin Anda gabungkan, ketik &" "& (dengan 

spasi antara tanda petik), dan pilih sel selanjutnya yang berisi teks yang ingin Anda 

gabungkan.  

1. Untuk menggabungkan isi lebih dari dua sel, lanjutkan memilih sel, pastikan untuk 

mengetik &" "& di antara seleksi.  

2. Jika Anda tidak ingin menambahkan spasi antara teks gabungan, cukup ketik & 

bukannya &" "&.  

3. Untuk menyisipkan tanda koma, ketik &", "& (dengan koma diikuti spasi antara 

tanda petik). 

 Untuk menyelesaikan formula, ketik )  

 Untuk melihat hasil dari formula, tekan ENTER. 

Tip:  Anda juga dapat menggunakan fungsi CONCATENATE untuk menggabungkan 

teks dari beberapa sel ke dalam satu sel. 

 

Contoh: 

Berikut ini contoh worksheet yang menunjukkan formula yang dapat digunakan.  

 

   

1 

2 
 

A B 

First Name Last Name 

Ganendra Azyumardi 

Formula Deskripsi (Hasil) 

=A2&" "&B2 Menggabungkan nama di atas, memisahkan dengan 

spasi (Ganendra Azyumardi) 

=B2&", "&A2 Menggabungkan nama di atas, memisahkan dengan 

koma (Azyumardi, Ganendra) 

=CONCATENATE(A2," 

",B2) 

Menggabungkan nama di atas, memisahkan dengan 

spasi (Ganendra Azyumardi) 
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Memisahkan isi sel ke dalam beberapa sel 

 

1. Pilih sel, kisaran sel (Dua atau lebih sel dalam sebuah sheet. Sel dalam satu kisaran 

bisa berdekatan atau tidak berdekatan), atau keseluruhan kolom yang berisi nilai teks 

yang ingin Anda distribusikan ke sel-sel lainnya.  

 

2. Pada tab Data, pada grup Data Tools, klik Text to Columns.  

 
 

3. Ikuti instruksi pada Convert Text to Columns Wizard untuk menentukan bagaimana 

Anda ingin membagi teks ke dalam kolom-kolom. 

 


