
 

 

Write something useful for myself and hopefully for others [Semarang, Monday, 10 March 2014]  

Source: Microsoft Office Excel  

 

Menggabungkan sel atau memisahkan sel yang telah digabung 

 

Ketika Anda menggabungkan dua atau lebih sel 

horizontal atau vertical yang berdekatan, sel 

menjadi satu sel dengan ukuran yang lebih 

besar yang ditampilkan di beberapa kolom atau 

baris. Isi dari salah satu sel akan muncul di 

tengah sel yang telah digabung.  

 

Sel gabungan (merged cell) merupakan sel 

tunggal yang dibuat dengan menggabungkan 

dua atau lebih sel. Sel referensi dari sel 

gabungan adalah sel yang berada di sebelah kiri atas dari kisaran sel original. 

 

Anda dapat memisahkan sel gabungan menjadi sel yang terpisah namun Anda tidak dapat 

memisahkan sel tunggal yang belum digabung. 

 

Menggabungkan sel yang berdekatan 

 

1. Pilih dua atau lebih sel yang berdekatan yang ingin Anda gabungkan.  

Catatan: Pastikan bahwa data yang ingin Anda tampilkan pada sel gabungan berada di 

sel sebelah kiri atas dari kisaran sel yang dipilih. Hanya data yang berada pada sel kiri 

atas yang akan tetap berada di sel gabungan. Data dalam semua sel lain dari kisaran 

sel  yang dipilih akan dihapus. 

 

2. Pada tab Home, pada grup Alignment, klik Merge and Center.  

Sel akan digabungkan dalam satu baris atau kolom, dan isi sel akan dipusatkan di sel 

gabungan. Untuk menggabungkan sel tanpa memusatkannya, klik tanda panah di 

sebelah Merge and Center, kemudian klik Merge Across atau Merge Cells. 

Catatan: Jika tombol Merge and Center tidak tersedia, mungkin sel yang dipilih 

dalam editing mode. Untuk membatalkan editing mode, tekan ENTER. 

 

3. Untuk mengubah text alignment dalam sel gabungan, pilih sel, klik tombol alignment 

pada grup Alignment pada tab Home.  

 

Memisahkan sel gabungan 

 

1. Pilih sel gabungan.  

Ketika Anda memilih sel gabungan, tombol Merge and Center  sudah terseleksi 

pada grup Alignment pada tab Home. 

2. Untuk memisahkan sel gabungan, klik Merge and Center .  

Isi dari sel gabungan akan muncul di sebelah kiri atas sel dari kisaran sel yang dipisah. 


