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Menghitung sel yang berisi angka 

 

Katakanlah Anda ingin menghitung berapa 

jumlah baris yang berisi angka dan tanggal 

di dalam sebuah kolom yang berisi 

campuran jenis data yang berbeda (teks dan 

angka). Ada beberapa cara yang dapat Anda 

lakukan untuk menghitung sel yang berisi 

angka.  

 

Menghitung sel yang berisi angka di 

dalam sebuah baris atau kolom yang 

bersebelahan: 

 

1. Pilih sel yang berada di bawah atau di sebelah kanan dari baris/kolom yang berisi angka 

yang ingin Anda hitung.  

2. Pada tab Home, grup Editing, klik tanda panah di sebelah AutoSum , klik Count 

Numbers, kemudian tekan ENTER.  

 

Menghitung sel yang berisi angka yang tidak dalam satu baris atau kolom yang 

bersebelahan: 

 

Untuk melakukannya, gunakan fungsi COUNT. 

 

Contoh: 

   

1 

2 

3 

4 

5 

6 
 

A 

Data 

Ganendra 

4/29/2010 

   

17 

30.25 

Formula Deskripsi (Hasil) 

=COUNT(A2:A6) Menghitung jumlah sel yang bersisi angka di dalam list. 

Tanggal termasuk ke dalam angka. (3) 

=COUNT(A2:A3,A6) Menghitung jumlah sel yang bersisi angka pada dua sel 

yang berada di atas dan sel paling bawah.  Tanggal 

termasuk ke dalam angka. (2) 
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Berikut ini penjelasan rinci mengenai fungsi COUNT 

 

Fungsi COUNT berfungsi untuk menghitung jumlah sel yang berisi angka dan menghitung 

angka di dalam sebuah list.  

 

Syntax: 

COUNT(value1,value2,...) 

 

Value1, value2, ...   merupakan argumen 1 hingga 255 yang dapat berisi atau mengacu 

pada berbagai jenis data yang berbeda, tetapi hanya data angka yag akan dihitung. 

 

Catatan: 

� Argumen berupa angka, tanggal atau teks yang merepresentasi angka akan dihitung.  

� Argumen berupa nilai salah (error values) atau teks yang tidak dapat diterjemahkan ke 

dalam angka akan diabaikan.  

� Jika Anda ingin menghitung nilai logis (logical values), teks, atau nilai salah (error 

values), gunakan fungsi COUNTA (Inshallah akan dibahas pada tulisan lainnya). 


