
 

 

Write something useful for myself and hopefully for others

Source: Microsoft Office Excel 

 

Menghitung saldo berjalan/

 

Misalnya saja Anda ingin mengetahui saldo berjalan dari item yang 

Anda beli sehingga Anda tidak melampaui batas pengeluaran

dapat menggunakan saldo berjalan/

nilai dari item di dalam sel 

waktu. Untuk menghitung 

berikut: 

 

Contoh: 

   

1 

2 

3 
 

A B 

Simpanan Penarikan

1,000,000 750,000

500,000 250,000
 

 

1. Klik dimana saja diluar sel C3 

2. Untuk menjaga saldo berjalan

melakukan langkah berikut:

� Ketik jumlah simpanan dan penarikan pada sel kosong tepat di bawah data yang 

sudah ada. 

Dengan kata lain, jika An

simpanan pada sel A4, A5, 

seterusnya. 

� Perpanjang formula saldo berjalan ke baris baru dengan memilih sel terakhir 

kemudian copy formula ke sel berikutnya

Dengan kata lain, jika Anda menggunakan contoh di atas

pada sel C3 ke sel C4 dan seterusnya.

 

 

 

 

 

 

Write something useful for myself and hopefully for others [Semarang, Monday, 07 April 

 

saldo berjalan/running balance 

Misalnya saja Anda ingin mengetahui saldo berjalan dari item yang 

Anda beli sehingga Anda tidak melampaui batas pengeluaran

dapat menggunakan saldo berjalan/running balance

nilai dari item di dalam sel yang terus bertambah dari waktu ke 

Untuk menghitung running balance, gunakan langkah 

C 

Penarikan Saldo 

0,000 =SUM(A2,-B2) 

250,000 =SUM(C2,A3,-B3) 

Klik dimana saja diluar sel C3 untuk melihat total penghitungan. 

Untuk menjaga saldo berjalan, tambahkan sebuah baris untuk tiap entri baru dengan 

: 

Ketik jumlah simpanan dan penarikan pada sel kosong tepat di bawah data yang 

Dengan kata lain, jika Anda menggunakan contoh di atas, maka ketikkan 

A4, A5, dan seterusnya, dan penarikan pada sel 

Perpanjang formula saldo berjalan ke baris baru dengan memilih sel terakhir 

kemudian copy formula ke sel berikutnya. 

jika Anda menggunakan contoh di atas, maka copy formula 

pada sel C3 ke sel C4 dan seterusnya. 

April 2014]  

Misalnya saja Anda ingin mengetahui saldo berjalan dari item yang 

Anda beli sehingga Anda tidak melampaui batas pengeluaran. Anda 

running balance untuk melihat 

yang terus bertambah dari waktu ke 

gunakan langkah 

tambahkan sebuah baris untuk tiap entri baru dengan 

Ketik jumlah simpanan dan penarikan pada sel kosong tepat di bawah data yang 

da menggunakan contoh di atas, maka ketikkan 

dan penarikan pada sel B4, B5, dan 

Perpanjang formula saldo berjalan ke baris baru dengan memilih sel terakhir 

maka copy formula 


