
 

 

Write something useful for myself and hopefully for others [Semarang, Wednesday, 13 May 2015]  

Source: Microsoft Office Excel  

 

Membuat formula kondisional/bersyarat  

 

Untuk membuat formula ini Anda dapat menggunakan fungsi AND, OR, NOT, dan IF.  

 

Fungsi IF menggunakan argument berikut:  

 

 
 

1. logical_test : kondisi yang ingin Anda periksa kebenarannya. 

2. value_if_true : nilai untuk dikembalikan jika kondisi benar (TRUE). 

3. value_if_false : nilai untuk dikembalikan jika kondisi salah (FALSE). 

 

Membuat formula kondisional yang menghasilkan nilai logis (TRUE atau FALSE) 

 

Untuk melakukannya, gunakan fungsi AND, OR, NOT, dan operator. 

 

Contoh: 

   

1 

2 

3 

4 

5 

6 
 

A 

Data 

26 

11 

7 

Ganendra 

Azyumardi 

Formula Deskripsi (Hasil) 

=AND(A2>A3, A2<A4) Apakah 26 lebih besar dari 11 dan 

lebih kecil dari 7? (FALSE) 

=OR(A2>A3, A2<A4) Apakah 26 lebih besar dari 11 atau 

lebih kecil dari 7? (TRUE) 

=NOT(A2+A3=37) Apakah 26 ditambah 11 tidak sama 

dengan 37? (FALSE) 

=NOT(A5="Ganendra") Apakah A5 tidak sama dengan 

"Ganendra"? (FALSE) 

=OR(A5<>"Ganendra",A6="Azyumardi") Apakah A5 tidak sama dengan 

"Ganendra" atau A6 sama dengan 

"Azyumardi"? (TRUE) 
 

 

 



 

 

Write something useful for myself and hopefully for others [Semarang, Wednesday, 13 May 2015]  

Source: Microsoft Office Excel  

 

Membuat formula kondisional yang menghasilkan kalkulasi lain atau nilai selain 

TRUE atau FALSE 

 

Untuk melakukannya, gunakan fungsi IF, AND, dan OR. 

 

Contoh: 

   

1 

2 

3 

4 

5 

6 
 

A 

Data 

26 

11 

7 

Ganendra 

Azyumardi 

Formula Deskripsi (Hasil) 

=IF(A2=26, "OK", "Not OK") Jika nilai di sel A2 sama dengan 26, maka 

hasilnya "OK". (OK) 

=IF(A2<>26, "OK", "Not OK") Jika nilai di sel A2 tidak sama dengan 26, 

maka hasilnya "OK". (Not OK) 

=IF(NOT(A2<=26), "OK", "Not 

OK") 

Jika nilai di sel A2 tidak kurang dari atau 

sama dengan 26, maka hasilnya "OK".  

(Not OK) 

=IF(A5<>"Ganendra", "OK", "Not 

OK") 

Jika nilai di sel A5 tidak sama dengan 

"Ganendra", maka hasilnya "OK".  

(Not OK) 

=IF(AND(A2>A3, A2<A4), "OK", 

"Not OK") 

Jika 26 lebih besar dari 11 dan kurang dari 

7, maka hasilnya "OK". (Not OK) 

=IF(AND(A2<>A3, A2<>A4), 

"OK", "Not OK") 

Jika 26 tidak sama dengan 11 dan 26 tidak 

sama dengan 7, maka hasilnya "OK". (OK) 

=IF(OR(A2>A3, A2<A4), "OK", 

"Not OK") 

Jika 26 lebih besar dari 11 atau kurang dari 

7, maka hasilnya "OK". (OK) 

=IF(OR(A5<>"Ganendra", 

A6<>"Azyumardi"), "OK", "Not 

OK") 

Jika nilai di sel A5 tidak sama dengan 

"Ganendra" atau nilai di sel A6 tidak sama 

dengan "Azyumardi", maka hasilnya "OK". 

(Not OK) 

=IF(OR(A2<>A3, A2<>A4), "OK", 

"Not OK") 

Jika 26 tidak sama dengan 11 atau 26 tidak 

sama dengan 7, maka hasilnya "OK". (OK) 
 

 


