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Format angka yang tersedia di Excel 

 

Dengan menerapkan format angka yang berbeda, 

Anda dapat mengubah tampilan dari suatu angka 

tanpa mengubah angka tersebut.  Suatu format 

angka tidak berpengaruh pada nilai sel aktual yang 

digunakan oleh Microsoft Office Excel untuk 

melakukan perhitungan. Nilai aktual ditampilkan di 

dalam formula bar. 

 

Berikut ini adalah rangkuman dari format angka 

yang tersedia pada tab Home pada grup Number. 

Untuk melihat semua format angka yang tersedia, klik Dialog Box Launcher di sebelah 

Number. 

 
 

Format Deskripsi 

General Ini adalah default format angka yang diterapkan Excel ketika Anda 

mengetikkan suatu angka. Sebagian besar, angka yang diformat dengan 

format General ditampilkan sesuai dengan yang Anda ketikkan. Namun, 

jika sel tidak cukup lebar untuk menampilkan seluruh angka, format 

General  akan membulatkan angka dengan desimal. Format angka 

General juga menggunakan notasi ilmiah (scientific) untuk angka dalam 

jumlah besar (12 atau lebih digit). 

Number Format ini digunakan untuk menampilkan angka secara umum. Anda 

dapat menetapkan jumlah angka desimal yang ingin digunakan, apakah 

Anda ingin menggunakan pemisah ribuan, dan bagaimana Anda ingin 

menampilkan angka negatif. 

Currency Format ini digunakan untuk nilai moneter umum dan menampilkan simbol 

mata uang default dengan angka. Anda dapat menetapkan jumlah angka 

desimal yang ingin digunakan, apakah Anda ingin menggunakan pemisah 

ribuan, dan bagaimana Anda ingin menampilkan angka negatif. 

Accounting Format ini juga digunakan untuk nilai moneter, tetapi simbol mata uang 

dan angka desimal akan diluruskan secara otomatis di dalam kolom 

(seperti jika Anda memformat tulisan dengan Justify/rata kanan dan kiri). 

Date Format ini menampilkan nomor seri tanggal dan waktu sebagai nilai 

tanggal, sesuai dengan jenis dan lokasi yang Anda tentukan.  

Time Format ini menampilkan nomor seri tanggal dan waktu sebagai nilai 

waktu, sesuai dengan jenis dan lokasi yang Anda tentukan.  
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Percentage Format ini mengalikan nilai sel dengan 100 dan menampilkan hasil dengan 

simbol persen. Anda dapat menentukan jumlah angka desimal yang ingin 

digunakan. 

Fraction Format ini menampilkan sebuah angka sebagai pecahan, sesuai dengan 

jenis pecahan yang Anda tentukan. 

Scientific Format ini menampilkan angka dalam notasi eksponensial, menggantikan 

bagian nomor dengan E+n, dimana E (yang merupakan singkatan dari 

Eksponen) mengalikan angka sebelumnya dengan 10 pangkat n.  

Contoh: 

Format Scientific 2 desimal menampilkan 12345678901 sebagai 

1.23E+10, dimana 1.23 kali 10 pangkat 10. Anda dapat menentukan 

jumlah angka desimal yang ingin digunakan. 

Text Format ini memperlakukan isi sel sebagai teks dan menampilkan isi persis 

seperti yang Anda ketik, meskipun angka yang Anda ketikkan. 

Special Format ini menampilkan angka sebagai kode pos (ZIP Code), nomor 

telepon, atau nomor jaminan sosial. 

Custom Format ini memungkinkan Anda untuk memodifikasi salinan dari kode 

format angka yang sudah ada. Hal ini menciptakan format angka kustom 

yang ditambahkan ke daftar kode format angka. Anda dapat 

menambahkan antara 200 dan 250 format angka kustom, tergantung 

pada versi bahasa Excel yang Anda install.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


