
 

 

Write something useful for myself and hopefully for others [Semarang, Wednesday, 17 June 2015]  

Source: Microsoft Office Excel  

 

Mengkonversi angka yang disimpan sebagai teks kembali ke angka 

 

Kadang saat bekerja dengan Microsoft Office Excel, 

angka diformat dan disimpan di dalam sebuah sel 

sebagai teks, yang nantinya dapat menyebabkan 

masalah dengan penghitungan. Misalnya, Anda mungkin 

mengetikkan suatu angka di dalam sel yang telah 

diformat sebagai teks, atau data yang di-impor atau di-

copy sebagai teks dari sumber lain. 

 

Angka yang diformat sebagai teks akan ditampilkan rata 

kiri dan juga ditandai dengan indicator error seperti ini 

. Anda dapat mengkonversinya kembali ke 

angka baik dalam satu sel, satu range, atau di dalam 

beberapa sel yang tidak berdekatan secara bersamaan. 

 

Mengkonversi angka di dalam satu sel atau range sel yang berdekatan: 

� Klik Microsoft Office Button , kemudian klik Excel Options.  

� Klik tab Formulas, lakukan hal berikut:  

1. Di bawah Error Checking, pastikan bahwa kotak centang Enable background 

error checking dipilih.  

2. Di bawah Error checking rules, pastikan bahwa kotak centang Numbers 

formatted as text or preceded by an apostrophe dipilih.  

3. Klik OK. 

� Pada worksheet, pilih sel tunggal atau range sel yang berdekatan yang memiliki 

indicator error di bagian pojok kiri atas .  

� Di sebelah sel atau range yang dipilih, klik tombol error yang muncul , kemudian klik 

Convert to Number.  

 

Mengkonversi angka di dalam sel atau range sel yang tidak berdekatan: 

 

1. Pilih sel kosong dan verifikasi bahwa format angkanya adalah General.  

2. Pada sel, ketikkan 1, dan tekan ENTER.  

3. Pilih sel, kemudian pada tab Home, grup Clipboard, klik Copy. Atau tekan tombol 

CTRL+C pada keyboard. 

4. Pilih sel atau range yang tidak berdekatan yang berisi angka yang disimpan sebagai 

teks yang ingin Anda konversi.  

6. Pada tab Home, grup Clipboard, klik tanda panah di bawah Paste, klik Paste 

Special.  

7. Di bawah Operation, pilih Multiply, kemudian klik OK.  

8. Untuk menghapus isi sel yang Anda ketik pada langkah 2 setelah semua angka telah 

berhasil dikonversi, pilih sel tersebut, tekan DELETE.  


