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Right here, we have countless book Rumus Excel Lengkap 2010 and collections to check out. We
additionally give variant types and in addition to type of the books to browse. The pleasing book,
fiction, history, novel, scientific research, as without difficulty as various additional sorts of books
are readily welcoming here.
As this Rumus Excel Lengkap 2010 , it ends happening mammal one of the favored book Rumus
Excel Lengkap 2010 collections that we have. This is why you remain in the best website to look the
amazing books to have.

Belajar Formula & Fungsi Microsoft Excel - Ibnu
Teguh Wibowo 2016-10-12
Buku ini sangat sesuai bagi Anda yang hendak
mengumpulkan, mengolah, serta menganalisis
data. Sebab, penjelasan setiap langkah fungsi
dan formula Microsoft Excel dalam buku ini
dijabarkan secara gamblang mudah dipahami
oleh siapa pun.
The Master Book of MS Excel - Rizki
Hidayatullah 2019-12-01
Menguasai MS Excel akan membantu Anda
dalam mengumpulkan, mengolah, serta
menganalisis data. Siapa pun Anda—sales,
administrator, pebisnis, maupun
mahasiswa—wajib menguasai perangkat lunak
ini, sehingga Anda bisa mendapatkan hasil
analisis data yang memuaskan dan tepat. Buku
ini menguraikan langkah-langkah mudah dan
praktis bagaimana bekerja menggunakan MS
Excel. Jadi, buku ini akan memandu Anda
bagaimana mengatur buku kerja dan lembar
kerja, mengatur tampilan lembar kerja,
memasukkan dan mengedit data, menerapkan
formula, mengoperasikan database, dan lainlain. Selain menjelaskan bagaimana menguasai
MS Excel dengan mudah dan praktis, buku ini
juga menyajikan tips dan trik dalam
mengoperasikan Google Sheet. Dengan bahasa
yang mudah dipahami dan penjabaran yang
detail dan terperinci, Anda bisa langsung
mempraktikkan seluruh tutorial di dalam buku
ini. Jadi, bagi Anda yang ingin mempelajari dan
menguasai setiap fitur perangkat lunak MS
Excel, buku ini adalah panduan wajib yang harus
Anda miliki. Semoga bermanfaat dan selamat
membaca.
Teknik Belajar Microsoft Word dan Excel tanpa
rumus-excel-lengkap-2010

guru dalam 48 jam - Elfiansyah
"Teknik Belajar Microsoft Word dan Excel tanpa
guru dalam 48 jam” ditulis untuk para pemula
yang ingin belajar namun mempunyai kesibukan
yang padat sehingga dengan adanya buku ini
dapat memudahkan dalam belajar sehingga
aktivitas tetap berjalan dengan baik dan tentu
tidak menganggu aktivitas yang penting lainnya.
Buku ini merupakan buku latihan yang sangat
cocok untuk pelajaran ekstra di sekolah maupun
dirumah. Didalam buku ini terdapat latihanlatihan yang disertai petunjuk-petunjuk untuk
memudahkan belajar yang disertai langsung
praktek tanpa harus ada pembimbing sehingga
dapat dipelajari sesuai dengan waktu yang
diinginkan dan buku ini dilengkapi dengan
informasi-informasi freeware Antivirus, Anti
Malware, Anti Spyware dan Anti Keyloger serta
Aplikasi perkantoran selain Microsoft Office.
The Best Tips & Trick MS Office: Excel Arista Prasetyo Adi 2017-03-27
Microsoft Office Excel merupakan salah satu
aplikasi pengolahan angka yang sangat populer.
Banyak yang beranggapan bahwa menggunakan
Excel itu sangat susah dan diperlukan keahlian
khusus di dalamnya. Namun sebenarnya, sangat
mudah penggunaannya. Di dalam buku ini akan
dibahas berbagai macam trik dan tip Excel.
Mulai dari pengenalan menu baru untuk
mempercepat pekerjaan hingga trik perhitungan
dan pengolahan data. Tip dan trik yang dibahas
sebagian besar bisa digunakan untuk MS Excel
mulai versi 2007, 2010, 2013, hingga yang
terbaru Excel 2016. Pembahasan dalam buku
mencakup: -Sortir data pada Excel Menggunakan grafik mini -Menggunakan
formula -Menu analisa cepat dalam Excel -
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Memasukkan data kilat dengan Flash Fill -Dan
masih banyak lagi
Belajar Tuntas Rumus dan Fungsi Microsoft
Excel - Wandi 2021-11-14
Ketika kita mendengar kata Excel, maka kita
akan terbayang dengan sebuah aplikasi yang
multi fungsi, bisa dipakai untuk perhitungan,
membuat laporan, manganalisis data, dan masih
banyak lagi kegunaan-nya. Pada tahun 2016,
Microsoft sendiri telah merilis versi terbaru
Excel yang dinamai dengan Excel 2016 berada
dalam paket Microsoft Office 2016. Tentunya
hadir dengan fitur - fitur tambahan yang sangat
berguna dalam pengelolaan sebuah data.
Aplikasi ini mempunyai banyak kelebihan,
membuatnya semakin unggul dan banyak
digunakan dalam segala bidang, salah satu
kelebihannya adalah formula dan fungsi excel
yang bisa mengelola data statistik, keuangan,
informasi, dan masih banyak lagi. Formula dan
fungsi excel adalah rumus-rumus yang terdapat
di dalam excel untuk melakukan perhitungan
menggunakan istilah-istilah statistik,
matematika, dan logika. Yang jadi permasalahan
adalah bagaimana memanfaatkan formula dan
fungsi tersebut agar bisa mengelola data secara
cepat dan tepat? Sebenarnya cukup mudah
untuk menggunakan dan memanfaatkan formula
dan fungsi excel jika kita mengetahui sintaksintak yang terdapat di dalamnya. Oleh karena
itu, buku ini hadir di tangan Anda semua, untuk
mengupas tuntas sintak-sintak tersebut,
sehingga bisa diterapkan dalam pengelolaan
sebuah data. Di dalam buku ini, Anda akan
dipandu untuk menggunakan formula dan
fungsi-fungsi dengan mengetahui urutan-urutan
sintak sesuai dengan formula dan fungsi yang
digunakan. Dengan mengetahui urutan sintak
yang terdapat di dalam fungsi tersebut, Anda
akan dengan mudah mengaplikasikannya dalam
permasalahan pengolahan data yang Anda
hadapi. Di dalam buku ini akan dibahas secara
lengkap tentang formula dan fungsi excel,
dimulai dari pengenalan excel, pengenalan
formula, pengenalan rumus, hingga bagaimana
cara menggunakannya. [Fianosa
Publishing,Indonesia,Ebook,Digital,Rumus dan
Fungsi Microsoft Excel, Microsoft Excel]
Kupas Tuntas Matematika Keuangan dengan MS
Excel - Johar Arifin, SE MSi Akt CA 2016-02-17
Buku ini ditunjukan bagi semua kalangan yang
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menghargai waktu dan berminat mempelajari
keuangan terapan secara efektif dan efisien.
Ditulis oleh master Excel Indonesia yang sangat
berpengalaman menulis buku bisnis terapan
menajdi jaminan buku lebih ringan dipelajari
tetapi berbobot dan pasti enak dibaca. Materi
buku ini sangat cocok untuk mahasiswa maupun
dosen pengampu mata kuliah keuangan/
matematika keuangan. Tabel data disiapkan
untuk dimodifikasi sebagai bahan pengajaran di
lembaga kursus keuangan atau perguruan tinggi
sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih
mudah dan tidak membosankan.
Mengeksplorasi Fungsi VLOOKUP,
HLOOKUP, dan LOOKUP Excel - Yudhy
Wicaksono & Solusi Kantor 2022-03-30
Excel menyediakan ratusan fungsi yang
dikelompokkan dalam kategori tertentu. Fungsi
VLOOKUP, HLOOKUP, dan LOOKUP merupakan
tiga fungsi yang hampir pasti dibutuhkan
pengguna Excel. Sayangnya, kemampuan ketiga
fungsi ini tidak tereksplorasi secara optimal.
Buku ini merupakan yang pertama dan
terlengkap yang mengupas penggunaan fungsi
VLOOKUP, HLOOKUP, dan LOOKUP.
Pembahasan dilengkapi beragam studi kasus
yang sering dijumpai sehari-hari. Di akhir
bahasan, disajikan penerapan fungsi untuk
membuat surat keterangan otomatis yang sering
digunakan dalam dunia pendidikan, bisnis, dan
perkantoran. Mengeksplorasi Fungsi VLOOKUP,
HLOOKUP, dan LOOKUP Excel ditujukan untuk
semua kalangan. Buku ini akan membantu Anda
memahami cara memanfaatkan fungsi
VLOOKUP, HLOOKUP, dan LOOKUP dengan
banyak contoh dalam berbagai bidang terapan.
Materi pembahasan dilengkapi file yang dapat
didownload secara gratis agar proses belajar
menjadi lebih efektif dan efisien. Tidak
berlebihan jika buku ini harus dimiliki oleh
semua kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa,
pengajar/dosen untuk keperluan proses belajar
mengajar, karyawan, hingga pengguna Excel
secara umum.
Fitur dan Fungsi Excel Terapan - Iman Supriadi
ST. MM. 2022-06-28
Skill mengolah data dengan Microsoft Excel
merupakan salah satu skill dengan permintaan
tinggi dalam dunia kerja. Berbeda dengan buku
lainnya, buku ini lebih banyak menggunakan
kombinasi fungsi Excel terapandan penggunaan
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formula dalam fitur Microsoft Excel seperti
Conditional Formatting, Data Validation dan
Solver Addin untuk memaksimalkan fitur
tersebut. Buku ini juga disertai pembahasan
sehingga memudahkan bagi pemula, dimana
materi yang dibahas meliputi: - Hal hal
fundamental dalam Microsoft Excel dan logika
dalam membuat argumen fungsi terapan. Penggunaan kombinasi fungsi SUMPRODUCT
sebagai alternatif dalam mengolah data dimana
terdapat kasus tertentu yang tidak dapat
diselesaikan oleh fungsi yang biasa digunakan. Studi kasus yang berhubungan dengan
pemanfaatan formula Date & Time, Formula
TEXT dan kombinasi fungsi tersebut untuk solusi
olah data tarikan dari sebuah sistem aplikasi lain
atau google form. - Analisa dan controlling data
yang berasal dari sumber yang berbeda dengan
Formula Lookup & Reference untuk
menghindari kasus salah input atau data belum
terinput - Menandai sel atau range tertentu
dengan Conditional Formatting - Validasi data
dengan data Validation dan Management
Database dengan Pivotable - Penggunaan Solver
dalam Model pengambilan keputusan bisnis,
Transportasi dan Penugasan dengan pendekatan
Linier Programming. Materi dalam buku ini
berisi pembahasan studi kasus yang sering
terjadi dalam olah data menggunakan Ms. Excel
baik data hasil input, tarikan dari program yang
diadopsi perusahaan atau google form. Selain
dijelasakan bagaimana penerapan fitur dan
fungsi, dalam buku ini juga diajarkan bagaimana
cara membaca dan menterjemahkan fungsi yang
sudah kita buat sehingga melatih logika berfikir
kita. Buku ini juga disertai dengan latihan dan
langkah-langkah yang mudah dipahami,
sistematis, dikemas menarik serta pembahasan
yang rinci dan sederhana sehingga dapat
dipelajari oleh siapa pun.
Excel Tabel Analisis - Hendra Wijaya 2016-04-23
Administrasi Perkantoran adalah serangkaian
kegiatan merencanakan, mengorganisasi,
mengarahkan, mengawasi dan
menyelenggarakan berbagai pekerjaan
perkantoran dan ketatausahaan secara tertib.
Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, anda
dapat memanfaatkan fasilitas yang telah
disediakan oleh Microsoft Office (Word-ExcelPowerpoint).
Cepat Mudah Dan Belajar Sendiri
rumus-excel-lengkap-2010

Mengamankan Dan Menyelamatkan Data
Pada Harddisk - Madcoms 2015-11-21
Buku cepat dan mudah belajar sendiri
mengamankan & menyelamatkan database pada
Hardisk secara detail membahas tentang
masalah keamanan serta langkah-langkah yang
tepat dalam menyelamatkan data pada hardisk.
Bahasan yang terkandung dalam buku ini cukup
kompleks, namun disajikan dengan struktur
kalimat yang mudah dimengerti secara teori dan
juga dilengkapi dengan panduan langsung
praktek sehingga materi akan lebih mudah
dipahami.
Membangun Rumus dan Fungsi pada
Microsoft Excel 2007, 2010, dan 2013 MADCOMS 2015-11-22
Microsoft Excel adalah program operator
spreadsheet yang sangat populer di Indonesia.
Program ini merupakan salah satu program
aplikasi yang berada dalam keluarga Microsoft
Office. Saat ini cukup banyak pengguna
Microsoft Excel yang hanya menggunakan
program ini untuk mengetik tabel, padahal di
dalam Microsoft Excel tersedia banyak fasilitas
yang dapat digunakan untuk memaksimalkan
pembuatan laporan dalam bentuk tabel. Salah
satu fasilitas tersebut adalah adalah Fungsi.
Microsoft Excel menyediakan banyak fungsi
yang dikelompokkan dalam beberapa kategori
untuk melakukan proses perhitungan atau
kalkulasi data. Buku “Membangun Rumus dan
Fungsi pada MS-Excel 2007, 2010 dan 2013”
ditulis bagi para pemakai program operator
Microsoft Excel agar dapat memanfaatkan
fungsi-fungsi yang tersedia secara maksimal
untuk mempermudah serta mempercepat proses
perhitungan atau kalkulasi data. Bahasan rumus
dan fungsi dalam buku ini meliputi : Pokok
bahasan yang disajikan dalam buku
“Membangun Rumus dan Fungsi pada MS-Excel
2007, 2010 dan 2013” ini meliputi: · Mengenal
sekilas tentang MS-Excel versi 2007, 2010, dan
2013 beserta tata cara penulisan rumus atau
Formula di dalamnya. · Bagaimana
memaksimalkan perintah-perintah dalam Tab
Formulas untuk penulisan rumus · Memahami
Fungsi-fungsi apa saja yang termasuk kategori
AutoSum dan Logika · Memahami Fungsi-fungsi
yang digunakan untuk mengolah Data Teks. ·
Memahami Fungsi-fungsi apa saja yang
termasuk kategori Lookup dan Referensi. ·
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Memahami Fungsi-fungsi yang digunakan untuk
mengolah data Tanggal dan Waktu. · Memahami
Fungsi-fungsi apa saja yang termasuk kategori
Matematika & Trigonometri · Memahami Fungsifungsi yang digunakan untuk mengolah data
Finansial · Memahami Fungsi-fungsi yang
digunakan untuk mengolah data Statistik. ·
Memahami Fungsi-fungsi yang termasuk
kategori Informasi. · Memahami Fungsi-fungsi
yang termasuk kategori Engineering. ·
Memahami Fungsi-fungsi yang termasuk
kategori Database, Cube, dan Web.
Kupas Tuntas Kriteria dalam Formula Excel Yudhy Wicaksono & Solusi Kantor 2021-04-06
Pengguna Excel pada umumnya mengalami
kesulitan dalam membuat kriteria yang efektif
karena membutuhkan pemahaman yang baik
tentang cara Excel menangani data. Pelajari
buku ini, dijamin Anda akan dengan cepat
menguasai pembuatan kriteria. Ini adalah buku
pertama dan terlengkap yang mengupas
penggunaan kriteria dalam formula Excel
dengan pendekatan logika. Materi pembahasan
dilengkapi file yang dapat di-download secara
gratis agar proses belajar menjadi lebih efektif
dan efisien. Buku ini ditujukan bagi semua
kalangan yang ingin mempelajari kriteria dalam
formula Excel. Pengulasan materi dalam buku
sini akan membantu Anda memahami secara
mendalam cara memanfaatkan kriteria dalam
formula Excel, dengan banyak contoh pada
berbagai bidang terapan. Tidak berlebihan jika
buku ini harus dimiliki oleh pelajar, mahasiswa,
pengajar/dosen, karyawan, dan siapa saja yang
menggunakan Excel sehari-hari. Buku ini
disusun oleh penulis yang sangat
berpengalaman dalam menulis buku Excel
terapan. Pembahasan dikemas secara lugas
dengan bahasa yang jelas, mudah, singkat, dan
sederhana sehingga mengalir begitu ringan,
tidak membosankan, dan pasti enak dibaca.
Mengungkap Kedahsyatan PivotTable dan
Solver Microsoft Excel + CD Mengoptimalkan Fungsi dan Formula Excel
2010 - Wahana Komputer
Cara Mudah Menguasai Microsoft Office Excel
2007 dalam Seminggu - Jarot S. 2010-01-01
Pekerjaan anda selalu berhubungan dengan
angka dan grafik? Anda tentu akan bisa bekerja
rumus-excel-lengkap-2010

lebih cepat jika menguasai aplikasi pengolahan
angka. Salah satunya Ms. Excel 2007. Fiturfiturnya lebih lengkap dari versi sebelumnya
sehingga anda bisa berkreasi untuk menyajikan
laporan atraktif yang tidak membosankan. Di
buku ini, anda akan dibimbing untuk
menggunakan ms. excel 2007 secara mendasar
sehingga lebih mudha dan cepat dipelajari. MediaKita- #serba10ribu
202 Tip Profesional Excel - Christopher Lee
2013-05-01
"Bagi Anda yang sudah mengenal Excel 2007
atau 2010, pasti ingin melakukan hal-hal di
Excel yang belum pernah Anda bayangkan
sebelumnya. Tip praktis dan menyenangkan
dalam buku ini akan menjawab pertanyaan
Anda. Anda akan mulai mengatur lingkungan
kerja Excel yang optimal dengan makro,
melakukan crack pada workbook yang
terenkripsi, mengaktifkan tab Developer, Addins, dan lainnya. Lalu Anda akan membangun
worksheet Anda dengan pengaturan kolom, baris
dan sel dengan cara pintas, memeriksa nilai
dalam sel, serta mengisi dan mengkonversi nilai
dalam sel. Buku ini juga fokus pada penggunaan
Kustom Format, menggunakan Format Painter
dan Camera untuk menduplikat data,
menampilkan nilai, pecahan, nilai uang dan
persentase sesuai keinginan Anda, juga
memahami perbedaan antara presisi dan
tampilan nomor yang diterapkan Excel. Rumus
dan fungsi juga dibahas dengan tuntas dengan
fokus pada fungsi logikal,numerik, teks,
finansial, lookup dan tanggal/waktu. Cara
membuat grafik dan mencetak workbook
dibahas lengkap. Akan dijelaskan juga cara
membangun workbook Anda dengan teratur dan
bagaimana menggunakan alamat rujukan,
alamat relatif/absolut, dan cara melakukan
proteksi pada worksheet maupun pada
workbook. Anda juga akan bekerja dengan
""what-if-analisis"" untuk membuat ringakasan
berbagai skenario untuk proyeksi penjualan
sesuai dengan ketentuan yang Anda inginkan,
dan cara mengaudit worksheet untuk menelusuri
precendent dan dependent dan melacak error
dalam worksheet Anda. Buku ini juga membahas
bagaimana Anda dapat menggunakan fitur
online dan hal yang perlu di perhatikan saat
mempersiapkan workbook untuk dapat diakses
web. Dan terakhir, Anda akan mengetahui
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berbagai cara yang dapat digunakan agar
workbook Anda dapat didistribusikan secara
elektronik dan aman."
Tip dan Trik Formula Excel 2007, 2010,
2013, 2016, 2019 - Yudhy Wicaksono & Solusi
Kantor 2021-10-27
Banyak pengguna Excel yang belum mampu
menggunakan formula (rumus) Excel untuk
menyelesaikan pekerjaan sehari-hari, baik di
dunia bisnis, pendidikan, ataupun perkantoran.
Padahal, salah satu kunci sukses untuk
menguasai Excel adalah kemampuan dalam
menggunakan formula secara efektif, efisien,
dan profesional. Buku yang beredar pada
umumnya hanya membahas penggunaan formula
Excel untuk versi tertentu. Buku ini membahas
secara lengkap, tip dan trik penggunaan formula
Excel untuk versi 2007, 2010, 2013, 2016, dan
2019. Banyaknya tip dan trik yang dibahas
membuat buku ini cocok digunakan untuk setiap
tingkatan pengguna Excel, mulai dari pengguna
pemula sampai pengguna mahir. Ditulis dengan
bahasa yang singkat, sederhana, dan tidak rumit
menjadikan buku ini sangat cocok digunakan
sebagai referensi untuk meningkatkan
kemahiran Anda dalam menggunakan formula
Excel. Materi pembahasan dilengkapi file latihan
dan file hasil latihan yang dapat di-download
secara gratis agar proses belajar menjadi lebih
efektif dan efisien
Enter the Animal - Teya Brooks Pribac
2021-02-01
Historically, grief and spirituality have been
jealously guarded as uniquely human
experiences. Although non-human animal grief
has been acknowledged in recent times, its
potency has not been recognised as equal to
human grief. Anthropocentric philosophical
questions still underpin both academic and
popular discussions. In Enter the Animal, Teya
Brooks Pribac examines what we do and don’t
know about grief and spirituality. She explores
the growing body of knowledge about
attachment and loss and how they shape the
lives of both human and non-human animals. A
valuable addition to the vibrant interdisciplinary
conversation about animal subjectivity, Enter the
Animal identifies conceptual and methodological
approaches that have contributed to the
prejudice against nonhuman animals. It offers a
compelling theoretical base for the consideration
rumus-excel-lengkap-2010

of grief and spirituality across species and
highlights important ethical implications for how
humans treat other animals.
Regenerasi Excel 2007-2016 - Hamdan Lugina
Jaya, S.Pd 2017-03-27
Buku ini sangat praktis dalam membahas materi
agar pembaca mampu menguasai Excel 2007,
2010, 2013, dan 2016 dengan mudah secara
otodidak. Materi di dalamnya membahas
masalah 4 perbandingan regenerasi Excel mulai
rilis Excel 2007 hingga 2016 yang masih banyak
digunakan hingga saat ini. Cara penggunaan dan
trik yang digunakan dibahas secara terperinci.
Cakupan Materi yang dibahas sebagai berikut: Perkembangan Fasilitas Excel - Office Button &
File - Standarisasi Dasar Excel - Visual Basic
Dasar - Standarisasi Conditional Formatting
Selamat Membaca hamdanjaya@gmail.com
Solusi Bisnis Sehar-hari Excel 2007 + CD Adobe Photoshop CC Untuk Pemula MADCOMS 2015-11-18
Meskipun buku ini lebih dikhususkan untuk para
pemula, namun isi materi yang dibahas cukup
kompleks, yaitu meliputi: Mengenal Program
Adobe Photoshop CC, Mengenal Lembar Kerja,
Mengatur Tampilan Image, Bekerja dengan
Layer, Bekerja dengan Seleksi, Bekerja dengan
painting Tools, Mengolah Objek Teks, Membuat
Shape dan Path, Mengubah Bentuk tampilan
Objek, Menggunakan Menu Filter, Latihan
Praktik, Manipulasi Foto.
Rumus & Fungsi Terapan pada Microsoft Excel
untuk Mengolah Data dan Laporan - MADCOMS
2021-11-23
Buku ini juga disertai dengan latihan dan
langkah-langkah yang mudah dipahami, dan
tentunya pembahasan yang rinci saat mengolah
data dan laporan. Selain itu juga disertai CD
Penyerta yang did alamnya berisi seluruh file-file
latihan yang dibahas dalam buku ini.mudahmudahan buku ini bisa sangat membantu Anda
agar dapat memaksimalkan rumus dan fungsifungsi yang disediakan oleh Microsoft Excel
untuk mengolah data dan laporan.
Mengupas Kedahsyatan 340 Fungsi Terapan
Microsoft Excel 2016 - Johar Arifin 2017-03-27
Microsoft Excel tidak ada matinya! Kalimat
itulah yang tepat untuk menggambarkan betapa
hebatnya program aplikasi ini dalam
memecahkan masalah di semua bidang. Hal ini
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bisa dilihat dari tersedianya beragam kategori
fungsi dan fasilitas yang selalu disempurnakan
dan menjadikan kita semua masih harus belajar
dan terus belajar tentang program aplikasi ini.
Boleh dikatakan, Excel merupakan satu-satunya
program aplikasi yang tidak ada habisnya untuk
dipelajari. Semakin kita pelajari, semakin
banyak tantangan yang sangat mengasyikkan
dan tentu saja semakin membuka wawasan
bahwa dengan Excel, kita bisa berbuat banyak.
Jangan pernah berhenti mempelajari Excel,
karena selalu diperlukan saat ini dan waktu
mendatang. Buku pertama dan terlengkap yang
mengungkap fungsi terapan Excel 2016 disertai
contoh pemecahan studi kasus yang sehari-hari
dihadapi pengguna. Dibahas dalam 568 sheet,
antara lain mengupas 340 fungsi, 174 studi
kasus terapan, dan 12 soal evaluasi. Materi
dalam buku ini tidak berisi pembahasan yang
biasa-biasa saja, tapi penuh dengan contoh studi
kasus yang sebagian di antaranya tidak pernah
ditemukan di buku mana pun. Perlu waktu
beberapa tahun untuk menyiapkan materi
hingga sampai ke tangan pembaca. Materi
pembahasan dikemas menarik, ditulis dengan
bahasa yang lugas, jelas, singkat, mudah, dan
sederhana sehingga dapat dipelajari oleh siapa
pun. Banyak hal diungkap dalam buku ini yang
tidak diduga sebelumnya dan pasti akan
membuat pembaca tercengang dan terperangah.
Pelajari materi buku ini dengan sungguhsungguh, penulis menjamin pembaca akan
mendapatkan spirit dalam belajar dan
menemukan inspirasi yang tidak akan habis
untuk dieksplorasi. Sehingga, maaf, buku ini
tidak cocok bagi pembaca yang tidak serius
dalam mempelajari program aplikasi Excel.
Akhir kata, selamat membaca dan semoga
bermanfaat.
Aplikasi Komputer Microsoft Office 2019 - Yuli
Siyamto, S.Kom., M.Kom; Erlin Elisa, S.Kom.,
M.Kom; Rika Harman, S.Kom., M.SI 2022-01-14
Adapun tujuan dari penulisan buku ini adalah
untuk meningkatkan pemahaman mengenai
sistem komputer, Microsoft Office dan peran
pentingnya dalam menjalankan tugas.
125+ PowerTips untuk Excel 2007, 2010, &
2013 - Christopher Lee 2015-04-07
Buku 125+ PowerTips untuk Excel 2007, 2010,
& 2013 ini menyajikan berbagai tips & trik
paling menarik dan bermanfaat yang dapat Anda
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terapkan dalam Excel 2007, 2010, dan 2013.
Buku ini mengungkapkan rahasia dan trik mahir
yang dapat menghemat banyak waktu sehingga
Anda menjadi lebih produktif. Tips dalam buku
ini akan menjawab semua persoalan yang sering
Anda temukan. Segera tingkatkan kemampuan
Anda menggunakan Microsoft Excel dengan
menguasai berbagai tips berharga, cara pintas,
dan teknik yang jarang diketahui dalam buku ini.
Simulasi dan Komunikasi Digital SMK/MAK
Kelas X (Edisi Revisi) - Drs. Siwi Widi Asmoro,
M.Pd. 2021-04-22
Buku yang berjudul Simulasi dan Komunikasi
Digital SMK/MAK Kelas X ini hadir sebagai
penunjang pembelajaran Sekolah Menengah
Kejuruan pada semua Kompetensi Keahlian.
Buku ini berisi materi pembelajaran yang
membekali peserta didik dengan pengetahuan
dan keterampilan dalam dunia Komunikasi
Digital. Materi yang dibahas dalam buku ini
meliputi: • Logika algoritma dan metode peta
minda • Software pengolah kata dan pengolah
angka • Teknik membuat slide presentasi dan ebook • Kewargaan digital dan penelusuran
informasi • Komunikasi sinkron dan asinkron •
Perangkat lunak pembelajaran kolaboratif
daring • Pembuatan produksi video Berdasarkan
materi yang telah disajikan, para siswa diajak
untuk melakukan aktivitas HOTS (Higher Order
Thinking Skills) dengan cara menanya,
mengeksplorasi, mengamati, mengasosiasikan,
dan mengomunikasikan. Selain itu, info yang
berkaitan dengan isi materi juga disajikan untuk
menambah wawasan siswa. Untuk mengukur
kemampuan siswa dalam memahami materi,
buku ini juga dilengkapi dengan latihan soal
berupa pilihan ganda, esai, dan tugas proyek.
Melalui pemanfaatan dan penggunaan buku ini,
kami berharap bahwa siswa dapat mencapai
kompetensi yang diharapkan. Selain itu, kami
juga berharap bahwa buku ini dapat
memberikan kontribusi yang terbaik bagi
kemajuan dunia pendidikan dalam rangka
mempersiapkan generasi yang cerdas dan
tangguh di era digital ini.
Bermain-main dengan Fungsi dan Formula Excel
2007 & 2010 - Jubilee Enterprise 2014-06-02
"""MS Excel 2007 dan 2010 merupakan software
pilihan untuk mengatasi masalah administrasi,
bisnis, dan perkantoran sehari-hari. Oleh karena
itu, kalau ingin memahami bagaimana cara
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memanfaatkan MS Excel untuk membantu
pekerjaan agar menjadi lebih tertata, rapi, dan
cepat selesai, maka satu-satunya ilmu yang
harus dikuasai adalah ilmu tentang formula dan
fungsi. Buku yang Anda pegang ini berisi materimateri praktis yang mengupas bagaimana fungsi
dan formula bekerja. Anda akan melihat contoh
kasus sederhana yang membantu proses
pemecahan masalah setiap hari yang ditemukan
di dalam kantor, sekolah, lembaga administrasi,
dan bisnis lainnya. Buku ini membahas fungsi
dan formula sebagai berikut:  Fungsi dan
formula secara umum  Fungsi dan formula yang
berkaitan dengan teks  Fungsi dan formula
yang berkaitan dengan tanggal dan waktu 
Fungsi dan formula yang berkaitan dengan data
administrasi  Fungsi dan formula yang
berkaitan dengan statistik sederhana  Dan lain
sebagainya Yang menarik dari buku ini adalah,
latihan-latihan serta langkah-langkah yang
disajikan cukup mudah dipahami oleh para
pemula sekalipun. Jadi, kalau Anda ingin
bermigrasi dari MS Excel 2007 menuju 2010
atau ingin mempelajari fungsi dan formula dari
nol, maka bacalah buku ini. Dijamin, Anda akan
ketagihan menggunakan Excel karena hampir
sebagian besar hitung-hitungan administrasi
bisa dilakukan menggunakan software ini."""
VBA and Macros - Bill Jelen 2010
Use Excel 2010 VBA and macros to automate
virtually any routine task, and save yourself
hours, days, maybe even weeks. Then learn how
to make Excel do things you thought were
simply impossible! This book reveals scripting
techniques you won't find anywhere else and
shows you how to create automated reports that
are amazingly powerful and useful. It helps you
instantly visualize information so you can
understand and act on it. It also shows you how
to capture data from anywhere and use it
anywhere, and helps you automate Excel 2010's
most powerful new features Learning advanced
Excel scripting has never been easier You'll find
simple, step-by-step instructions, real-world
examples and case studies, and 50 workbooks
packed with bonus examples, macros, and
solutions, straight from MrExcel. About MrExcel
Library: Every book in the MrExcel Library
pinpoints a specific set of crucial Excel tasks and
presents focused skills and examples for
performing them rapidly and effectively.
rumus-excel-lengkap-2010

Selected by Bill Jelen, Microsoft Excel MVP and
mastermind behind the leading Excel solutions
website MrExcel.com, these books will
Mahir Otodidak Microsoft Excel 2007 Hamdan Lugina Jaya, S.Pd 2014-04-24
"""Saat ini hampir di semua perkantoran dan
lembaga pendidikan sudah menggunakan
aplikasi Microsoft Excel sebagai alat bantu
pengolah angka. Sehingga bsia menggunakan
Microsoft Excel merupakan salah satu
prasayarat yang dibutuhkan saat melamar
pekerjaan. Buku ini memberikan kemudahan
dalam menggunakan Microsoft Excel 2007,
khususnya bagi pemula. Jika Anda belum
menguasai betul Microsoft Excel 2007, tidak
perlu kuatir karena dijelaskan juga hal-hal baru
dari Microsoft Excel 2007. Dan penjelasan
tentang rumus fungsi dilengkapi beberapa
ilustrasi pada masing-masing group. Pada
bagian akhir buku terdapat latihan sebagai
pelengkap penguasaan isi materi. Cara
menggunakan buku ini, Anda cukup lakukan tiga
hal yang disebut 3M (Membaca, Mengamati, dan
Merealisasikan). Membaca: Dengan membaca
kita dapat memperoleh segudang pengetahuan.
Mengamati: Dengan melihat gambar ilustrasi
diharapkan kita mampu menguasai materi yang
disampaikan dengan lebih baik. Merealisasikan:
Setelah kita membaca dan mengamati gambar
ilustrasi dari materi yang ada, pastinya kita akan
mudah merealisasikannya dalam berbagai
kebutuhan. Misalnya, untuk mengolah angka
angka."""
Buku Sakti Formula Excel - Edy Winarno ST,
M.Eng Ali 2014-05-21
"""Formula adalah salah satu fitur Microsoft
Excel yang memungkinkan Anda melakukan
banyak hal menarik di Excel. Tanpa formula,
Excel bisa dibilang kurang berdaya guna.
Dengan formula, perhitungan yang rumit dan
njlimet bisa disederhanakan dan dibuat mudah.
Buku ini membedah dan menjelaskan bagaimana
memanfaatkan berbagai formula Excel untuk
berbagai keperluan. Berbagai fungsi dijabarkan
dengan gamblang, berikut dengan contoh
penggunaan dalam kasus sehingga semakin
memudahkan Anda dalam memahami dan
mempraktikkannya.?"""
MAHIR FUNGSI EXCEL TERAPAN DALAM
OLAH DATA - Iman Supriadi, ST., MM
2022-01-01
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Buku ini disusun agar pembaca dapat
mengetahui bagaimana penerapan formula dan
fungsi Excel terapan dalam olah data yang kami
sajikan berdasarkan literatur dari berbagai
sumber. Buku ini merupakan media penting
yang perlu diketahui oleh para pembaca yang
ingin mempelajari bagaimana penerapan
formula dan fungsi terapan dalam
menyelesaikan kasus dalam bidang administrasi
dan sistem informasi.
Powerful Formula Excel 2007 & 2010 - Adi
Kusrianto 2014-06-13
"""Buku ini menginformasikan kepada pembaca
serta menyadarkan pemakai Excel bahwa
banyak fitur serta teknik menggunakan Excel
yang belum dieksplorasi untuk pekerjaan seharihari. Kebanyakan pemakai Excel cukup puas
dengan cara-cara sederhana yang telah
dikuasainya. Dari survey yang ditulis John
Walkenbach, dari 100% kapasitas program ini,
hanya 5% saja yang rata-rata dikuasai
penggunanya. Padahal jika pengguna Excel
membaca buku ini dan dengan cerdas
mempraktikkannya, maka akan ada tambahan
5% lagi kemudahan, di mana Excel akan
melakukan otomatisasi pekerjaan yang biasa
Anda kerjakan. Terlebih bila Anda telah
menguasai teknik pemanfaatan formula dan
fungsi. Jika sebelumnya Anda mengibaratkan
Excel itu Kijang, maka kini Excel itu adalah
Ferrari. Dengan kemampuan menguasai
berbagai teknik dalam menyusun formula,
pengguna program ini akan mendapati betapa
powerful-nya formula Excel. Melalui buku ini,
Anda akan memperoleh penguatan serta
pengayaan pengetahuan Anda terhadap
bagaimana mengelola range, otomatisasi bekerja
dalam tabel, penggunaan formula dan fungsi
yang bekerja dalam lingkungan tabel atau
database, yang semua itu akan berlanjut pada
pemanfaatan formula yang powerful. Banyak hal
yang baru dan unik, bukan hanya bagi pemakai
pemula, pemakai berpengalaman pun akan
memperoleh banyak inspirasi dan hal baru.
Sekali lagi, ternyata Excel bukan hanya yang
itu."""
Mengupas Kedahsyatan Array Formula
Ctrl+Shift+Enter (CSE) Microsoft Excel - Johar
Arifin 2017-06-19
Microsoft Excel bisa jadi salah satu dari sedikit
program aplikasi yang tidak pernah habis untuk
rumus-excel-lengkap-2010

dieksplorasi. Beragam fasilitas canggih yang
mudah dioperasikan sering kali membuat
pengguna terlena dan menganggap remeh
program aplikasi ini. Salah satu fasilitas canggih
yang belum banyak terungkap dan ditulis adalah
array formula atau rumus array. Array Formula
atau disebut rumus CSE (Ctrl+Shift+Enter)
sering kali luput dari perhatian pengguna
padahal memiliki kemampuan yang dahsyat
untuk memecahkan kasus yang rumit sekalipun.
Array formula bisa disebut sebagai rumus
tingkat lanjut, bukan rumus biasa dengan
operasi matematika sederhana maupun
penggunaan fungsi yang selama ini dikenal
pengguna Excel. Menyusun rumus array
memerlukan pemahaman yang mendalam
tentang dasar-dasar penyusunan rumus dan
penggunaan berbagai fungsi terapan. Melalui
buku ini, semuanya dibahas tuntas mulai dari
dasar dengan pendekatan logika, sehingga kasus
yang sulit sekalipun dapat dipahami dengan
lebih mudah. Mulai saat ini, buang jauh-jauh
kesan bahwa menyusun rumus array begitu
sulit, rumit, dan membosankan. Melalui buku ini,
rumus yang berat sekalipun semuanya disajikan
menjadi lebih ringan. Materi pembahasan
dikemas dalam bahasa yang jelas, mudah,
singkat, dan sederhana yang semuanya
dilengkapi studi kasus mulai dari yang
sederhana, cukup sulit, dan sulit. Dilengkapi file
pemecahan studi kasus terapan yang dapat
dipelajari dan dimodifikasi, sehingga pembaca
mendapatkan manfaat yang nyata setelah
mempelajarinya. Disusun oleh penulis buku
Microsoft Excel terkemuka dan berpengalaman,
menjadi jaminan kualitas dan kelengkapan
materi. Satu-satunya buku yang mengupas array
formula dengan banyak variasi studi kasus yang
sangat inspiratif bagi pengembangan diri
pembaca.
Microsoft Excel 2013 Data Analysis and Business
Modeling - Wayne Winston 2014-01-15
Master business modeling and analysis
techniques with Microsoft Excel 2013, and
transform data into bottom-line results. Written
by award-winning educator Wayne Winston, this
hands-on, scenario-focused guide shows you how
to use the latest Excel tools to integrate data
from multiple tables—and how to effectively
build a relational data source inside an Excel
workbook. Solve real business problems with
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Excel—and sharpen your edge Summarize data
with PivotTables and Descriptive Statistics
Explore new trends in predictive and
prescriptive analytics Use Excel Trend Curves,
multiple regression, and exponential smoothing
Master advanced Excel functions such as
OFFSET and INDIRECT Delve into key financial,
statistical, and time functions Make your charts
more effective with the Power View tool Tame
complex optimization problems with Excel
Solver Run Monte Carlo simulations on stock
prices and bidding models Apply important
modeling tools such as the Inquire add-in
Kupas Tuntas Rumus & Fungsi Excel 2007,
2010, 2013, 2016 - Sarwandi & Cyber Creative
2018-10-15
Excel merupakan salah satu aplikasi pengolah
angka yang super canggih. Pemanfaatan rumus
dan fungsi yang terdapat di dalamnya membuat
aplikasi ini unggul dan banyak digunakan, baik
itu di perkantoran maupun di lembaga instansi.
Fungsi yang terdapat di dalamnya pun
bermacam-macam kegunaannya, ada yang
khusus untuk menghitung keuangan, informasi,
statistik, dan lain sebagainya. Mungkin,
sebagian dari Anda ada yang mengatakan bahwa
penggunaan fungsi Excel itu susah. Susah
karena Anda tidak tahu sintaknya. Kata kuncinya
hanya ada di dalam sintak. Jika Anda sudah
paham struktur sintaknya, Anda dengan mudah
bisa menggunakan dan menerapkannya di dalam
pengelolaan sebuah data. Oleh karena itu, buku
ini hadir di tangan Anda untuk mengupas secara
tuntas sintak-sintak yang terdapat di dalam
fungsi Excel, baik itu Excel versi 2007, 2010,
2013, hingga 2016. Di dalam buku ini akan
dibahas step-by-step cara menggunakan formula
dan fungsi yang terdapat di dalam Excel.
Terdapat sebanyak 296 fungsi yang akan
dikupas secara detail sehingga kita benar-benar
ahli dalam menggunakannya. Buku ini sangat
cocok untuk semua kalangan yang ingin
menguasai rumus dan fungsi Excel 2007–2016.
Tidak hanya itu, Anda juga akan mendapatkan
bonus file-file latihan yang bisa Anda download
pada link yang tertera di dalam buku ini. Anda
ingin menguasai formula dan fungsi Excel?
Segera koleksi buku ini sebelum terlambat.
Rahasia Fungsi Excel 2007 & 2010 Christopher Lee 2014-05-11
"""Jika Anda ingin mendapatkan yang terbaik
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dari rumus dan fungsi pada Excel 2007 maupun
2010, maka buku """"Rahasia Fungsi Excel 2007
dan 2010"""" akan dapat mengungkapkan
rahasia cara membangun, membongkar, dan
menerapkan rumus serta fungsi yang paling
berguna untuk bisnis Anda. Buku ini menyajikan
semua contoh dalam langkah-langkah yang jelas
sehingga memungkinkan Anda untuk
mendapatkan manfaat besar dari rumus serta
fungsi pada Excel 2007 dan 2010. Temukan
dunia baru dalam Excel 2007 dan 2010 dengan
memanfaatkan kekuatan penuh dari
menggunakan rumus dan fungsi Excel sehingga
Anda dapat bekerja dengan lebih cepat, lebih
cerdas dan tentunya akan menjadi lebih baik.
Jika Anda belum pernah menggunakan rumus
dan fungsi Excel sebelumnya, maka buku ini
akan sangat bermanfaat untuk Anda."""
Mempraktikkan Rumus-Rumus Excel dalam
Bekerja - Adi Kusrianto dan Dhani Yudhiantoro
2017-06-19
Sejak Versi 2007 hingga 2016, Excel banyak
menampilkan fungsi-fungsi baru yang semakin
memperkuat Program pengolah data ini. Selain
itu, Excel memiliki Ribuan Trik dan Teknik
dalam pemanfaatan rumus-rumus, baik dari cara
yang sederhana hingga yang tercanggih, dari
fungsi di bidang keuangan, statistika,
matematika dan trigonometri, penghitungan
tanggal dan waktu, hingga pengolahan data dan
manipulasi teks. Buku ini menyajikan setiap
fungsi Excel dengan penjelasan kegunaan,
uraian masing-masing argumen, serta contoh
pemanfaatan fungsi tersebut dengan penjelasan
dan langkah-langkah mudah sehingga pemakai
Excel dalam berbagai tingkatan akan mudah
mengikuti dan mempraktikkan. Uraian dalam
buku ini dapat dimanfaatkan bagi pemakai Excel
2007 hingga 2016.
Pengaplikasian Microsoft Excel Pada Dunia
Kerja - Faikul Umam dan Ari Basuki 2022-12-01
Buku ini disusun untuk menuntun para pembaca
dalam memahami rumus-rumus pada Microsoft
Excel terutama di Dunia Kerja. Pembahasan
pada buku ini dimulai dengan rangkuman fungsi
dasar pada Microsoft Excel, tutorial
pengaplikasian rumus pada Microsoft Excel,
tutorial menggunakan fitur-fitur pada Microsoft
Excel dan tips-tips lainnya. Kumpulan formula
Excel ini diharapkan dapat mempermudah para
pembaca untuk menguasai Software Microsoft
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Excel.
Kupas Tuntas Fungsi Lookup dan Reference Yudhy Wicaksono & Solusi Kantor 2019-10-21
Excel menyediakan ratusan fungsi untuk
mempermudah dan mempercepat proses
pengolahan data. Fungsi dalam kategori Lookup
dan Reference sangat membantu dalam
pengolahan data, terutama dalam pencarian
informasi dari database. Sayangnya, kemampuan
ini tidak tereksplorasi secara optimal karena
dianggap susah dipahami. Sebenarnya, fungsi
Lookup dan Reference tidak susah dipahami.
Pelajari buku ini, dijamin Anda akan cepat
menguasainya. Kupas Tuntas Fungsi Lookup dan
Reference ini ditulis dengan bahasa yang
sederhana sehingga terasa begitu ringan dan
sangat mudah dipelajari. Materi pembahasan
dilengkapi file yang dapat didownload agar
proses belajar menjadi lebih efektif dan efisien.
Buku ini ditujukan bagi semua kalangan yang
ingin mempelajari fungsi Lookup dan Reference.
Pengulasan materi dalam buku ini akan
membantu Anda memahami cara memanfaatkan
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fungsi Lookup dan Reference dengan banyak
contoh dalam berbagai bidang terapan. Tidak
berlebihan jika buku ini harus dimiliki oleh
semua kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa,
pengajar/dosen untuk keperluan proses belajarmengajar, karyawan, dan mereka yang terbiasa
menggunakan Excel dalam pengambilan
keputusan.
Jalan Pintas Menguasai Excel All Version Jubilee Enterprise 2015-12-11
Buku ini bisa digunakan untuk membantu Anda
menguasai MS Excel dari nol. Cocok dibaca oleh
admin, sekretaris, akuntan, manajer, dosen lT,
guru, hingga mahasiswa. Kelebihan buku ini
antara lain:  Singkat, padat, dan jelas cara
pembahasannya.  Dilengkapi beragam tip dan
trik.  Membahas fitur penting dan mendasar
seperti workbook, worksheet, formula, operasi
dasar, objek/gambar, dan sebagainya. Buku ini
dapat dipraktekkan pada MS Excel 2007, 2010,
2013, sampai MS Excel 2016. Semoga setelah
membaca buku ini Anda bisa langsung
menguasai MS Excel (semua versi).
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