
FUNGSI LOGIKA PADA EXCEL 

 
Pengantar  

Seandainya kamu lulus, Ayah belikan komputer; Jika punya uang, saya akan beli sepeda; 

Seandainya tadi malam belajar, sekarang tidak akan sibuk mengerjakan tugas; dll. Pernyataan di atas 

merupakan  sedikit contoh penerapan logika dalam kedidupan sehari-hari. Penerapan logika harus 

terus dikembangkan sehingga Anda akan mampu berpikir logis dalam arti mampu berpikir “sebab 

akibat” sehingga dengan benar dapat mengambil keputusan. 

Dalam Excel, pemikiran logika dilatih melalui fungsi logika yang disediakan. Sehingga dengan 

belajar fungsi logika diharapkan akan mampu mengembangkan penerapan berpikir logis melalui 

berbagai macam studi kasus  

 

Fungsi logika terapan  

Materi ini akan membahas fungsi IF, AND, OR dan NOT. Penerapan fungsi logika memerlukan adanya 

persyaratan (syarat atau tes logika) dengan salah satu operator relasi: 

= ; > ; < ; >= ; <= ; dan <> 

Tes logika dapat dikembangkan dengan menambahkan salah satu fungsi AND, OR atau NOT  

 

Fungsi IF (Tunggal)  

Secara harafiah IF berarti jika. Pernyataan jika pasti diikuti oleh suatu syarat. Jika “begini” pasti 

“begini”. Pengembangan dari konsep logika inilah yang akan melatih Anda berpikir logis untuk 

menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan secara benar. 

JIKA diikuti pernyataan YA dan TIDAK.  JIKA merupakan syarat. Pernyataan YA akan dipilih atau 

dijalankan seandainya syarat terpenuhi. Pernyataan TIDAK akan dipilih atau dijalankan seandainya 

syarat tidak terpenuhi. 

JIKA  YA  TIDAK  

Rajin belajar  Sukses  Gagal  

 

JIKA  TIDAK  YA  

Tidak rajin belajar  Gagal  Sukses 

 

Artinya: Jika rajin belajar sukses, jika tidak gagal  

Pernyataan YA dan TIDAK bisa sesuatu yang bertolak belakang atau alternatif. Misal seseorang akan 

menuju pusat kota. Terdapat dua jalan menuju pusat kota tersebut, yaitu jalan X dan jalan Y. Untuk 

menuju pusat kota jalan Y relatif lebih jauh dibanding jalan X.  



Kasus: jika kondisi arus lalu lintas jalan relatif lacar, pasti orang tersebut akan menempuh jalan X. 

Tetapi jika kondisi jalan X macet, ada dua kemungkinan: 

1. Dia akan pulang: berarti bertolak belakang dari rencana semula  

2. Dia tetap melanjutkan perjalanan menuju pusat kota melalui jalan B: berarti dia menggunakan 

alternatif lain untuk sampai tujuan  

SYARAT PERNYATAAN 
Keterangan 

Jika Ya Tidak 

Lalu lintas lancar Lewat jalan A Pulang Bertolak belakang 

Lalu lintas lancar Lewat jalan A Lewat jalan B Alternatif 

 

Format Fungsi IF pada Excel  

=IF(logical_test;value_if_true;value_if_false  

ATAU  

=IF(tes_logika;nilai_jika_benar;nilai_jika_salah)  

• Logical_test atau tes logika adalah syarat atau sesuatu yang menjadi syarat  

• Value_if_true atau nilai jika benar, merupakan argumen atau tindakan yang akan dijalankan 

jika syarat TERPENUHI 

• Value_if_false atau nilai jika salah, merupakan argumen atau tindakan yang akan dijalankan 

jika syarat TIDAK TERPENUHI  

Isian argumen berupa nilai_jika_benar dan nilai_jika_salah mengacu pada aturan sebagai berikut: 

 Jika jenis argumen NUMERIK (bilangan) atau alamat sel, diketik bilangan tersebut atau alamat 

sel TANPA diapit tanda petik dua  

 Jika diisi dengan data TEKS, penulisan teks DIAPIT dengan tanda petik dua  

 Jika diisi dengan NAMA  RANGE, penulisan nama range TANPA diapit tanda petik dua  

 

 

Latihan 

DAFTAR NILAI KELAS X 
NO NAMA NILAI  NARASI KETERANGAN
1 FAHMI 70 Belum sukses Remidi dulu 
2 ANGGUN 80 Sukses Pengayaan 
3 MAYA 85 Sukses Pengayaan 
4 SUSI 74 Sukses Pengayaan 
5 HAMBALI 65 Belum sukses Remidi dulu 
6 YOSEPH 78 Sukses Pengayaan 
7 NIKEN 82 Sukses Pengayaan 
8 ASTRI 81 Sukses Pengayaan 
9 NASWA 69 Belum sukses Remidi dulu 
10 ILHAM 85 Sukses Pengayaan 



- NARASI diisi dengan "jika nilai lebih dari 70 maka keterangan "SUKSES" dan "TIDAK SUKSES" 
(=IF(‘alamat sel nilai’>70;"Sukses";"Belum sukses") 
 

- KETERANGAN diisi jika Nilai lebih dari 70 maka keterangan diisi dengan "Pengayaan" dan "Remidi 
dulu" tetapi berdasar alamat referensi 
(=IF(‘alamat sel nilai’ >70;A$17;A$18) 

 

Fungsi IF (multi)  

Fungsi IF beberapa/ multi ditandai dengan adanya keterangan (nilai jika benar dan nilai jika salah) 

ebih dari dua. Jumlah fungsi IF adalah jumlah keterangan dikurangi satu. 

Tetapi perlu menjadi catatan bahwa penggunaan fungsi IF yang terlalu banyak cenderung tidak 

efisien. Seseorang yang mampu menggunakan logika akan lebih variatif dalam menyelesaikan setiap 

kasus, hal ini dapat diasah melalui proses belajar dan belajar. Ciri untuk menggunakan fungsi 

beberapa atau multi IF adalah jika keterangan lebih dari dua. Jumlah fungsi IF adalah jumlah 

keterangan dikurangi satu. 

Latihan 

    =IF(C10<60;"Gagal";"Lulus")
Nama Nilai  Huruf Keterangan NILAI KET 

 Anita 78 C Lulus LULUS >95 A 
 Bagus 65 D Lulus LULUS 85-94 B 
 Cici 58 E Gagal GAGAL 76-84 C 
 Dedi 98 A Lulus LULUS 60-74 D 
 Elvira 67 D Lulus LULUS <60 E 
 Ferry 88 B Lulus LULUS 
 Gunawan 75 D Lulus LULUS 
 Hartawan 61 D Lulus LULUS 
 Iwan 84 C Lulus LULUS 
 Joko 72 D Lulus LULUS 

A. =IF(C19>95;"A";IF(C19>85;"B";IF(C19>75;"C";IF(C19>59;"D";"E")))) 
B. =IF(C19<60;"E";IF(C19<76;"D";IF(C19<85;"C";IF(C19<96;"B";"A")))) 

 

Fungsi IF_OR 

Penerapan logika dengan menggunakan kata sambung atau untuk memisahkan lebih dari satu syarat 

logika. Misalnya: “Jika memilih warna merah atau biru, akan saya penuhi”; “Jika lulusan SMK atau 

SMA, maka bisa mendaftarkan diri”; dll. 

Contoh soal: 

Nama Pendidikan Keterangan catatan     
 Agung SMU/SMK Tes tahap I syarat mengikuti tes adalah 
 Budi D I Tes tahap I pendidikan SMU/SMK atau D I 
 Cintya S1 Gagal 
 Diandra D III Gagal 
 Erika D I Tes tahap I 

=IF(OR(C10="SMU/SMK";C10="D I");"Tes tahap I";"Gagal") 
 

 



Fungsi IF_AND 

Penerapan logika dengan menggunakan kata sambung dan untuk memisahkan lebih dari satu syarat 

logika. Misalnya: “Jika hari ini tidak hujan dan ada motor, maka saya akan pergi”; “Jika saya belajar 

rajin dan terus berdoa, maka akan sukses”; dll. 

Contoh soal: 
Nama Masa Kerja IP Keterangan  catatan  

Cahyono 10 2,80 Gagal  syarat mengikuti tes adalah Masa Kerja 
Hartono 5 3,15 Tes tahap I  >= 5 tahun dan IP >=3,0 

Liza 7 2,75 Gagal    
Dodi 3 2,90 Gagal    

Shinta 6 2,90 Gagal    
   =IF(AND(C9>=5;D9>=3);"Tes tahap I";"Gagal") 
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