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Program Aplikasi 

D5 yang terdapat pada range E6:E100 sheet Kas.

Rumus pada sel F9 akan menjumlahkan nilai Akun debit pada jurnal
Kas berdasarkan kriteria dan akan menuliskannya sesuai dengan kriteria
(nomor Akun) yang kita tuliskan pada sel D5 sheet Buku Besar.

2) Jumlahkan sel range G6:G100 pada sheet Kas dengan kriteria isi sel
D5 yang terdapat pada range F6:F100 sheet Kas, kemudian ditambah
penjumlahan sel range H6:H100 pada sheet Kas dengan kriteria isi sel
D5 yang terdapat pada range F6:F100 sheet Kas.

Rumus pada sel G9 akan menjumlahkan nilai Akun kredit pada jurnal
Kas berdasarkan kriteria dan akan menuliskannya sesuai dengan kriteria
(nomor Akun) yang kita tuliskan pada sel D5 sheet Buku Besar.

Perhatikan range kolom rumus fungsi di atas seperti pada range E6:E100
sheet Kas menunjukkan penjaringan data dilakukan mencakup data awal
jurnal Kas (kolom E baris 6) hingga baris akhir  jurnal Kas (kolom E baris
100). Perhatikan juga range kolom-kolom rumus fungsi di atas dengan
kolom-kolom pada jurnal Kas akan terlihat kolom mana yang dijumlah
dan kolom mana yang dijadikan kriteria.

Pada pembuatan rumus fungsi di atas, sumber data berada pada sheet
lain, yaitu sheet Kas. Sebagaimana dijelaskan di depan, jika sumber data
berada pada lain sheet atau berbeda dengan sheet penulisan fungsi, maka
fungsi akan menuliskan identitas sheet data di depan sel atau range fungsi.
Pada rumus fungsi di atas (pada sheet Buku Besar) sumber data berada
pada sheet Kas sehingga ketika kita menuliskan rumus fungsi, kemudian
kursor kita arahkan ke sel atau range data yang berada pada sheet Kas,
maka dengan sendirinya rumus fungsi akan menambahkan identitas sheet
Kas pada sel atau range data tersebut.

Jadi apabila Anda membuat rumus fungsi dan sumber data berada pada
sheet lain, maka penulisan sumber data pada rumus fungsi cukup dengan
menggerakan atau melatakkan kursor pada sel atau range sumber data
tersebut berada (lihat kembali pembahasan Rumus Fungsi antar Sheet).

Tanda $ (dollar) yang terdapat pada renge fungsi di atas seperti pada
range $E$6:$E$100 menunjukkan tanda absolut, dimana range tersebut
akan dikunci baik pada kolom maupun barisnya sehingga ketika kita akan
meng-copy-kan rumus fungsi tersebut ke sel lain, maka range tersebut


