
Shortcut Excel 

Seringkali ketika bekerja pada Excel, kita memerlukan kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan 

kita. Sehingga diperlukan cara yang bisa meningkatkan kecepatan kita dalam menyelesaikan sebuah 

pekerjaan. Shortcut merupakan salah satu cara yang sangat efektif dalam meningkatkan kecepatan 

kerja. Hanya sayang seringkali kebanyakan pengguna Excel kurang memanfaatkan fasilitas shortcut 

yang telah disediakan oleh Microsoft dalam program Excelnya, kemungkinan hal ini dikarenakan 

ketidaktahuan para pengguna Excel tersebut akan shortcut-shortcut yang bermanfaat. Untuk sedikit 

menanggulangi hal ini, berikut akan dipaparkan beberapa shortcut Excel yang sering digunakan. 

Berikut adalah beberapa shortcut Excel yang sering digunakan: 

Tombol-tombol dasar 
CTRL+N untuk membuka buku kerja (Workbook) baru 

CTRL+O untuk membuka buku kerja (Workbook) yang telah ada 

CTRL+P untuk mencetak lembar kerja (worksheet) aktif 

Tombol-tombol untuk pindah dan menggulung (scrolling) di lembar kerja atau buku kerja 
TOMBOL PANAH (arrow) untuk pindah satu sel ke atas, bawah, kiri, dan kanan. 

CTRL+tombol panah untuk pindah ke tepi dari bagian data terpilih 

HOME untuk berpindah ke awal dari baris aktif 

CTRL+HOME Untuk berpindah ke sel pertama dari lembar kerja (A1) 

CTRL+END untuk berpindah ke sel akhir dari data pada lembar kerja 

PAGE DOWN untuk berpindah satu layar ke bawah 

PAGE UP untuk berpindah satu layar ke atas 

ALT+PAGE DOWN untuk berpindah satu layar ke kanan 

ALT+PAGE UP untuk berpindah satu layar ke kiri 

CTRL+PAGE DOWN untuk berpindah ke sheet berikutnya pada suatu buku kerja 

CTRL+PAGE UP untuk berpindah ke sheet sebelumnya pada suatu buku kerja 

CTRL+F6 atau CTRL+TAB untuk pindah ke buku kerja atau jendela berikutnya 

CTRL+SHIFT+F6 atau CTRL+SHIFT+TAB untuk pindah ke buku kerja atau jendela sebelumnya 

F6 untuk berpindah ke jendela berikutnya pada buku kerja yang telah di split 

SHIFT+F6 untuk berpindah ke jendela sebelumnya pada buku kerja yang telah di split 

CTRL+BACKSPACE menggulung untuk menampilkan sel yang aktif 

TAB untuk berpindah satu sel ke kanan 

SHIFT+TAB untuk berpindah satu sel ke kiri 

Tombol-tombol untuk menyisipkan, menghapus, mengcopy sel terpilih 
CTRL+C Copy sel terpilih 

CTRL+X Cut sel terpilih 

CTRL+V Paste sel terpilih 

ALT+E+S Paste special 

DELETE Menghapus konten sel terpilih 

CTRL+Z Undo aksi terakhir 

CTRL+SHIFT+TANDA PLUS (+) menyisipkan sel, baris atau kolom kosong 

CTRL+SHIFT+TANDA MINUS (-) menghapus sel, baris atau kolom kosong 

ALT+ENTER untuk memulai baris baru pada sel yang sama 

SHIFT+F11 atau ALT+SHIFT+F1 untuk menyisipkan (insert) lembar kerja baru 

F11 atau ALT+F1 untuk membuat chart dengan range sel terpilih 

CTRL+F11 untuk menyisipkan Microsoft Excel 4.0 lembar macro 



Tombol-tombol untuk format sel 
ALT+’ (apostrophe) untuk menampilkan kotak dialog STYLE 

CTRL+1 untuk menampilkan kotak dialog FORMAT CELLS 

CTRL+SHIFT+~ untuk menggunakan format General number pada sel terpilih 

CTRL+SHIFT+$ untuk menggunakan format Currency dengan dua desimal pada sel terpilih 

CTRL+SHIFT+% untuk menggunakan format Percentage tanpa desimal pada sel terpilih 

CTRL+SHIFT+^ untuk menggunakan format Exponential dengan dua desimal pada sel terpilih 

CTRL+SHIFT+# untuk menggunakan format Date dengan hari, bulan, dan tahun 

CTRL+SHIFT+@ untuk menggunakan format Time dengan jam dan menit, dengan indikasi A.M. 

atau P.M. 

CTRL+SHIFT+! untuk menggunakan format Number dengan dua desimal, separator ribuan, dan 

tanda minus (–) untuk nilai negatif 

CTRL+SHIFT+& untuk menggunakan garis tepi 

CTRL+SHIFT+_ untuk menghapus garis tepi 

CTRL+B untuk menggunakan atau menghapus format huruf tebal (bold) 

CTRL+I untuk menggunakan atau menghapus format huruf miring (italic) 

CTRL+U untuk menggunakan atau menghapus format garis bawah (underline) 

CTRL+5 untuk menggunakan atau menghapus format coret (strikethrough) 

CTRL+9 untuk menyembunyikan baris 

CTRL+SHIFT+KURUNG BUKA (‘(‘) untuk menampilkan kembali baris yang tersembunyi 

CTRL+0 (nol) untuk menyembunyikan kolom 

CTRL+SHIFT+KURUNG TUTUP (‘)’) untuk menampilkan kembali kolom yang tersembunyi 

Tombol-tombol untuk menampilkan kotak dialog 
CTRL+F atau SHIFT+F5 untuk menampilkan kotak dialog FIND 

SHIFT+F4 untuk mengulang aksi FIND terkahir (sama seperti FIND NEXT) 

CTRL+H untuk menampilkan kotak dialog REPLACE 

F5 untuk menampilkan kotak dialog GO TO 

ALT+D+S untuk menampilkan kotak dialog SORT 

CTRL+P atau CTRL+SHIFT+F12 untuk menampilkan kotak dialog PRINT 

ALT+F8 untuk menampilkan kotak dialog Macro 

ALT+F11 untuk menampilkan Visual Basic Editor 

SHIFT+CTRL+PAGE DOWN untuk memilih sheet aktif dan sheet berikutnya pada buku kerja 

SHIFT+CTRL+PAGE UP untuk memilih sheet aktif dan sheet sebelumnya pada buku kerja 

Tombol-tombol untuk bekerja pada aktif sel atau formula bar 
BACKSPACE untuk mengedit sel aktif dan kemudian menghapus isinya, atau menghapus satu 

karakter di sebelah kiri ketika kita mengedit sel 

ENTER untuk menyelesaikan entri sel 

CTRL+SHIFT+ENTER memasukkan formula sebagai array formula 

ESC mengcancel entri di sel atau formula bar 

CTRL+K menyisipkan hyperlink 

F2 untuk mengedit sel aktif 

= (TANDA SAMA DENGAN) memulai formula 

ALT+= (TANDA SAMA DENGAN) untuk menyisipkan formula Auto Sum 

CTRL+; (semicolon) untuk memasukkan tanggal 

CTRL+SHIFT+: (colon) untuk memasukkan waktu 

ALT+PANAH BAWAH untuk menampilkan list AutoComplete 

CTRL+ENTER untuk mengisi range sel terpilih dengan entri yang sedang diketik 

CTRL+D untuk mengisi sel aktif dengan nilai sel diatas sel aktif 

CTRL+R untuk mengisi sel aktif dengan nilai sel dikiri sel aktif 

F4 atau CTRL+Y untuk mengulang aksi sebelumnya 



Tombol-tombol untuk memilih 
CTRL+SPACEBAR untuk memilih kolom aktif 

SHIFT+SPACEBAR untuk memilih baris aktif 

CTRL+A untuk memilih seluruh lembar kerja 

SHIFT+HOME untuk memilih dari sel aktif sampai ke sel pertama pada baris aktif 

CTRL+SHIFT+HOME untuk memilih dari sel aktif sampai ke sel pertama dari lembar kerja aktif 

(A1) 

CTRL+SHIFT+END untuk memilih dari sel aktif sampai ke sel terakhir dari lembar kerja aktif 

CTRL+SHIFT+SPACEBAR untuk memilih seluruh lembar kerja 

CTRL+A untuk memilih seluruh lembar kerja (hampir sama dengan CTRL+SHIFT+SPACEBAR) 

SHIFT+TOMBOL PANAH untuk memilih sel per satu sel 

CTRL+SHIFT+TOMBOL PANAH untuk memilih sampai sel tidak kosong terakhir 

Semoga bermanfaat… 

 


