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VLOOKUP(lookup_value; table_array; col_index_num; [range_lookup]) 

VLOOKUP tidaklah rumit, tetapi mudah mengetikkan hal yang salah tanpa sengaja atau membuat kesalahan lain yang menyebabkan kesalahan dalam rumus Anda. Di halaman ini, Anda akan 

menemukan tips pemecahan masalah sintaks VLOOKUP. Halaman berikut menjelaskan teknik untuk memecahkan masalah kesalahan #N/A, yang seringkali terjadi saat Anda mencoba mencari padanan 

tepat. 

Hasilnya tak 

seperti yang 

diharapkan? 

 Apakah nilai ini ada di kolom 

paling kiri tabel pencarian Anda?

Jika tidak ada, tidaklah praktis 

untuk memindahkan kolom, Anda 

harus menggunakan solusi lain, 

seperti INDEX dan MATCH. Per-

hatikan bahwa posisi fisik kolom 

dalam lembar kerja bukanlah 

masalah.Jika tabel pencarian Anda 

dimulai di kolom R dan berakhir di 

kolom T, kolom R adalah kolom 

paling kiri Anda. 

 Apakah format nilai hasil 

pencarian sama dengan format 

nilai padanan dalam tabel 

pencarian? Kesalahan sering 

terjadi bila salah satu dari nilai ini 

tidak diformat dengan benar. 

 Jika Anda menggunakan teks, 

apakah Anda ingat untuk 

membubuhkan tanda kutip di 

antara teks? Jika Anda 

mengetikkan teks secara langsung 

(vs. menggunakan referensi sel 

seperti A2), Anda harus 

menggunakan tanda kutip. 

 Apakah Anda menggunakan 

referensi relatif (misalnya, 

A2:G145) saat yang diperlukan 

adalah referensi absolut 

(misalnya, $A$2:$G$145)? Hal 

ini penting saat Anda menyalin 

rumus VLOOKUP ke sel lain. 

Dalam hal ini, Anda biasanya 

ingin "mengunci" tabel pencarian 

guna mencegah hasil yang 

menyesatkan. Untuk beralih 

cepat di antara tipe referensi, 

pilih rentang yang telah Anda 

masukkan untuk argumen ini, 

lalu tekan F4. Atau, lebih baik 

lagi, gunakan nama yang telah 

ditentukan, bukan rentang; secara 

default nama menggunakan 

referensi sel absolut. 

 Apakah tabel pencarian Anda 

berada di lembar atau buku 

kerja yang berbeda?  Jika 

demikian, apakah tabel sudah 

direferensi dengan benar dalam 

argumen ini? Periksa ulang nama 

lembar, khususnya jika Anda 

bolak-balik beralih di antara lembar 

saat  Anda membangun rumus. 

 Apakah Anda menunjuk pada  

kolom yang tepat dalam tabel 

pencarian? Untuk menemukan 

nomor berapa ini, hitung ke 

kanan mulai dari kolom pertama 

dalam tabel pencarian Anda. 

Hitung kolom pertama itu se-

bagai 1.  

 

Berhati-hatilah di  sini. Anda 

mungkin tidak akan melihat 

kesalahan bila Anda menghitung 

kurang satu kolom, tetapi Excel 

akan kembali dengan data yang 

salah—misalnya, penjualan 

bulan Maret, bukan penjualan 

bulan April.  

 Apakah Anda melihat kesala-

han #REF!? Jika ya, pastikan 

nomor yang Anda tentukan un-

tuk argumen ini tidak lebih besar 

dari jumlah kolom dalam tabel 

pencarian Anda. 

 Apakah Anda menukar  

argumen? Ingat, gunakan FALSE 

untuk padanan tepat—misalnya, 

saat Anda mencari nama atau kode 

produk tertentu yang tepat. 

Gunakan TRUE untuk menemukan 

hasil yang paling mendekati nilai 

pencarian jika padanan tepat tidak 

ada—misalnya, saat  Anda 

memetakan skor tes menjadi tabel 

nilai huruf atau pendapatan menjadi 

tabel tarif pajak. 

 Jika Anda menggunakan TRUE, 

apakah nilai di kolom pertama 

tabel pencarian Anda diurutkan 

dalam urutan naik (A ke Z)?  Jika 

tidak, Anda mungkin melihat hasil 

yang tidak diharapkan. (Pengurutan 

ini tidak diperlukan untuk FALSE.) 

 Jika Anda menggunakan FALSE, 

apakah Anda melihat kesalahan 

#N/A? Jika ya, Excel tidak dapat 

menemukan padanan. Mungkin 

karena padanan memang tidak ada. 

Atau, padanan mungkin ada, tetapi 

Excel tidak menafsirkannya sebagai 

padanan karena masalah pemforma-

tan atau masalah lainnya. 
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Penyebab kesalahan #N/A Apa yang harus dilakukan untuk menga-

tasinya 

Contoh 

 Format nomor nilai pencarian 

Anda mungkin tidak sesuai 

dengan format nilai padanan da-

lam tabel pencarian. 

Periksa apakah format nomor identik.  

Meskipun nilai mungkin tampak seperti no-

mor, pada kenyataannya Excel  mungkin me-

nyimpan nilai ini sebagai teks. Nomor yang 

disimpan sebagai teks diratakan kiri, bukan 

rata kanan, dan segitiga hijau kecil biasanya 

muncul di sudut kiri atas sel.  

Pada contoh berikut, tabel pencarian memuat „2800911 (teks), sedangkan nilai dalam 

nilai pencarian adalah 2800911 (berupa nomor). Untuk mengatasi masalah ini, pilih sel 

yang memiliki segitiga hijau. Bila tombol kesalahan muncul, klik tombol itu, dan 

kemudian klik Konversi ke Nomor. 

 

 Kolom pertama atau nilai pencari-

an memuat spasi awal dan spasi 

akhir yang tidak perlu atau spasi 

ekstra di antara kata.  

Spasi ini sering muncul saat Anda membawa 

data ke dalam Excel dari database atau sumber 

eksternal lainnya.  

Anda dapat menghapus spasi ini secara manual 

atau gunakan fitur temukan dan ganti untuk 

melakukannya. Anda juga dapat menggunakan 

fungsi TRIM, yang menghapus spasi ekstra 

dari teks, kecuali untuk spasi tunggal di antara 

kata. 

Pada tabel pencarian berikut, ada spasi ekstra sebelum nama halaman di kolom A. Un-

tuk menghapus spasi ini, sisipkan kolom sementara di sebelah kolom A, ketik =TRIM

(A2) di sel B2, lalu tekan ENTER untuk menghapus spasi. Kemudian, salin rumus ke 

sel lainnya di kolom B. 

 

 

 

 

 

Setelah spasi sudah dihapus, tempelkan data yang “bersih” dari kolom B ke data di  

kolom A, perhatikan untuk menyalin nilai, bukan rumus dasar. Akhirnya, hapus kolom 

B karena tidak lagi diperlukan. 

 Kolom pertama atau kolom pen-

carian memuat hasil kembali ke 

awal, umpan baris, spasi tidak 

terputus, atau karakter khusus 

lainnya yang disematkan ke dalam 

teks.  

Karakter tersebut kadang kala muncul saat 

Anda menyalin atau mengimpor data ke Excel 

dari web atau sumber eksternal lainnya. 

TRIM tidak akan berfungsi di sini, setidaknya 

tidak berfungsi sendiri. Sebaliknya, Anda 

dapat menggunakan CLEAN atau SUBSTI-

TUTE — atau kombinasi kedua fungsi ini — 

untuk menghilangkan karakter tersebut.  

Pada contoh berikut, SUBSTITUTE menggantikan karakter CHAR(160) yang menyim-

pang dengan spasi kosong, CLEAN menghapus karakter tak tercetak dan TRIM 

menghapus spasi ekstra, jika ada. 

=TRIM(CLEAN(SUBSTITUTE(A2;CHAR(160);" "))) 

Jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut mengenai fungsi apa pun yang disebutkan 

di sini, buka Excel, tekan F1, lalu cari nama fungsi dalam Bantuan. 

Skenario 1: Excel kembali dengan kesalahan #N/A dalam sel. Namun, Anda tidak yakin kenapa, karena tampaknya ada padanan di kolom paling kiri tabel pencarian 

Anda. 
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Skenario 2: Excel kembali dengan kesalahan #N/A di dalam sel karena tidak ada padanan di kolom pertama tabel pencarian.  

Penyebab kesalahan #N/A Apa yang harus dilakukan untuk 

mengatasinya 

Contoh 

 Jika nilai pencarian tidak ada di 

kolom paling kiri tabel pencarian. 

Jika Anda inginkan, Anda dapat meng-

gantikan kesalahan #N/A dengan pesan 

yang berguna. 

Anda juga dapat memperlihatkan sel 

kosong atau angka nol, sehingga Anda 

berhasil menambahkan kolom. 

(Kesalahan #N/A akan mencegah Anda 

menggunakan hasil VLOOKUP dengan 

tepat pada rumus lain.) 

Di Excel 2003 atau yang sesudahnya, Anda dapat menggunakan kombinasi fungsi 

IF, ISNA, dan VLOOKUP untuk memperlihatkan pesan, bukan kesalahan #N/A. 

Sebagai contoh, Anda dapat menggunakan rumus seperti: 

=IF(ISNA(VLOOKUP(A4; Halaman!$A$2:$C$34;2; FALSE)); "Halaman tidak 

ada"; VLOOKUP(A4; Halaman!$A$2:$C$34;2; FALSE)) 

 

Gunakan rumus serupa untuk memperlihatkan sel kosong, atau untuk memperlihatkan 

angka nol dalam sel: 

 =IF(ISNA(VLOOKUP(A4; Halaman!$A$2:$C$34;2; FALSE)); ""; VLOOKUP

(A4; Halaman!$A$2:$C$34;2; FALSE)) 

 =IF(ISNA(VLOOKUP(A4, Halaman!$A$2:$C$34;2; FALSE)); "0";VLOOKUP

(A4, Halaman!$A$2:$C$34;2; FALSE)) 

Di Excel 2007 atau yang sesudahnya, Anda dapat menggunakan fungsi IFERROR: 

 =IFERROR(VLOOKUP(A4; Halaman!$A$2:$C$34;2; FALSE); "Halaman 

tidak ada")  

Microsoft Excel  

Tips pemecahan masalah VLOOKUP 


