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BAB I 
 

PENDAHULUAN 

 
 
A. Mengenal Visual Basic (VB) 
 
Visual Basic adalah salah satu bahasa pemrograman komputer. Bahasa pemrograman 
Visual Basic, dikembangkan oleh Microsoft sejak tahun 1991,yang kemudian terus dirilis 
sesuai dengan tuntutan perkembangannya yang hingga kini muncullah Visual Basic versi 
6.0 merupakan produk rilis di akhir tahun 1998. 
Microsoft umumnya membuat tiga edisi Visual Basic yaitu : 
 Standard Edition merupakan produk dasar. 
 Profesional Edition berisi tambahan Microsoft Jet Data Access Engine (database) dan 

pembuatan server OLE automation. 
 Enterprise Edition adalah edisi client-server. 
Visual Basic merupakan salah satu Development Tool yaitu alat bantu untuk membuat 
berbagai macam program komputer, khususnya yang menggunakan sistem operasi 
Windows atau yang berbasiskan grafis (GUI – Graphical User Interface). Visual Basic 
adalah salah satu bahasa pemrograman komputer yang mendukung object (Object Oriented 
Programming = OOP). 
 

B. Mengenal Integrated Development Environment (IDE) VB 6 
 
Aktifkan VB 6 melalui tombol Start > Programs > Microsoft Visual Studio 6.0 > 
Microsoft Visual Basic 6.0.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tunggulah beberapa saat hingga muncul tampilan berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pilih Standard EXE dan klik tombol Open. 
Maka berikutnya akan terlihat visual area kerja atau IDE VB 6. Kenali bagian-bagian 
utama di dalam IDE VB 6, berikut ini : 
 

 
 
Main menu pada dasarnya terdiri dari Menu bar dan Toolbar, yang masing-masing 
memiliki fasilitas seperti yang disinggung dalam keterangan dibawah ini.    
 
 



Keterangan Jendela Visual Basic: 
 
1. Menubar 

Berisi semua perintah visual basic yang dapat dipilih untuk melakukan tugas tertentu. 
 

2. Toolbar 
Adalah tombol-tombol yang mewakili suatu perintah tertentu dari visual basic   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Toolbox 
Berisikan sekumpulan control atau object yang memberikan tampilan berbasis grafis 
yang dimasukkan pada form untuk membuat interaksi dengan pemakai (text box, label, 
scroll bar, command button, dll) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bila Toolbox tidak muncul klik tombol Toolbox ( ) pada bagian Toolbar atau klik menu 
View > Toolbox. 
 
Kontrol adalah salah satu object atau komponen suatu aplikasi yang diletakkan didalam 
form untuk membentuk suatu program aplikasi. 

Open 
Project 

Save 
Project 

Running
Project 

Type 
Project 

Picture Box 

Text Box 

Command Button 

Option Button 
List Box 
Vertical Scroll 

Drive 

File 

Line 
Data 

Pointer 

Label 

Frame 

Check Box 
Combo Box 

Haizontal Scroll 

Timer 

Directory 
Shape 

Image 

OLE 



Adapun secara garis besar fungsi dari masing-masing kontrol-kontrol tersebut adalah 
sebagai berikut :  
1. Pointer bukan merupakan suatu kontrol; gunakan icon ini ketika anda ingin memilih 

kontrol yang sudah berada pada form.  
2. PictureBox adalah kontrol yang digunakan untuk menampilkan image dengan 

format: BMP, DIB (bitmap), ICO (icon), CUR (cursor), WMF (metafile), EMF 
(enhanced metafile), GIF, dan JPEG.  

3. Label adalah kontrol yang digunakan untuk menampilkan teks atau informasi namun 
tidak dapat diperbaiki oleh pemakai saat dioperasikan.  

4. TextBox adalah kontrol yang mengandung string yang dapat diperbaiki oleh pemakai 
saat dioperasikan,yang dapat berupa satu baris tunggal, atau banyak baris.  

5. Frame adalah kontrol yang digunakan sebagai kontainer bagi kontrol lainnya.  
6. CommandButton,digunakan untuk membangkitkan event proses tertentu ketika 

pemakai melakukan penekanan tombol.  
7. CheckBox digunakan untuk pilihan yang isinya bernilai yes/no, true/false yang dapat 

digunakan untuk lebih dari satu pilihan.   
8. OptionButton digunakan sebagai pilihan terhadap beberapa  option yang hanya dapat 

dipilih salah satunya. 
9. ListBox mengandung sejumlah item, dan user dapat memilih lebih dari satu 

(bergantung pada property MultiSelect).  
10. ComboBox merupakan konbinasi dari TextBox dan ListBox dimana pemasukkan 

data dapat dilakukan dengan mengetikkan maupun memilih data.  
11. HScrollBar dan VScrollBar digunakan untuk membentuk scrollbar yang berdiri 

sendiri.  
12. Timer digunakan untuk proses background yang diaktifkan berdasarkan interval 

waktu tertentu. Merupakan kontrol non-visual.  
13. DriveListBox, DirListBox, dan FileListBox sering digunakan untuk membentuk 

dialog box yang berkaitan dengan file.  
14. Shape dan Line digunakan untuk menampilkan bentuk seperti garis, persegi, bulatan, 

oval.  
15. Image, menyerupai kotak gambar (image box) tapi tidak dapat digunakan sebagai 

kontainer bagi kontrol lainnya. Sesuatu yang perlu diketahui bahwa kontrol image 
menggunakan resource yang lebih kecil dibandingkan dengan PictureBox  

16. Data, digunakan untuk data binding  
17. OLE, dapat digunakan sebagai tempat bagi program eksternal seperti Microsoft 

Excel, Word, dll.  
 

Untuk beberapa keperluan aplikasi mungkin kontrol yang disediakan tidak memadai, 
sehingga kita membutuhkan kontrol yang lain. Pilihan kontrol dapat ditambahkan ke 
dalam toolbox dengan dua cara yaitu : 
a. Cara pertama adalah dengan menggunakan menu bar dengan menampilkan menu 

Project lalu pilih Component, atau ; 
b. Klik kanan pada bagian dalam toolbox, lalu pilih Component, sehingga akan 

ditampilkan pilihan library yang dapat digunakan untuk menambahkan kotrol ke 
dalam toolbox. 

 
4. Jendela Form 

Form adalah lembar desain tampilan dari program yang dibuat. Form ini 
menjadi pondasi tempat diletakannya kontrol-kontrol yang dimiliki oleh Visual Basic 



sesuai dengan yang diinginkan 
 
Bila Jendela Form tidak muncul klik tombol View Object ( ) pada bagian Project 
Explorer atau klik menu View > Object. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Jendela Code / Code Editor 
Code Editor adalah suatu jendela dimana merupakan tempat untuk menulis dan 
menyunting rutin yang menentukan mekanisme kerja program. 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
Bila Jendela Code tidak muncul klik tombol View Code ( ) di pada bagian Project 
Explorer atau klik menu View > Code atau Shift+F7 
 

6. Project Explorer 
Jendela yang mengandung semua file di dalam aplikasi (project) visual basic.  
 
Bila Project Explorer tidak muncul klik tombol Project Explorer ( ) pada bagian 
Toolbar atau klik menu View > Project Explorer atau Ctrl+R. 

Nama Form 

Maximize 
Form 

Close 
Form 

Minimize 
Form 

Event Form 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Jendela Properties 

Merupakan kontrol yang digunakan sebagai kontainer bagi kontrol lainnya properti 
sebuah objek. 
Objek yang diatur propertinya adalah objek yang namanya tercantum dalam kotak 
objek. Properties adalah sifat/nilai/karakteristik dari sebuah object misalnya seperti : 
nama, warna, ukuran, posisi dst   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bila Jendela Properties tidak muncul klik tombol Properties Window ( ) pada bagian 
Toolbar atau klik menu View > Properties Window atau F4 

 
A. BEBERAPA PROPERTI YANG UMUM DIGUNAKAN OLEH SEMUA 

OBJECT 
 

Berikut ini akan dibahas beberapa properti yang umum yang hampir terdapat pada 
semua intrinsic kontrol pada Visual Basic. 
1.  Properti Left, Top, Width dan Height 

Semua objek yang visible memiliki properti yang menentukan letak dan ukurannya. 
Nilai properti Left dan Top sifatnya relatif terhadap kontainernya (misalnya suatu 
textbox yang ditempatkan diatas form, maka form tersebut disebut sebagai kontainer 

Bagian untuk 
menampilkan 
form 

Bagian untuk 
menampilkan 
Code editor 
(tempat 
penulisan 
kode 
program) 

Properties 
Caption Properties 

Nilai 



bagi textbox tersebut), sedangkan Width dan Height menentukan ukuran dari objek 
tersebut. 

 

 

 

 

Gambar 15 : Bentuk From 

Nb : Pada defaultnya nilai properti ini dinyatakan dalam twips ( 1 inch = 1440 
twips; 1 cm = 576 twips) 

Perhatian : Properti Width dan Height pada control Combobox sifatnya readonly. 

2.  Properti Forecolor dan BackColor 
Umumnya objek yang visible memiliki properti Forecolor dan Backcolor, yang 
mempengaruhi warna tulisan dan warna latarbelakang, tetapi beberapa diantaranya 
tidak ada (misalnya control scroll-bars), pada command button tidak terdapat 
properti Forecolor, dan Backcolornya hanya berfungsi jika anda menganti properti 
style menjadi 1 - Graphical. 

Ketika anda menentukan nilai untuk properti ini, anda dapat menggunakan suatu 
warna standard, atau warna custom (saya menyarankan anda untuk menggunakan 
warna standard untuk menjaga nilai rasa pemakai integrasi dengan sistem operasi) 

3.  Properti Font 
Pada waktu desain, anda dapat menentukan properti Font dengan dialog box, tetapi 
pada saat runtime, hal tersebut harus dilakukan dengan properti Name, Size, Bold, 
Italic, Underline, and Strikethrough, karena sebenarnya Font adalah suatu objek 
campuran. 

Contoh : 

Text1.Font.Name = "Tahoma" 
Text1.Font.Size = 12 
Text1.Font.Bold = True 
Text1.Font.Underline = True 

 
4.  Properti Caption dan Text 

Caption adalah tulisan yang tampil dalam suatu control (atau title pada objek form) 
yang mana pemakai tidak dapat melakukan modifikasi langsung (control Label, 
CommandButton, Checkbox, Optionbutton, Data, dan Frame), sebaliknya Text 
adalah tulisan yang dapat dimodifikasi oleh pemakai (control Textbox, Listbox dan 
Combobox). 



Pada properti Caption, kita dapat menggunakan tanda & (ampersand) untuk 
menyatakan hotkey bagi control tersebut. Properti Text dapat diabaikan, karena 
merupakan properti default bagi suatu control. 
Contoh : 
' Kedua perintah ini adalah sama 
Text2.Text = Text1.Text 
Text2 = Text1   'tanpa properti text 
 

5  Properti Enabled dan Visible 
Pada defaultnya semua control dan form adalah Enabled dan Visible. Anda dapat 
menyembunyikan suatu kontrol dengan menggunakan properti Visible = False. 
Kontrol yang properti Enabled = False tidak dapat diakses oleh pemakai, tetapi 
dapat diakses secara kode. 
Programmer dapat juga menggunakan properti Locked = True untuk membuat 
suatu kontrol read only. 
 

6.  Properti TabStop dan TabIndex 
Suatu kontrol yang dapat menerima fokus input memiliki properti TabStop. Kontrol 
yang memiliki properti TabStop juga memiliki properti TabIndex. Properti TabStop 
menentukan apakah suatu kontrol dapat menerima fokus pada penekanan tombol 
Tab oleh pemakai, defaultnya adalah true, sedangkan properti TabIndex 
menentukan urutan fokus pada saat pemakai menekan Tab. 
 

7.  Properti MousePointer dan MouseIcon 
Properti ini akan menentukan bentuk kursor mouse ketika berada diatas kontrol 
tersebut. Windows memperbolehkan kita mengatur tampilan mouse untuk setiap 
form dan kontrol dengan mengikuti aturan berikut : 
 Jika properti Screen.MousePointer di set ke nilai yang bukan 0-vbDefault, kursor 

mouse akan mengikuti nilai ini, tetapi ketika mouse berada diatas aplikasi lain 
(atau pada desktop), tampilan kursor akan bergantung kepada kondisi aplikasi 
bersangkutan, bukan pada aplikasi anda.  

 Jika Screen.MousePointer adalah 0 dan kursor mouse berada diatas suatu kontrol, 
Visual Basic akan memeriksa nilai properti MousePointer kontrol tersebut; jika 
nilainya bukan 0-vbDefault, kursor mouse akan di set ke nilai tersebut.  

 Jika Screen.MousePointer adalah 0 dan mouse berada diatas permukaan suatu 
form atau berada diatas kontrol yang properti MousePointer adalah 0, Visual 
Basic akan menggunakan nilai yang tersimpan pada properti Mousepointer pada 
form.  
Properti MouseIcon dapat digunakan untuk menampilkan bentuk pointer mouse 
sesuai dengan keinginan pemakai, tetapi sebelumnya properti MouseIcon harus di 
set ke 99-vbCustom, dan kemudian set suatu icon pada properti MouseIcon. 
 

8.  Properti Tag 
Semua kontrol mendukung properti Tag, tanpa kecuali, karena properti ini 
disediakan oleh Visual Basic, bukan oleh kontrol. Properti Tag digunakan sebagai 
kontainer untuk bagi data dari kontrol yang anda ingin simpan (misalnya anda dapat 
mengunakannya untuk menyimpan nilai awal dari textbox, sehingga pemakai dapat 
melakukan Undo dengan mengembalikan nilai awal tersebut dari properti Tag). 

 



B. KETERANGAN PROPERTY FORM DAN OBJECT TERTENTU 
 

Property Keterangan 
Name  Memberikan nama / sebutan object 
Caption Menampilkan text yg ditampilkan dibagian atas object tertentu 
Enable Menentukan apakah form / object aktif 
Icon Menampilkan gambar icon pada object / form 
Left Menentukan jarak dari sisi kiri layar ke sisi kiri object / form 
MaxButton Menampilkan/Menyembunyikan tombol Maximize  
MousePointer Menentukan bentuk kursor bila diletakkan diatas form / object 
Moveable Menentukan apakah Form/object bisa digeser 
ScaleMode Menentukan satuan ukuran  
StartUpPosition Menentukan posisi awal Form pada saat aplikasi dijalankan 
Visible Menampilkan / menyembunyikan form / object 
Alignment Perataan text dalam text box 
BorderStyle Menentukan pembatas disekeliling object 
Maxlength Menentukan banyaknya karakter yg diketikkan 
PasswordChar Digunakan untuk  aplikasi password 
Tabindex Menentukan urutan posisi fokus kursor pada object. 
Text  Teks yang diketikkan dalam textbox 
List Daftar pilihan yang dimasukkan kedalam list box 
MultiSelect 0 – None : User hanya bisa memilih 1 item  

1- Simple : Memilih lebih dari 1 
2 – Extended : Memilih banyak pilihan dengan Shift+Click 

Sorted Menentukan apakah daftar dlm list box akan diurutkan otomatis 
Style  Menentukan apakah listbox ditampilkan bergaya standar / 

ditambahi dengan check box. 
ListCount Menentukan jumlah iten data pada list / combo box 
Clear Menghapus semua item data dari list / combo box 
Additem Menambah sebuah item data pada list / combo box 
RemoveItem Menghapus sebuah data dari list / combo box 
FillStyle Memberikan pola arsiran  
Appearance Menmpilkan object biasa atau 3D 
Forecolor Menentukan warna text  
Backcolor Menentukan warna belakang / background 

 
 
C. MEMAHAMI ISTILAH OBJECT, PROPERTY, METHOD DAN EVENT 
 
Dalam pemrograman berbasis obyek (OOP), anda perlu memahami istilah object, property, 
method dan event sebagai berikut : 
 
Object : komponen di dalam sebuah program 
Property : karakteristik yang dimiliki object  
Method  : aksi yang dapat dilakukan oleh object 
Event : kejadian yang dapat dialami oleh object 
 



Sebagai ilustrasi anda dapat menganggap sebuah mobil sebagai obyek yang memiliki 
property, method dan event. Perhatikan gambar berikut : 
 

 
Implementasinya dalam sebuah aplikasi misalnya anda membuat form, maka form tersebut 
memiliki property, method, dan event. Sebagaimana pemrograman visual lain seperti 
Delphi dan Java, VB juga bersifat event driven progamming. Artinya anda dapat 
menyisipkan kode program pada event yang dimiliki suatu obyek. 
 
 
 
 
LATIHAN SOAL ! 
 
1. Jelaskan perbedaan perintah enabled dengan Lock pada jendela properties ! 
2. Jelaskan fungsi masing-masing dari caption dan name yang terdapat dalam jendela 

properties ! 
3. Sebutkan peran dari jendela properties dan code editor bagi tiap objek ! 
4. Tugas apakah yang dilakukan oleh fungsi Style, Picture dan Downpicture terhadap objek 

common button ? 
5. Perbedaan apakah yang anda temukan dalam fungsi objek Textbox, Listbox dan 

Combobox ?  
  
 
 



BAB II 
 

INPUT DAN OUTPUT 
 
 
 
 
A. Merancang Jendela Form 
 
Pada Jendela Form buatlah UI seperti ini : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cara membuatnya : 
 
Klik komponen Label di dalam ToolBox kemudian “gambar” object Label1 di dalam 
Form dengan cara drag-drop. Lakukan langkah yang sama untuk object Label2. Object 
Text1 di-“gambar” menggunakan komponen TextBox, sedangkan object Command1 dan 
Command2 menggunakan komponen Command Button. 
 

B. Mengatur Property Object 
 
Kenali bagian-bagian di dalam Jendela Properties : 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Melalui Jendela 
Properties atur 

property setiap object sebagai berikut : 
 



  
 
Sehingga UI-nya menjadi seperti berikut : 
 

 
 
 
C. Menulis Kode Program  
 
Buka Jendela Code dan kenali bagian-bagian di dalamnya : 
 

   
 
Program yang berbasis Windows bersifat event-driven, artinya program bekerja berdasarkan event 
yang terjadi pada object di dalam program tersebut. Misalnya, jika seorang user meng-klik sebuah 
tombol maka program akan memberikan “reaksi” terhadap event klik tersebut. Program akan 
memberikan “reaksi” sesuai dengan kode-kode program yang dibuat untuk suatu event pada object 
tertentu. 
 
Pilih object Command1 pada bagian Object Selector. Secara otomatis pada bagian Code Editor akan 
muncul blok kode program berikut : 

 
Private Sub Command1_Click() 
 
End Sub 

 
Event Click merupakan event default (standar) dari object Command1, Anda bisa melihat 
event lainnya pada bagian Event Selector. 
 
 



Pada bagian Code Editor ketikkan kode programnya sebagai berikut : 
 

Private Sub Command1_Click() 
Label2.Caption = Text1.Text  ‘Label2 berisi data seperti yg berada di text1 

End Sub 
 
Private Sub Command2_Click() 

End     ‘ Instruksi untuk menutup form  
End Sub 

 
 
D. Menyimpan File  
 

1. Dari menu File klik perintah Save Project . Setelah jendela Save File As  
ditampilkan, 

2. Pilihlah folder untuk penyimpanan project. Masukkan nama file untuk form 
kemudian klik tombol save (automatis akan ber-extention frm) Maka jendela Save 
Project As ditampilkan, 

3. Masukkan nama file Project kemudian klik tombol save. (automatis akan ber-
extention vbp) 

 
Jalankan Project1 dengan meng-klik tombol Start ( ) pada bagian Toolbar atau tekan 
tombol F5 pada keyboard. Ketikkan “SMA NEGERI 4” di dalam TextBox kemudian klik 
tombol OK. Maka akan tampil hasil sebagai berikut : 
 

 
 
Bila ingin keluar klik tombol Selesai. 
 
Penjelasan kode program : 
Berikut diberikan penjelasan bagaimana cara kerja program sederhana di atas 
 
Private Sub Command1_Click() 

Label2.Caption = Text1.Text  ‘Label2 berisi data seperti yg ada pada text1 
End Sub 
 
Ketika seorang user meng-klik tombol OK (object Command1) maka isi tulisan pada object Label2 
akan sama dengan isi tulisan pada object Text1. Property Caption pada obyek Label2 digunakan untuk 
menampilkan text tertentu di obyek tersebut. Selanjutnya untuk keluar dari program dituliskan kode 
berikut : 
 
 

SMA NEGERI 4 

SMA NEGERI 4 



Private Sub Command2_Click() 
End 

End Sub 
 
Ketika seorang user meng-klik tombol Selesai (object Command2) maka program akan 
berhenti. Perintah End digunakan untuk menutup program. 
Menampilkan tulisan merupakan salah satu property yang dimiliki oleh komponen Label. 
Property isi tulisan pada komponen Label adalah Caption, sedangkan pada komponen 
Textbox adalah Text. 
Cara penulisan (syntax) kode program untuk mengatur property sebuah object adalah 
sebagai berikut : 
 
nama_object.property = value 
 
Perhatikan, setelah Anda mengetikkan tanda titik (dot) dibelakang nama_object maka VB 
6 akan menampilkan daftar property dan method yang dimiliki oleh nama_object : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fasilitas ini disebut Intellisense, dan sangat membantu Anda agar tidak salah 
mengetikkan nama_object maupun property-nya. 
 

E. Modifikasi Kode Program 
 
Modifikasi code dilakukan untuk melakukan perubahan terhadap hasil yang ditampilkan 
pada mode design yang dibentuk dalam form.  
Beberapa contoh object/control yang akan melakukan perubahan tampilan UI ( User 
Intetrrface) meliputi :  
 
 Option Button Dan Checkbox   
 

 
 



Aturlah property object-objectnya sebagai berikut : 
 

 
 
Obyek Frame1 harus dibuat terlebih dahulu ke dalam form, dan selanjutnya obyek Option 
dan Check dibuat didalam Frame1 tersebut. Tujuan pembuatan berbagai pilihan tersebut 
adalah memperkenalkan pada Anda fasilitas Option dan CheckBox yang digunakan untuk 
membuat pilihan dalam aplikasi. 
Tambahkan kode programnya sebagai berikut : 
 
Private Sub Option1_Click() 

Label2.ForeColor = vbBlue  ‘ tulisan yg ada di Label2 berwarna biru  
End Sub 
 
Private Sub Option2_Click() 

Label2.ForeColor = vbRed  ‘ tulisan yg ada di Label2 berwarna biru  
End Sub 
 
Private Sub Check1_Click() 

Label2.FontBold = Check1.Value 
End Sub 
 
Private Sub Check2_Click() 

Label2.FontItalic = Check2.Value 
End Sub 
 
Simpan kembali file tersebut diatas kemudian perlihatkan hasilnya.  
 
Namun apabila dari warna diatas ditambahkan warna background maka bentuk instruksi 
code yang akan sisipkan adalah sebagai berikut : 
 
 
Private Sub Option1_Click() 

Label2.BackColor = vbBlue  ‘ Label2 memiliki warna background biru  
End Sub 
 
Private Sub Option2_Click() 

Label2.BackColor = vbRed 
End Sub 
 
 Vscroll dan Hscroll 
 
Vscroll dan Hscroll juga dapat melakukan terhadap berbagai macam perubahan dari hasil 
design form. Tujuan dari kedua control tersebut sedikit memilki perbedaan ;   
a. Vscroll, ditujukan untuk pengaturan ukuran secara vertical 
b. Hscroll,  ditujukan untuk pengaturan ukuran secara horizontal 
 
 



Berikut contoh penggunaan control Hscroll yang digunakan untuk melakukan perubahan 
ukuran font pada label2. 
 

 
 
SETTING PROPERTY OBJECT HSCROLL   
 

NO OBJECT PROPERTY SETTING 
1 Hscroll Name Hscroll1 
2  Min 1 
3  Max 1000 
4  SmallChange 10 
5  LargeChange 2 

 
 
Code Program : 
 
Private Sub HScroll1_Click() 

Label2.caption = HScroll1.value ‘ Label2 berisi pencatatan nilai sesuai dg 
perubahan pada pengaturan HScroll1 

End Sub 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HScroll 



 Combo dan ListBox 
 

 
 

 
SETTING PROPERTY  
  

 
 
 
 
 
 



Code Program 
 
Private Sub Form_Activate() 
 
'menentukan item pilihan nasi 
cboNasi.AddItem "Nasi Putih" 
cboNasi.AddItem "Nasi Uduk" 
cboNasi.AddItem "Nasi Goreng" 
cboNasi.AddItem "Nasi Timbel" 
 
‘menentukan item pilihan lauk 
cboLauk.AddItem "Ayam Goreng" 
cboLauk.AddItem "Ikan Mas Goreng" 
cboLauk.AddItem "Ati/Ampela" 
cboLauk.AddItem "Lele Goreng" 
cboLauk.AddItem "Tahu Goreng" 
cboLauk.AddItem "Tempe Goreng" 
cboLauk.AddItem "Soto Ayam" 
cboLauk.AddItem "Soto Daging" 
cboLauk.AddItem "Soto Babat" 
 
'menentukan item pilihan minuman 
cboMinum.AddItem "Teh Manis" 
cboMinum.AddItem "Es Teh Manis" 
cboMinum.AddItem "Kopi" 
cboMinum.AddItem "Air Mineral" 
 
'menentukan item pilihan tambahan 
cboTambahan.AddItem "Lalap" 
cboTambahan.AddItem "Sambal" 
cboTambahan.AddItem "Puding" 
End Sub 
 
'menambahkan satuan data (item data) dari cbonasi kedalam kotak lstmenu 
Private Sub cmdNasi_Click() 
lstMenu.AddItem cboNasi 
End Sub 
 
‘menambahkan satuan data (item data) dari cbolauk kedalam kotak lstmenu 
Private Sub cmdLauk_Click() 
lstMenu.AddItem cboLauk 
End Sub 
 
‘menambahkan satuan data (item data) dari cbominum kedalam kotak lstmenu 
Private Sub cmdMinum_Click() 
lstMenu.AddItem cboMinum 
End Sub 
 
' menambahkan satuan data (item data) dari cbotambah kedalam kotak lstmenu 
Private Sub cmdTambah_Click() 
lstMenu.AddItem cboTambahan 
End Sub 
 
‘menghapus item data dari kotak Lstmenu yg dipilih dg cara double click 
Private Sub List1_DblClick() 
Lstmenu.RemoveItem (Lstmenu.ListIndex) 
End Sub 
 
Private Sub cmdReset_Click() 
‘membuat kotak pesan 



MsgBox "Hati-hatilah terhadap obesitas", vbExclamation, "Peringatan" 
 
’ – TOMBOL PESANAN BARU -- 
'mengosongkan semua kotak combo  
cboNasi = " " 
cboLauk = " " 
cboMinum = " " 
cboTambahan = " " 
 
lstMenu.Clear ‘perintah mengosongkan kotak lstmenu 
 
‘TOMBOL KALKULATOR  
Private Sub Cmdkalkulator_Click() 
Load Form2             ‘ perintah untuk memanggil jendela form2 
Form2.Show ‘ perintah untuk menampilkan jendela form2   
End Sub 
 
E. KOTAK PESAN ( MESSAGE BOX ) 
 

Dalam pembuatan kotak pesan diinstruksikan melalui prosedur kode sebagai berikut : 
 
MsgBox "Hati-hatilah terhadap obesitas", VbCritical, "PERINGATAN" 
Sehingga memberikan tampilan sbb : 

 
  
Keterangan : 
 
MsgBox – perintah yg digunakan untuk membuat kotak pesan. 
VbCritical – Menampilkan tanda icon silang. 
"Hati-hatilah terhadap obesitas" – merupakan pesan yg ditulis disampaikan. 
“PERINGATAN” – merupakan  keterangan /  judul pada kotak pesan 

 
Adapun instruksi selengkapnya untuk kebutuhan pembuatan kotak pesan adalah sbb : 
 
1. JENIS ICON 
 

KONSTANTA JENIS ICON 

Vbcritical 
 

Vbquestion 
 

Vbexclamation 
 

Vbinformation 
 

 
 



2. JENIS TOMBOL  
 

KONSTANTA KETERANGAN 
VbOkOnly Menampilkan tombol Ok 

VbOkCancel Menampilkan tombol Ok dan Cancel 

VbAbortRetryIgnore Menampilkan tombol Abort, Retry dan Ignore 

VbYesNo Menampilkan tombol Yes dan No 

VbRetryCancel Menampilkan tombol Retry dan Cancel 
 
 
LATIHAN SOAL ! 
 
1. Rancanglah sebuah form dengan melibatkan control Vscroll yang dapat digunakan 

untuk melakukan pengaturan terhadap ukuran font yang terdapat dalam textbox 
maupun label. 

2. Buatlah tampilan form sebagai berikut  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warna yang dihasilkan akan menyesuaikan dengan masing-masing perubahan posisi 
kotak penggulung pada Hscroll. 

3. Lakukan penyetingan pada jendela property dan pengaturan code terhadap control 
Hscroll yang nantinya dapat digunakan untuk melakukan perubahan warna sesuai 
dengan level atau tingkatan menurut posisi pergeseran bar (kotak batang) pada 
masing-masing control Hscroll dan hasil perubahan warnah diperlihatkan pada kotak 
area Warna yg dihasilkan.  

4. Jelaskan masing-masing fungsi dari kode program  
a. End sub 
b. Endif 
c. End case 
d. End   

5. Desainlah form untuk membuat program untuk pengoperasian kalkulator, seperti 
salah satu contoh tampilan form berikut ini : 



 
 
Dengan hasil yang diharapkan operator akan berubah seiring dengan penekanan 
tombol operator yang ditekan dan langsung menghasilkan jawaban sesuai dengan 
operandnya  



BAB IV 
 

MENGENAL VARIABEL 
 
 

 
A. Variable 
 Variabel adalah tempat untuk menyimpan nilai-nilai atau data-data secara sementara. 

Variabel sifatnya tidak tetap artinya isinya dapat berubah-ubah sesuai kebutuhan. 
Misalnya : 

 x = 100 
 

menujukkan bahwa nama variable tersebut adalah x dengan nilai 100 tp bukan  
  
B. Type Variabel  
 
Dibandingkan dengan type data yang terdapat pada bahasa basic, maka pada VB, type 
data yang disediakan lebih banyak, seperti type Currency, Decimal, Object, dan Variant. 
Variant merupakan type variabel yang istimewa, karena dapat berubah dari satu type ke 
type yang lain, sesuai dengan evaluasi ekspresi oleh Visual Basic.  
Ketepatan pemilihan type variabel akan sangat menentukan pemakaian resources oleh 
aplikasi yang dihasilkan (perfomance, size daripada hasil kompilasi aplikasi, dll) dan ini 
merupakan tugas anda sebagai programmer untuk memilih type yang sesuai untuk 
menghasilkan program yang efisien dan berperfomance tinggi.  
 
Dibawah ini merupakan daftar type-type variable yang ada di VB :  
 
Type Data Ukuran Storage Jangkuan Nilai  
 

Byte  1 byte 0 s/d 255  
Boolean  2 byte True atau False  
Integer  2 byte -32,768 s/d 32767  
Long   4 byte -2,147,483,648 s/d 2,147,483,647  
Single  4 byte -3.402823E38 s/d -1.401298E-45 (-)  
 1.401298E-45 s/d 3.402823E38 (+)  
Double  8 byte -1.79769313486232E308 s/d  -4.94065645841247E-324  
Currency  8 byte -922,337,203,685,477.5808 s/d 922,337,203,685,477.5807  
Decimal  14 byte +/-79,228,162,514,264,337,593,543,950,335  
Date  8 byte 1 Januari 100 s/d 31 Desember 9999  
Object  4 byte Mengacu pada objek tertentu  
String  10 byte + panjang string 0 sampai lebih kurang 2 milyar  
Variant(angka) 16 byte Sembarang angka sampai jangkauan jenis  
Double  
Variant(karakter) 22 byte + panjang String sama dg jangkauan variabel string 
 



C. Cara Menuliskan Komentar di Visual Basic  
 
Pada saat anda membuat program di VB, anda dianjurkan untuk sering memberikan 
komentar kepada program yang anda buat. Seperti jika di C, anda mengenal tanda "//" 
untuk memberikan komentar kepada source code C anda, maka di VB anda bisa 
menggunakan tanda " ' " untuk menambahkan komentar kepada program yang sedang 
anda buat.  
Contoh : Print A 'untuk mencetak nilai dari A ke layar  
 

D. Operator Matematika dan Fungsi Visual Basic  
 
Visual basic meyediakan operator aritmatika, komparasi dan logika, salah satu hal yang 
harus dipahami oleh programmer adalah tata urutan operasi dari masing-masing operator 
tersebut sehingga mampu membuat ekspresi yang akan menghasilkan nilai yang benar. 
Tabel berikut mencoba memberikan anda gambaran symbol-symbol operator yang akan 
kita gunakan dalam pemrograman di Visual Basic .  

 
Contoh :  
Jumlah = 5 - 2 * 3       'Akan menghasilkan -1  
Jumlah = (5 - 2) * 3  'Akan menghasilkan 9  
 
 
Operator Matematika 
  
Aritmatika  Komparasi Logika  
 
Pangkat (^)  Sama (=)   Not  
Negasi (-)   Tidak sama (<>) And  
Kali (*) dan Bagi ( / ) Kurang dari (<)  Or  
Pembagian bulat ( \ )  Lebih dari (>)  Xor  
Sisa Bagi (Mod)   Kurang dari atau sama (<=)  Eqv  
Tambah (+) dan Kurang (-)  Lebih dari atau sama (>=)  Imp  
Pengabungan String  (&)  Like 
 

Fungsi Visual Basic 
Fungsi adalah sebuah rutin program yang mampu menerima berbagai nilai atau data dan 
memberikan suatu hasil tertentu. Fungsi biasanya digunakan untuk melakukan hal-hal 
seperti dibawah ini : 
1. Perhitungan matematika 
2. Memanipulasi data atau string 
3. Memanipulasi waktu ( hari, tanggal atau jam ) 
 
 
 
 



visual basic memilki jenis fungsi sebagai berikut : 
 
Fungsi Matematik 
 

FUNGSI KETERANGAN 
Abs (x) Menentukan nilai x mutlak  
Rnd Bilangan random dengan range 0 – 1 
Sqr (x) Nilai Akar kuadrat dari x, dimana x harus ≥ 0 
Sin (x) Nilai Sinus sudut x, dimana x dalam radian 
Cos (x) Nilai Cosinus sudut x, dimana x dalam radian 
Tan (x) Nilai Tangen sudut x, dimana x dalam radian 
Log (x) Nilai Logaritma natural dari x, dimana x ≥ 0 
Exp (x) Nilai e pangkat x 
Int    (x) Nilai Bilangan integer terbesar yang ≤ x 
Cint (x) Nilai Bilangan integer yang paling dekat ke x (pembulatan) 
Fix   (x) Nilai Bilangan integer dari x (pemotongan) 
Round (nilai,x) Membulatkan nilai sebesar x angka dibelakang koma 

 
 

Fungsi String 
 

FUNGSI KETERANGAN CONTOH 
Lcase (str) Mengubah string ke huruf kecil Lcase(“Visual”) = “visual” 
Ucase (str) Mengubah string ke huruf besar Ucase(“Visual”) = “VISUAL” 
Left (str, int) Mengambil huruf dari kiri 

string 
Left (“Visual”,3) = “Vis”  

Right ( str, int ) Mengambil huruf dari kanan 
string 

Right(“Visual”,3) = “ual” 

Mid (str, intstart, 
intLen) 

Mengambil huruf dari posisi 
intstart sebanyak intlen 

Mid(”Visual”,4,3) = ”ual” 

Len (str) Menghitung panjang string Len(“Visual”) = 6 
Ltrim (str) Memotong spasi disebelah kiri 

string 
Ltrim(“      Visual”) = “Visual” 

Rtrim (str) Memotong spasi disebelah kana 
string 

Rtrim(“Visual   “) = “Visual” 

Str () Mengubah nilai numerik 
menjadi string 

Str(100) = “100” 

 
 
E. DEKLARASI VARIABEL  
 
Visual Basic memungkinkan kita untuk menggunakan variabel tanpa deklarasi. Tetapi hal 
ini adalah kurang baik untuk program yang terstruktur dan menghindari kesalahan 
pengolahan yang diakibatkan oleh kesalahan dalam pengetikkan nama variabel. Agar 



setiap variabel yang digunakan, harus dideklarasikan terlebih dahulu. Maka dapat 
digunakan sintaks sebagai berikut :  
 

<keyword> NamaVariabel [As TypeVariabel]  
 
Bila menginginkan agar semua variable dikenal oleh semua type maka sintaks dapat 
diketik sebagai berikut : 
 
DIM <Nama Variable> As Variant 
 
Dimana keyword disini bisa berupa : DIM, GLOBAL, PUBLIC, PRIVATE dan 
STATIC Untuk tutorial-tutorial perdana ini kita akan cukup mengenal keyword DIM 
yang sebetulnya merupakan singkatan dari DIMENSION.  
 
Berikut Contoh bentuk pengdeklarasian varibel melalui keyword DIM :  

 
DIM Nilai(10) As INTEGER   ‘ Variable Nilai bertypekan Integer 
DIM Jumlah As Variant   ‘ Variable Jumlah bertype Variant  
DIM Gaji As CURRENCY   ‘ Variable Gaji bertype Currency 

 
 Catatan : Variant adalah type variable yang bisa mengandung jenis data apa saja. 
 
 
PENEMPATAN DEKLARASI VARIABLE 
 
Berdasarkan posisi / penempatan pendeklarasian variable dibedakan menjadi 2 macam, 
yaitu : variable global dan variable local 
 

a. Variable Global 
Dinyatakan sebagai variable global apabila pendeklarasian variable tersebut ditempatkan 
diluar area control / object maupum form, yang biasanya ditempatkan pada urutan dari 
baris paling atas pada jendela code sehingga variable-variable tersebut dapat dikenali 
oleh semua object / control tertentu yang memakainya. 
Contoh : 
DIM Nilai(10) As INTEGER    
DIM Jumlah As Variant     
DIM Gaji As CURRENCY 
 
b. Variable Local 
Variable Local adalah variable yang penempatan deklarasi variablenya terletak didalam 
area kontrol / object tertentu maupun form, sehingga  variable-variable ini nantinya hanya 
dapat dikenali oleh control / object maupun form itu sendiri. 
Contoh : 
Private Sub Command1_Click()    
DIM Nilai(10) As INTEGER    
DIM Jumlah As Variant    Pendeklarasian berada dalam area control commond1 
DIM Gaji As CURRENCY 
End Sub 
 



F. OPERASIONAL FORM DENGAN  DEKLARASI VARIABLE 
 

   
 
 

SOURCE CODE : 
 

Dim upah, hari As Integer 
Dim bonus As Variant 
 
Private Sub Command1_Click() 
upah = Text1.Text 
hari = Text2.Text 
Text3.Text = upah * hari 
If (Text2.Text > 26) Then 
    bonus = 4 * upah 
Else 
    bonus = 0 
End If 
Text4.Text = bonus 
End Sub 
 

Sebagai pembanding apabila tanpa menggunakan deklarasi variabel maka source code 
dapat ditulis sebagai berikut : 
 
Private Sub Command1_Click() 
Text3.Text = Text1.Text * Text2.Text 
If (Text2.Text > 26) Then 
    Text4.Text = 4 * Text1.Text 
Else 
    Text4.Text  = 0 
End If 
End Sub 



BAB V 
 

STATEMENT  
KONDISI (SELECTION) 

 
 
 
  

A. KONDISI / PERCABANGAN (Selection).  
 Merupakan instruksi yang digunakan untuk memutuskan kode program mana yang 

akan dikerjakan berdasarkan suatu kondisi statement / pernyataan.  
 

B. PENGGUNAAN STRUKTUR KONTROL  
 

Mengenal Struktur Kontrol  
Struktur kontrol di dalam bahasa pemrograman adalah perintah dengan bentuk 
(struktur) tertentu yang digunakan untuk mengatur (mengontrol) jalannya program.  
 
Visual Basic 6 mengenal dua jenis struktur kontrol, yaitu Perulangan (Loop) dan 
Kondisi (Selection). 

 
    PERNYATAAN KONTROL KONDISI / PERCABANGAN 
 Intruksi kondisi itu sendiri meliputi 2 macam, yaitu :  
  

1. KONDISI IF  
 

If <pilihan> then  
    <pernyatan>  
End if  
 
Atau  
 
If <pilihan> then  
   <pernyatan>  
Elseif <pilihan> then  

 Else  
<pernyataan>  

End If  
 

2.   KONDISI CASE  
 

SELECT CASE <pilihan>  
CASE <pilihan 1> 

<blok kode program 1>  
CASE <pilihan 2>  

<blok kode program 2> 
 



CASE <pilihan n>  
<blok kode program n>  

[CASE ELSE  
<blok kode program x>]  

END SELECT 
 
 
C. OPERASIONAL FORM DENGAN SISTEM PERCABANGAN / KONDISI  

  

 
 

OBJECT PROPERTIES VALUE 
Label1 Name Label1 
 Caption PROGRAM OPERASIONAL NUMERIC 
Label2 Name Label2 
 Caption 1. Kali 
Label3 Name Label3 
 Caption 2. Pangkat 
Text box Name Text1 
Text box Name Text2 
Text box Name Text3 
Text box Name Text4 
Commond Name Command1 
 Caption + 
Command Name Command2 
 Caption X 
Command Name Command3 
 Caption ÷ 
Command Name Command4 



OBJECT PROPERTIES VALUE 
 Caption - 
Command Name Command5 
 Caption ^ 
Command Name Command6 
 Caption Hitung 
Command Name Command7 
 Caption Back 
Option Name Option1 
 Caption Kali 
Option Name Option2 
 Caption Pangkat 
Option Name Option3 
 Caption Bagi 

 
FRAME IF..THEN 
 

Dalam frame if then diatas digunakan untuk menentukan pengoperasian nilai  antara 
text1 dengan text2 melalui command button HITUNG 
 
SOURCE CODE : 
 
Dim Hasil as single   ‘ Pendeklarasian variable Hasil bertype single  
 

‘ Proses Tombol Hitung 
Private Sub Command1_Click() 
If Option1.Value = True Then  ‘ Jika option1 yang dipilih  maka  
    Label1.Caption = "X"  ‘ tulisan Label1 menjadi X 
    HASIL = Text1 * Text2  ‘ Hasil atau text3 berisi nilai perkalian  
Else     ‘ jika tidak 
    If Option2.Value = True Then ‘Jika option2 yang dipilih  maka  
       Label1.Caption = "^"  ‘ tulisan Label1 menjadi ^ 
       HASIL = Text1 ^ Text2  ‘ Hasil atau text3 berisi nilai pangkat 
    Else 
       Label1.Caption = "÷" 
       HASIL = Text1 / Text2 
    End If 
End If 
Text3 = HASIL   ‘ Text3 berisi nilai yg tersimpan dlm variabel HASIL 
End Sub 
 

FRAME SELECT CASE 
 

Dalam frame select case diatas digunakan untuk menentukan pengoperasian nilai  
antara text1 dengan text2 melalui tombol kotak text (textbox) 
 
SOURCE CODE : 
 
‘ Proses pengisian textbox 
Private Sub Text4_Change() 
Select Case Text4 
Case 1:    ‘ Bila diketik angka 1  



    Label1.Caption = "X"  ‘ maka tulisan label1 menjadi X 
    Text3 = Text1 * Text2  ‘ text3 berisi hasil perkalian text1 dengan text2 
Case 2: 
    Label1.Caption = "÷" 
    Text3 = Text1 / Text2 
Case 3: 
    Label1.Caption = "^" 
    Text3 = Text1 ^ Text2 
End Select 
End Sub 
 



BAB VI 
 

 STATEMENT  
PERULANGAN (LOOP) 

 
 
 
A.  PERULANGAN / LOOP 

Loop atau kadang juga disebut iterasi adalah instruksi program yang memerintahkan 
suatu tugas diulang-ulang berdasarkan kondisi tertentu. Pengulangan ini dapat 
dikendalikan jumlahnya oleh aplikasi anda bergantung pada kondisi yang dinginkan.   

 
 B. STRUKTUR KONTROL PENGULANGAN / LOOP 
 digunakan untuk melakukan pengulangan kode program.  
 

1.   FOR…NEXT  
 Perulangan FOR  NEXT adalah perulangan yang melakukan sejumlah proses 

tertentu yang diinginkan. Karena itu, kita harus mendeklarasikan sebuah variable 
yang digunakan sebagai indeks perulangan. Selanjutnya menggunakan sebuah 
angka, konstanta, variable ataupun ekpresi sebagai nilai awal dan nilai akhir 
indeks perulangan. Bentuk umum kode program perulangan For-Next adalah 
sebagai berikut : 

 
FOR <pencacah> = <nilai awal> TO <nilai akhir> [STEP <langkah>]  

    <proses > 
NEXT <pencacah>  

 
Keterangan : 
o <pencacah> adalah variabel (tipe: integer) yang digunakan untuk menyimpan  

angka pengulangan.  
o <awal> adalah nilai awal dari <pencacah>.  
o <akhir> adalah nilai akhir dari <pencacah>.  
o <langkah> adalah perubahan nilai <pencacah> setiap pengulangan. Step 

sifatnya optional (boleh ditulis ataupun tidak). Bila tidak ditulis maka nilai 
<langkah> akan naik secara bertahap sebesar 1.  

 
Misal : 
 

FOR nilai = 1 TO 10  ‘ Menaikkan nilai sebesar kelipatan 1 
FOR nilai = 1 TO 10 Step 1 ‘ Menaikkan nilai sebesar kelipatan 1 
FOR nilai = 1 TO 10 Step 2  ‘ Menaikkan nilai sebesar kelipatan 2 
 
 
 
 



CONTOH PROGRAM : 
 
MENGHITUNG JUMLAH BILANGAN DENGAN FOR NEXT 
 

 
 
 

Object Properties Value 
Label1 Name Label1 
 Caption Menghitung Jumlah Bilangan 
Label2 Name Label2 
 Caption Dari Nilai 
Label3 Name Label3 
 Caption Jumlah Bilangan 
Text box Name Text1 
 Text  
Text box Name Text2 
 Text  
Text box Name Text3 
 Text  
Commond Name Command1 
 Caption Hitung 
Command Name Command2 
 Caption Keluar 

 
SOURCE CODE : 
 
Dim jml, angka As Single 
Dim awal, akhir As Integer 
 
Private Sub Command1_Click() 
jml = 0 
awal = Cint(Text1.text)  ‘ menunjukkan bahwa text1.text menjadi type integer 
akhir = CInt(Text2.text) 
For angka = awal To akhir 



jml = jml + angka 
Next angka 
Text3.text = jml 
End Sub 

 
2. DO WHILE - LOOP 

 
Bentuk perulangan Do While-Loop adalah bentuk perulangan yang memerintahkan 
proram untuk menjalankan proses yang berulang apabila kondisi persyaratan yang 
ada masih bernilai true. Jika kondisi persyaratan sudah bernilai False maka 
program akan melanjutkan proses ke kode program berikutnya. 
Perulangan ini mempunyai 2 bentuk sintaks. Perbedaan kedua bentuk tersebut 
terletak pada kondisi perulangan ditempatkan.    

  
 Bentuk I :   

   
 DO WHILE < kondisi >  
      Proses   
 LOOP 
 
 Keterangan :  

<proses> akan diulang selama 
<kondisi> bernilai TRUE.  
Pengulangan berhenti bila <kondisi> 
sudah bernilai FALSE 

 
 Contoh :   

 nilai = 1 
 DO WHILE ( nilai < 5 ) 
      nilai = nilai + 1 
 LOOP 

 Bentuk II : 
 
 DO  
      Proses   
 LOOP WHILE < kondisi >

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTOH PROGRAM : 
 

MENGHITUNG JUMLAH BILANGAN DENGAN DO WHILE 
 

 
 
 

SOURCE CODE : 
 

Dim jml As Single 
Dim awal, akhir As Integer 
 
Private Sub Command1_Click() 
awal = CInt(Text1.Text) 
akhir = CInt(Text2.Text) 
jml = 0 
Do While (awal <= akhir) 
     jml = jml + awal 
     awal = awal + 1 
Loop 
Text3.Text = jml 
End Sub  
 

3. DO UNTIL-LOOP  
 

Perulangan ini akan menjalankan proses perulangan sampai kondisi perulangan dipenuhi. 
Apabila kondisi perulangan masih bernilai False, maka proses akan dijalankan   terus 
menerus. Perulangan ini memiliki 2 bentuk sintaks sebagai berikut : 
 
Bentuk I : 
 
DO UNTIL <kondisi>  

   <proses> 
LOOP

Bentuk I : 
 

DO 
<proses> 

LOOP UNTIL <kondisi>



Keterangan : 
<proses> akan diulang sampai <kondisi> bernilai TRUE.  
Pengulangan berhenti bila <kondisi> sudah bernilai TRUE.  

 
 Contoh : 
 

  Intnilai = 1 
  Do Until ( intnilai > 5 ) 
         Intnilai = intnilai + 1  

 Loop 
  
 

CONTOH PROGRAM : 
 

MENGHITUNG JUMLAH BILANGAN DENGAN DO UNTIL-LOOP 
 

 
 
 

SOURCE CODE : 
 

Dim jml As Single 
Dim awal, akhir As Integer 

 
Private sub command1_click() 
awal = CInt(text1.text)   
akhir = CInt(text2.text) 
jml = 0 
do until (awal > akhir) 
    jml = jml + awal 
    awal = awal + 1 
loop 
text3.text = hasil 
end sub 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C. OPERASIONAL FORM DENGAN SISTEM PERULANGAN/LOOP 
 

  
 
 

Object Properties Value 
Combo box Name Combo1 
Text box Name Text1 
 Text  
Text box Name Text2 
 Text  
Commond  Name Commond1 
 Caption Looping 
Command Name Commond2 
 Caption Keluar 
List box  List1 
 
SOURCE CODE : 
 
Dim Count As Integer 
Dim i As Integer 
Count = Val(Text1.Text) 
If Count <= 0 Then 
   MsgBox "Nilai harus besar dari 0", vbInformation, "Error" 
Else 
  List1.Clear 
  i = 0 
 
Select Case combo1.ListIndex 
Case 0: 

For i = 0 To Count - 1 
List1.AddItem Text2.Text  



Next i 
Case 1: 

While i < Count 
List1.AddItem Text2.Text  
i = i + 1 

Wend 
Case Else 
Do 

List1.AddItem Text2.Text  
i = i + 1 

Loop Until i > Count - 1 
End Select 
End If 
‘Masukan code untuk FormLoad 
Combo1.AddItem "For -- next" 
Combo1.AddItem "While -- wend" 
Combo1.AddItem "Do loop until" 
Combo1.ListIndex = 0 
 

‘Masukan code untuk CommandButton Keluar 
Unload Me 
 
 
 
LATIHAN SOAL  ! 
 
1. Buatlah program yang digunakan untuk melakukan inputing nama siswa sebanyak nilai 

yang anda tentukan kedalam list box / kotak daftar. 
2. Desainlah Form dan program untuk mencari nilai faktorial dengan menggunakan  

perintah perulangan yang ada !   
3. Jelaskan tujuan fungsi perulangan dan percabangan ! serta berikan masing-masing 

contoh programnya! 
4. Sebutkan macam-macam instruksi visual basic yang digunakan untuk melakukan 

proses perulangan serta tentukan masing-masing sintaksnya ! 
5. Jelaskan tugas perintah Step yang terdapat dalam perulangan For Next !



BAB VII 
 

PELENGKAP APLIKASI 
   
 
 
A. MENU 
 

Menu adalah serangkaian pilihan-pilihan yang dapat diklik atau dipilih untuk melakukan 
tugas tertentu. Elemen-elemen dari menu tersebut adalah sebagai berikut : 
 Menu Bar : Baris menu uatama yang terletak dibagian atas suatu aplikasi. 
 Submenu : Pilihan menu didalam menu 
 Separator : Garis pemisah antar menu 
 Shortcut : Tombol kombinasi yang dapat ditekan pada keyboard. 
 

B. MENU EDITOR  
 

Menu editor merupakan sarana untuk membuat menu pada aplikasi. 
Menu ini dapat dioperasikan melalui instruksi Ctrl+E atau pilih icon Menu Editor pada 
Toolbar. 
Pada menu editor terdapat beberapa kotak isian meupun kotak pilihan yang sebenarnya 
merupakan property dari object menu yang akan menentukan tampilan dari menu tersebut. 
Property tersebut adalah : 
 

PROPERTY KETERANGAN 
Caption Teks yg ditampilkan pada pilihan menu 
Name Nama yang menjadi identitas objek menu 
Index Nomor indek bila digunakan utk membuat 

array kontrol menu 
Shortcut Kombinasi tombol yg ditugaskan untuk 

menu 
NegotiatePosition Posisi Awal dari menu 
Enabled Menentukan apakah menu dapat dipilih atau 

tidak 
Visible Menentukan apakah menu ditampilkan pada 

saat program dijalankan  
WindowsList Menentukan apakah item menu dapat  

membuka beberapa dokumen atau tidak 
 

Dalam Menu editor terdapat beberapa tombol yang digunakan untuk pengaturan posisi item 
menu : 

TOMBOL KETERANGAN 
 Menaikkan level urutan menu 

 Menurunkan level urutan menu 

 Mengubah posisi menu 1 posisi ke atas 
 Mengubah posisi menu 1 posisi ke bawah 

Insert Menyisipkan 1 posisi kosong diatas sebuah menu 

Next Berpindah ke menu berikutnya 



C.  MEMBUAT MENU UTAMA 
 

Tahap pembuatan menu utama adalah sebagai berikut : 
1. Aktifkan Menu Editor ( Ctrl+E ) 
2. Pada Jendela Menu Editor ketikkan &File pada kotak Caption.  
3. Pada kotak Name ketikkan mnufile. ( sebagai nama identitas object ) 
4. Ulangi langkah diatas untuk membuat menu utama lainnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Klik Tombol OK untuk mengakhiri pembuatan menu. Sehingga ditampilkan Form 

seperti dibawah ini.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. MEMBUAT SUB MENU 
 

Submenu merupakan pilihan-pilihan yang terdapat di bawah pilihan menu. Disini akan 
diberikan sebuah contoh dalam pembuatan submenu Exit. Yang sebagai berikut : 
1. Aktifkan Menu Editor 
2. Arahkan kursor pada menu &Data  
3. Klik tombol Insert. Maka diatasnya akan disisipkan satu baris kosong. 



4. Ketikkan &Exit pada kotak Caption 
5. Ketikkan fileexit  pada kotak Name 
6. Klik tombol  untuk menurunkan level menu sehingga menjadi submenu  
7. Pilih Ctrl+X pada pada listbox Shortcut 
8. Selagi posisi pointer masih ada pada submenu &Exit, klik tombol Insert  
9. Pindahkan posisi pointer diatas &Exit   
10. Ketikkan tanda – pada kotak Caption untuk memberikan tanda pemisah antar submenu.  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Klik Tombol OK, maka akan terlihat Form sebagai berikut ;  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kemudian untuk memfungsikan setiap submenu diatas, maka diperlukan kontrol 
common Dialog Box ke dalam Form. Tahap yang perlu dilakukan sebagai berikut : 
1. Bukalah Project , 
2. Pilih Component,  



3. Pilih Microsoft Common Dialog Control, untuk menambahkan object tersebut 
kedalam toolbox. 

4. Tekan klik OK, maka kontrol Common Dialog Box berada dalam toolbox.  
5. Klik ganda Common Dialog Box, maka kontrol akan berada ditengah Form.  
6. Klik submenu Open atau Save dari menu File 
7. Tambahkan perintah ke dalam jendela code sebagai berikut : 

 
Private fileopen 
 Cdbdialog.DialogTitle = ”Membuka File” 
 Cdbdialog.Filter  = ”*.*” 
 Cdbdialog.FileName = ”*.Frm” 
 Cdbdialog.ShowOpen  
Private filesave 
 Cdbdialog.DialogTitle = ”Menyimpan File” 
 Cdbdialog.Filter  = ”*.*” 
 Cdbdialog.FileName = ”*.Frm” 
 Cdbdialog.ShowSave  
 
 

E. STATUS BAR 
 

Status bar adalah baris status yang biasanya terdapat dibagian bawah layar suatu aplikasi 
yang berfungsi untuk memberikan keterangan mengenai aplikasi tersebut. Dalam 
pembuatannya harus ditambahkan terlebih dahulu sebuah object statusbar kedalam 
toolbox. 
1. Klik menu Project,  
2. Pilih Component,  
3. Pilih Microsoft Windows Common Controls 6.0, untuk mengaktifkan dan 

menambahkan sejumlah object / kontrol baru ke dalam toolbox.seperti yang terlihat 
dibawah ini  

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Klik tombol OK. 
 



F. MEMBUAT STATUS BAR 
 
Untuk pembuatan status bar gunakan kontrol / object statusbar melalui langkah : 
1. Klik ganda icon kontrol Statusbar pada toolbox.sehingga statusbar terlihat pada 

bagian bawah jendela Form.  
   
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Pada statusbar yang telah terlihat, tekan klik kanan lalu pilih properties. Sehingga 
terlihat jendela seperti dibawah ini. Keadaan seperti ini terlihat bahwa statusbar sudah 
memilki satu buah panel default dengan nilai index = 1 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Klik pada pilihan Style untuk menentukan apa yang akan ditampilkan dalam panel 
statusbar. 

4. Pilih 1-sbrCaps untuk menampilkan status penekanan tombol Caps Lock pada panel 
pertama. 

Panel Statusbar 



5. Klik Browse untuk mencari gambar yang akan ditampilkan dalam panel statusbar. 
Gambar dapat ditemukan dalam path c:\Program Files\Microsoft Visual 
Studio\Common\Graphics\Icons. 

6. Klik tombol Apply untuk menerapkan hasil perubahan panel statusbar. 
7. Untuk menambahkan panel-panel berikutnya klik tombol Insert Panel, tentukan 

Style berikut : 
 

INDEX NILAI STYLE 
1 1-sbrCaps 
2 6-sbrDate 
3 5-sbrTime 
4 0-sbrText 

 
 


