
 

 

Pertemuan 11  type data, deklarasi variabel dan array 

1.1 Mengenal Data dan Variabel 

 
Ketika seorang user (pengguna) menggunakan sebuah program komputer, seringkali 

komputer 

memintanya untuk memberikan informasi. Informasi ini kemudian disimpan atau diolah oleh 

komputer.Informasi inilah yang disebut dengan DATA. 

Visual Basic 6 mengenal beberapa type data, antara lain : 

� String adalah type data untuk teks (huruf, angka dan tanda baca). 

� Integer adalah type data untuk angka bulat. 

� Single adalah type data untuk angka pecahan. 

� Currency adalah type data untuk angka mata uang. 

� Date adalah type data untuk tanggal dan jam. 

� Boolean adalah type data yang bernilai TRUE atau FALSE. 

 

Data yang disimpan di dalam memory komputer membutuhkan sebuah wadah. Wadah inilah 

yang disebut dengan VARIABEL. Setiap variabel untuk menyimpan data dengan type 

tertentu membutuhkan alokasi jumlah memory (byte) yang berbeda. 

Variabel dibuat melalui penulisan deklarasi variabel di dalam kode program : 

Dim <nama_variabel> As <type_data> 

Contoh : Dim nama_user As String 

 

Aturan di dalam penamaan variabel : 

� Harus diawali dengan huruf. 

� Tidak boleh menggunakan spasi. Spasi bisa diganti dengan karakter underscore (_). 

� Tidak boleh menggunakan karakter-karakter khusus (seperti : +, -, *, /, <, >, dll). 

� Tidak boleh menggunakan kata-kata kunci yang sudah dikenal oleh VB(seperti : dim, 

as,string, integer, dll).Sebuah variabel hanya dapat menyimpan satu nilai data sesuai dengan 

type datanya.  

Cara mengisi nilai data ke dalam sebuah variabel : 

<nama_variabel> = <nilai_data> 

Contoh : nama_user = “krisna” 

Untuk type data tertentu nilai_data harus diapit tanda pembatas. Type data string dibatasi 

tanda petikganda : “nilai_data”. Type data date dibatasi tanda pagar : #nilai_data#. Type data 

lainnya tidak perlu tanda pembatas. 

Sebuah variabel mempunyai ruang-lingkup (scope) dan waktu-hidup (lifetime) : 

� Variabel global adalah variabel yang dapat dikenali oleh seluruh bagian program. Nilai 

data yang tersimpan didalamnya akan hidup terus selama program berjalan. 

� Variabel lokal adalah variabel yang hanya dikenali oleh satu bagian program saja. Nilai 

data yang tersimpan didalamnya hanya hidup selama bagian program tersebut dijalankan. 

Variabel yang nilai datanya bersifat tetap dan tidak bisa diubah disebut KONSTANTA. 

Penulisan 

deklarasi konstanta di dalam kode program : 

Const <nama_kontanta> As <type_data> = <nilai_data> 

Contoh : Const tgl_gajian As Date = #25/09/2003# 

 

ARRAY  

1.1 Apa itu Array ? 
Array merupakan sekumpulan nilai data yang “dikelompokkan” dalam sebuah variabel. 

Array digunakan bila ada beberapa nilai data yang tipe datanya sama dan akan mendapat 

perlakuan yang sama pula. Misalnya, ada 10 nilai data dengan tipe string dan akan diolah 



 

 

dengan cara yang sama, maka akan lebih mudah jika menggunakan sebuah array 

dibandingkan bila menggunakan 10 variabel yang berbeda. Setiap nilai data di dalam sebuah 

array disebut elemen array dan masing-masing dibedakan dengan nomer indeksnya. 

1.2 Menggunakan Array 
Sebuah array dideklarasikan dengan cara yang sama dengan variabel, yaitu menggunakan 

perintah Dim, kemudian diikuti dengan tanda kurung dan jumlah 
Dim nama_array(jumlah_elemen - 1) As tipe_data 

Contoh : 

Dim NamaSiswa(99) As String � array NamaSiswa akan mempunyai elemen sebanyak 100 

dengan nomer indeks mulai dari 0 s/d 99. 

Selanjutnya untuk mengisi nilai data ke dalam array : 
nama_array(no_indeks) = nilai_data 

Contoh : 
NamaSiswa(0) = “umar” 

Namasiswa(1) = “fatimah” 

Untuk “mengosongkan” nilai data, bisa menggunakan struktur kontrol For…Next : 
For i = 0 To 99 

NamaSiswa(i) = “” 

Next i 

Lebih mudah bukan ? 

Catatan : 
� Agar nomer indeks array dimulai dari 1 (bukan 0), bisa menggunakan perintah Option 

Base 1 

sebelum perintah Dim-nya, contoh : 
Option Base 1 

Dim NamaSiswa(100) As String 

� Atau bisa juga menggunakan kata To di dalam penentuan jumlah elemen array, contoh : 
Dim NamaSiswa(1 To 100) As String 

� Untuk mengetahui berapa jumlah elemen di dalam sebuah array, bisa menggunakan 

perintah 

Ubound(nama_array), contoh : 
Dim NamaSiswa(1 To 100) As String 

Dim JmlElemen As Integer 

JmlElemen = Ubound(NamaSiswa) � hasilnya = 100 

� Bila jumlah elemen array yang dibutuhkan tidak diketahui atau ingin bisa diubah-ubah, 

maka 

bagian jumlah_elemen pada perintah Dim tidak perlu diisi, contoh : 
Dim NamaSiswa() As String 

Teknik ini biasa disebut sebagai array dinamis, biasanya untuk mengisi data yang berkembang 

terus, dan 

belum bisa ditentukan di awal jumlah elemennya. 

� Untuk mengubah jumlah elemen array digunakan perintah Redim : 
Redim [Preserve] nama_array(jumlah_elemen) 

Contoh : 

Redim NamaSiswa(1 To 150) � jumlah elemen array NamaSiswa menjadi 150 dengan 

nomer indeks dari 1 s/d 150. 

Num = 1 

Studentname(1) = …  studentname(num) 

Num=2 

Studentname(2) = … 

 

Contoh :  



 

 

 
Code : 

Dim studentname(10) As String 

Dim num As Integer 

Private Sub Command1_Click() 

For num = 1 To 10 

   studentname(num) = InputBox("Enter the student name : ", "Enter Name", "", 

1500, 4500) 

   If studentname(num) <> "" Then 

      Form1.Print studentname(num) 

   Else 

      End 

   End If 

Next 

 

End Sub 

 

Private Sub Command2_Click() 

For num = 1 To 10 

   studentname(num) = InputBox("Enter the student name") 

   List1.AddItem studentname(num) 

Next 

 

End Sub 

 

Private Sub Command3_Click() 

x = 0 

For num = 1 To 10 

   x = x + studentname(num) 

Next 

rata = x / 10 

Label1.Caption = "rata-rata = " & rata 

End Sub 

 



 

 

LATIHAN 

1. BUKA PROJECT PBO1 SAUDARA 

2. TAMBAHKAN  1 FORM, BERI NAMA FRMARRAY SIMPAN 

DALAM FOLDER PROJECT PBO SAUDARA 

3. DALAM FORM TERSEBUT BUATLAH APLIKASI  PENGGUNAAN 

ARRAY, DIDALAMNYA MINIMAL TERDAPAT : 

a. MENAMPILKAN DATA  

b. MENGHITUNG JUMLAH DAN RATA-RATA UNTUK TIPE 

DATA SELAIN STRING DAN DATE 

4. INTEGRASIKAN DENGAN MENU UTAMA, DENGAN MENAMBAH 

1 MENU  

 
 
Dim studentname(10) As String 

Dim num As Integer 

 

Private Sub Command1_Click() 

For num = 1 To 10 

   studentname(num) = InputBox("Enter the student name : ", 

"Enter Name", "", 1500, 4500) 

   If studentname(num) <> "" Then 

      frmarray.Print studentname(num) 

       

   Else 

      End 

   End If 

Next 

 

End Sub 

 

Private Sub Command2_Click() 

For num = 1 To 10 

   studentname(num) = InputBox("Masukkan nilai mahasiswa ") 

   List1.AddItem studentname(num) 

Next 

 

End Sub 

 

Private Sub Command3_Click() 

x = 0 

For num = 1 To 10 



 

 

   x = x + studentname(num) 

Next 

rata = x / 10 

Label1.Caption = "rata-rata = " & rata 

 

End Sub 

 


