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Array atau larik adalah variabel yang mempuArray atau larik adalah variabel yang mempu--

nyai indeks sehingga dapat meyimpan sejumnyai indeks sehingga dapat meyimpan sejum--

lah data yang bertipe sama.lah data yang bertipe sama.

Dengan menggunakan indeks tsb. setiap eleDengan menggunakan indeks tsb. setiap ele--

men array dapat diakses secara tersendiri.men array dapat diakses secara tersendiri.

Berdasarkan dimensinya, array dibedakan Berdasarkan dimensinya, array dibedakan 

menjadi :menjadi :

1.1. Array berdimensi satu (satu indeks).Array berdimensi satu (satu indeks).

2.2. Array multi dimensi ( > satu indeks).Array multi dimensi ( > satu indeks).



ARRAYARRAY

Berdasarkan pengalokasian memory, ada 2 Berdasarkan pengalokasian memory, ada 2 

kategori array :kategori array :

1.1. Array statis (Array statis (fixedfixed--size arraysize array).).

2.2. Array dinamis (Array dinamis (dynamicdynamic--size arraysize array).).

Array statis mempunyai ukuran tetap dan Array statis mempunyai ukuran tetap dan 

dideklarasikan dengan menyebut ukurannya.dideklarasikan dengan menyebut ukurannya.

Array dinamis dapat berubah ukurannya dan Array dinamis dapat berubah ukurannya dan 

dideklarasikan tanpa menyebut ukurannya.dideklarasikan tanpa menyebut ukurannya.

FixedFixed--Size ArraySize Array

Deklarasi array statis sama dengan deklarasi variabel Deklarasi array statis sama dengan deklarasi variabel 

yang lain dengan ditambahkan jumlah indeks dalam ().yang lain dengan ditambahkan jumlah indeks dalam ().

Contoh deklarasi array berdimensi satu :Contoh deklarasi array berdimensi satu :

● Dim x(9) As Integer

Variabel x ada 10 elemen mulai dari x(0) s/d x(9) Variabel x ada 10 elemen mulai dari x(0) s/d x(9) 

dan semua elemen bertipe integer.dan semua elemen bertipe integer.

● Dim y(1 to 10) As Single

Variabel y ada 10 elemen mulai dari y(1) s/d y(10) Variabel y ada 10 elemen mulai dari y(1) s/d y(10) 

dan semua elemen bertipe single.dan semua elemen bertipe single.



Contoh deklarasi array multi dimensi :Contoh deklarasi array multi dimensi :

● Dim A(3,2,4)

Variabel A ada 60 elemen mulai dari A(0,0,0) s/d Variabel A ada 60 elemen mulai dari A(0,0,0) s/d 

A(3,2,4) dan semua elemen bertipe variant.A(3,2,4) dan semua elemen bertipe variant.

● Dim B(1 To 3, 1 To 3) As Double

Variabel B ada 9 elemen mulai dari B(1,1) s/d B(3,3) Variabel B ada 9 elemen mulai dari B(1,1) s/d B(3,3) 

dan semua elemen bertipe double.dan semua elemen bertipe double.

FixedFixed--Size ArraySize Array

Pada saat membuat program, mungkin ukuran array Pada saat membuat program, mungkin ukuran array 

belum diketahui atau perlu merubah ukuran array.belum diketahui atau perlu merubah ukuran array.

Untuk mengatasi hal ini digunakan array dinamis agar Untuk mengatasi hal ini digunakan array dinamis agar 

pemakaian memory menjadi efisien.pemakaian memory menjadi efisien.

Cara deklarasi dan pemakaian array dinamis :Cara deklarasi dan pemakaian array dinamis :

Dim ArDin() As String, max As Integer

max = …

ReDim ArDin(1 To max)

Erase ArDin()

DynamicDynamic--Size ArraySize Array

…
…



Contoh : FixedContoh : Fixed--Size ArraySize Array

Dim i As Integer, A(1 to 10) As Integer

For i = 1 to 10

If i < 6 Then

A(i) = -(i+10)

Else

A(i) = i + 5

End If

Next i

Buatlah program yang bisa mengisi variabel Buatlah program yang bisa mengisi variabel 

Deret dengan angka sebagai berikut :Deret dengan angka sebagai berikut :

--15,15,--14,14,--13,13,--12,12,--11,11,12,13,14,1511,11,12,13,14,15

DiskusiDiskusi



Contoh : DynamicContoh : Dynamic--Size ArraySize Array

Dim i As Integer, j As Integer, M() As Integer

ReDim M(2, 2)

For i = 0 to 2

For j = 0 to 2

If i = j Then

M(i,j) = -1

Else

M(i,j) = j

End If

Next j

Next i

Erase M()

Buatlah program yang bisa mengisi elemen Buatlah program yang bisa mengisi elemen 

Matrix dimensi 3x3 dengan angka sebagai Matrix dimensi 3x3 dengan angka sebagai 

berikut :berikut :

11 22 33

44 55 66

77 88 99

DiskusiDiskusi



Pada saat desain tampilan program, suatu objek Pada saat desain tampilan program, suatu objek 

atau kontrol dapat dijadikan Kontrol Array yaitu atau kontrol dapat dijadikan Kontrol Array yaitu 

sekelompok kontrol yang mempunyai nama, tipe sekelompok kontrol yang mempunyai nama, tipe 

dan event yang sama, dimana setiap kontrol dan event yang sama, dimana setiap kontrol 

mempunyai indeks untuk membedakannya.mempunyai indeks untuk membedakannya.

Ada 3 cara membuat Kontrol Array :Ada 3 cara membuat Kontrol Array :

1.1. CopyCopy--Paste kontrol pada form yang sama.Paste kontrol pada form yang sama.

2.2. Seleksi beberapa kontrol yang tipenya sama Seleksi beberapa kontrol yang tipenya sama 

(Shift(Shift--klik) kemudian beri nama sama.klik) kemudian beri nama sama.

3.3. Buat beberapa kontrol yang tipenya sama satuBuat beberapa kontrol yang tipenya sama satu--

persatu, beri nama sama dan isikan property persatu, beri nama sama dan isikan property 

index dengan nilai yang index dengan nilai yang ≠≠ null (kosong).null (kosong).

KONTROL  ARRAYKONTROL  ARRAY

Guna Kontrol Array adalah untuk menangani eventGuna Kontrol Array adalah untuk menangani event--

event yang sama dari beberapa kontrol yang tipenya event yang sama dari beberapa kontrol yang tipenya 

sama sehingga penulisan program menjadi lebih sama sehingga penulisan program menjadi lebih 

efisien.efisien.

Contoh :Contoh :

Private Sub TNilai_KeyPress(Index As Integer, KeyAscii As _ 

Integer)

Select Case KeyAscii

Case 45, vbKey0 To vbKey9

Case vbKeyBack

Case Else

KeyAscii = 0

End Select

End Sub

KONTROL  ARRAYKONTROL  ARRAY


