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ProcedureProcedure

FunctionFunction

SUB PROGRAM (SUB PROGRAM (SUB ROUTINESUB ROUTINE))

Sub program atau sub routine adalah satu blok Sub program atau sub routine adalah satu blok 

program yang dapat dipanggil berulang kali dalam program yang dapat dipanggil berulang kali dalam 

program dengan cara menuliskan namanya.program dengan cara menuliskan namanya.

Visual Basic termasuk salah satu bahasa pemrogVisual Basic termasuk salah satu bahasa pemrog--

raman terstruktur yaitu pembuatan program disusun raman terstruktur yaitu pembuatan program disusun 

dalam bentuk blokdalam bentuk blok--blok pernyataan.blok pernyataan.

Tujuan penyusunan program yang terdiri dari subTujuan penyusunan program yang terdiri dari sub--

sub program ini adalah :sub program ini adalah :

•• Agar lebih efisien.Agar lebih efisien.

•• Lebih mudah pemikiran dan pembuatan progLebih mudah pemikiran dan pembuatan prog--

ram, serta lebih cepat eksekusi program.ram, serta lebih cepat eksekusi program.

•• Mudah untuk melacak kesalahan.Mudah untuk melacak kesalahan.



PROSEDUR  DAN  FUNGSIPROSEDUR  DAN  FUNGSI

Sub program (Sub program (sub routinesub routine) ada 2 macam :) ada 2 macam :

1.1. Prosedur (Prosedur (procedureprocedure))

2.2. Fungsi (Fungsi (functionfunction))

Prosedur adalah sub routine yang dibuat Prosedur adalah sub routine yang dibuat 

untuk melaksanakan tugas tertentu pada saat untuk melaksanakan tugas tertentu pada saat 

dipanggil, tanpa menghasilkan suatu nilai dipanggil, tanpa menghasilkan suatu nilai 

setelah dipanggil.setelah dipanggil.

Fungsi adalah sub routine yang dibuat untuk Fungsi adalah sub routine yang dibuat untuk 

melaksanakan tugas tertentu pada saat melaksanakan tugas tertentu pada saat 

dipanggil, dan menghasilkan suatu nilai dipanggil, dan menghasilkan suatu nilai 

setelah dipanggil.setelah dipanggil.

PROSEDUR  DAN  FUNGSIPROSEDUR  DAN  FUNGSI

Contoh dari prosedur adalah Contoh dari prosedur adalah eventevent--procedureprocedure yaitu yaitu 

prosedurprosedur--prosedur untuk menangani eventprosedur untuk menangani event--event event 

dari suatu kontrol (object), seperti :dari suatu kontrol (object), seperti :

-- Event klik, misal : Private Sub CBOK_Click()Event klik, misal : Private Sub CBOK_Click()

-- Event lost focus :Event lost focus :

Private Sub TKoef_LostFocus()Private Sub TKoef_LostFocus()

-- dlldll

Contoh dari fungsi adalah semua fungsi yang Contoh dari fungsi adalah semua fungsi yang 

tersedia dalam VB, seperti Abs(x), Sin(x), Str(s), dll.tersedia dalam VB, seperti Abs(x), Sin(x), Str(s), dll.



PROCEDUREPROCEDURE

Bentuk penulisan procedure :Bentuk penulisan procedure :

[Private|Public] Sub <Nama_sub> ([argumen2])

End Sub

Cara memanggil procedure dalam program :Cara memanggil procedure dalam program :

Call <Nama_sub>[(argumen2)]

Argumen adalah parameterArgumen adalah parameter--parameter yang berupa parameter yang berupa 

variabel yang nilainya dapat tetap atau dirubah oleh variabel yang nilainya dapat tetap atau dirubah oleh 

procedure setelah procedure dipanggil. procedure setelah procedure dipanggil. 

…
…

…

PROCEDUREPROCEDURE

Pada argumen dapat ditambahkan 2 macam Pada argumen dapat ditambahkan 2 macam 

keywordkeyword ::

1.1. ByVal, artinya nilai variabel tidak dapat , artinya nilai variabel tidak dapat 

dirubah setelah procedure dipanggil.dirubah setelah procedure dipanggil.

2.2. ByRef, artinya nilai variabel dapat dirubah , artinya nilai variabel dapat dirubah 

setelah procedure dipanggil.setelah procedure dipanggil.

Jika argumen tidak ditambahkan salah satu Jika argumen tidak ditambahkan salah satu 

keywordkeyword tersebut, maka tersebut, maka defaultnyadefaultnya adalah adalah 

ByRefByRef..



Contoh ProcedureContoh Procedure

Sub Hasil(A As Single, ByRef Lulus As Boolean)

If A >= 60 Then

Lulus = True

Else

Lulus = False

End If

End Sub

Dim Lls As Boolean

Call Hasil(75, Lls)

…
…

…

FUNCTIONFUNCTION

Bentuk penulisan function :Bentuk penulisan function :

[Private|Public] Function <Nama_fungsi> ([argumen2]) As 

Type_data

<Nama_fungsi> = <Nilai>

End Function

Cara memanggil function dalam program :Cara memanggil function dalam program :

<Variabel> = <Nama_fungsi>[(argumen2)]

…
…

…



Contoh FunctionContoh Function

Function Hasil(A As Single) As String

If A >= 60 Then

Hasil = “Lulus”

Else

Hasil = “Tidak Lulus”

End If

End Function

Dim Hsl$

Hsl = Hasil(40)

…
…

…


