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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Prinsip – prinsip Pengendalian Proses 

2.1.1. Sistem Pengendalian Otomatis 

Dalam mengendalikan suatu proses, operator harus menentukan 4 

langkah pengendalian yaitu mengukur, membandingkan, menghitung dan 

mengoreksi. Misalnya pada pengendalian kecepatan suatu motor, 

operator harus mengamati putaran motor, artinya operator sedang 

melakukan langkah mengukur proses variabel. Dalam hal ini yang 

berperan sebagai proses variabel putaran motor per menit. Selanjutnya 

operator akan melakukan langkah membandingkan, apakah hasil 

pengukuran tadi sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Besar proses 

variabel yang dikehendaki disebut set point (SP). Apabila terjadi selisih 

antara proses variabel dan set point, maka selisih disebut error. 

 

Apabila set point lebih besar daripada proses variabel, maka error 

memiliki harga positif dan sebaliknya. Kemudian setelah dilakukan 

langkah membandingkan, operator akan menghitung dan memperkirakan 

berapa putara motor yang seharusnya. Selanjutnya operator melakukan 

langkah mengoreksi dan mengubah kecepatan putaran motor sesuai hasil 

perhitungan. Keempat langkah pengendalian tersebut apabila dilakukan 

oleh instrumentasi pengendalian proses disebut sistem pengendalian 
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otomatis. Dalam hal ini, operator hanya akan menentukan set point saja. 

(Frans Gunterus, 1994) 

 

2.1.2. Elemen – elemen Sistem Pengendalian Otomatis 

Dalam sistem pengendalian diperlukan diagram kotak yang akan 

digunakan untuk menentukan transfer function-nya. Di dalam diagram 

kotak ini terdapat elemen – elemen pokok sistem pengendalian antara 

lain : 

 Proses (process) 

Merupakan tatanan peralatan yang mempunyai suatu fungsi tertentu, 

misalnya heat exchanger. 

 Controlled Variable 

Merupakan besaran (variable) yang dikendalikan atau disebut process 

variable, misalnya temperatur air panas yang keluar heat exchanger. 

 Manipulated Variable 

Merupakan input dari suatu proses yang dapat diubah – ubah 

besarnya supaya process variable sama dengan set point. 

 Sensing Element 

Merupakan bagian yang berperan untuk melakukan pengukuran 

sehingga biasa disebut sensor. 

 Transmitter 

Merupakan alat yang berfungsi membaca sinyal sensing element dan 

mengubahnya menjadi sinyal yang dapat dimengerti oleh controller. 

 Measurement Variable 

Merupakan sinyal yang keluar dari transmitter. 
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 Set Point 

Merupakan besar process variable yang dikehendaki. 

 Error 

Selisih antara set point dan process variable. 

 Controller 

Merupakan elemen yang mengerjakan tiga langkah sekaligus dalam 

sistem pengendalian otomatis yaitu membandingkan set point dengan 

measurement variable, menghitung beberapa error yang dihasilkan 

dan mengeluarkan sinyal koreksi. 

 Load 

Besaran lain seperti manipulated variable yang dapat berubah – ubah 

sehingga dapat mengubah controlled variable. 

 Control Valve 

Merupakan final control element yang berfungsi mengubah 

measurement variable dengan cara memanipulasi besarnya kecepatan 

putaran motor berdasarkan perintah controller. (Frans Gunterus, 1994) 

 

Gambar 1. Diagram Kotak Sistem Pengendalian Otomatis 
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2.1.3. Transient Response Sistem Pengendalian Otomatis 

Menurut Frans Gunterus (1994), transient response sistem 

pengendalian ada 2 macam yaitu stabil dan tidak stabil. Tipe transient 

response stabil terdiri dari 2 macam yaitu overdamped dan underdamped. 

Sedangkan tipe transient reponse tidak stabil terdiri dari 2 macam yaitu 

sustain oscilation dan undamped. 

 

Gambar 2. Transient Response Sistem Pengendalian Otomatis 

 

Suatu sistem pengendalian akan stabil, apabila nilai process variable 

berhasil mendekati set point. Pada response underdamped, terjadi 

koreksi sistem berjalan lebih cepat daripada response overdamped. 

Sistem pengendalian tidak menginginkan response bersifat tidak 

stabil. Pada response sustain oscilation, proses variabelnya tidak pernah 

sama dengan set point sehingga response membentuk suatu pola siklus 

dengan amplitude tetap sehingga disebut cycling. Sedangkan pada 
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response undamped, proses variabel berosilasi dengan amplitude 

membesar sehingga proses variabel semakin lama semakin menjauhi set 

point. 

 

2.2. Sistem Pengukuran 

2.2.1. Sensing Element dan Transmitter 

Sebagai bagian paling ujung suatu sistem pengukuran (measuring 

system), sensing element (sensor) merupakan bagian paling penting 

dalam sistem pengendalian otomatis. Kalau data input (hasil pengukuran) 

salah, maka output akan turut salah. Setelah sensing element berhasil 

melakukan langkah mengukur, maka sinyal yang dikeluarkan oleh 

sensing element harus diubah menjadi sinyal yang dimengerti oleh 

controller sehingga dibutuhkan transmitter untuk membaca dan 

mengubah sinyal yang dikeluarkan oleh sensing element. Output sinyal 

sistem pengukuran merupakan hasil kerja dari transmitter. Dalam sistem 

pengendalian otomatis terdapat 2 macam output sinyal pengukuran yaitu : 

a. sinyal elektrik (output berupa mA atau V) 

b. sinyal pneumatic (output berupa satuan tekanan missal kg/cm2) 

(Frans Gunterus, 1994) 

 

2.2.2. Skala Pengukuran 

Menurut Frans Gunterus (1994), dalam ilmu instrumentasi, ada 

beberapa istilah untuk menyatakan skala baca, yaitu : 

 Zero 

Menyatakan titik baca terendah dari suatu skala baca. 
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 Span 

Menyatakan jarak antara titik baca maksimum. 

 Range 

Menyatakan batas – batas daerah kerja dari alat ukur. 

2.2.3. Accuracy 

Akurasi (accuracy) adalah besaran yang menyatakan ketepatan 

suatu alat ukur dalam memberikan hasil bacaan. Besaran ini 

menunjukkan banyaknya penyimpangan yang terjadi pada sebuah alat 

ukur. Cara menyatakan accuracy ada beberapa macam, antara lain : 

1. Dalam variable pengukuran 

Misalnya suatu thermometer dengan range 0oF – 100oF memiliki 

akurasi 1oF, maka bila hasil pengukuran menunjukkan harga 60oF 

berarti harga temperature yang sebenarnya sebesar 59oC. 

2. Dalam persentase span 

Misalnya pressure transmitter dengan range 100 – 400 psi memiliki 

accuracy 0,5% span, maka bila hasil pengukuran menunjukkan harga 

200 psi berarti harga tekanan yang sebenarnya sebesar [200 ± {0,5% 

x (400 – 100) psi}]. 

3. Dalam persentase terhadap skala maksimum (FS atau full scale) 

Misalnya bila sistem pengukuran menunjukkan harga 1% FS berarti 

bila meter diletakkan pada skela baca maksimum 200 volt, maka 

keakuratan alat tersebut ± 2 volt. 

4. Dalam persentase bacaan 

Misalnya level transmitter dengan range 0 – 100 inchi dan memiliki 

accuracy 0,5% output, maka bila hasil pengukuran menunjukkan 
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harga 40 inchi (40%) berarti harga level yang sebenarnya sebesar 

{40 ± (0,5% x 40 inchi} atau sebesar 39,8 – 40,2 inchi. (Frans 

Gunterus, 1994) 

 

2.2.4. Linearitas 

Suatu elemen dikatakan linier apabila kurva input vs output 

membentuk garis lurus (linier). Tetapi pada kenyataannya, nyaris tidak 

ditemukan elemen yang memiliki kurva input vs output yang linier. 

Penyimpangan (ketidaklurusan) yang masih ada di dala batas – batas 

bisa dianggap lurus inilah yang disebut linearity. (Frans Gunterus, 1994) 

 

2.2.5. Hysteresis 

Gejala hysteresis pada sebuah instrument atau sistem pengukuran 

dapat dilihat waktu alat ukur beroperasi secara dua arah. 

 

Gambar 3. Hysteresis 

 

Gejala ini terjadi pada banyak elemen sistem pengendalian yang 

mengandung banyak unsur mekanis, khususnya control rpm. Hal ini 

terlihat ketika sinyal input ke control rpm turun dari 0 – 100 % dan ketika 

sinyal input ke control rpm turun dari 100 -0 %. Pada waktu sinyal naik 25 
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% maka control rpm masih 24 % dan seterusnya sampai posisi control 

rpm benar sama dengan input setelah sinyal mencapai 100 %. Hal 

sebaliknya juga terjadi ketika sinyal input turun. Pada waktu sinyal input 

turun menjadi 75 % maka control rpm masih tertinggal 74 % dan 

seterusnya hingga posisi control rpm benar sama dengan input setelah 

sinyal mencapai 0 %. Gejala hysteresis ini apabila terlalu parah, dapat 

disebabkan karena kerusakan komponen mekanis di salah satu elemen, 

misalnya ada engsel yang kendur atau terjadi gesekan berlebihan antara 

dua komponen mekanis. (Frans Gunterus, 1994) 

 

2.3. Sistem Pengendali Kecepatan 

Pengendalian proses adalah disiplin ilmu yang melibatkan statistika 

dan teknik yang melibatkan pembuatan mekanisme dan algoritma untuk 

mengendalikan keluaran dari suatu proses tertentu. 

Alat pengendalian yang umum digunakan adalah mikrokontroler. 

Mikrokontroler ialah chip yang berisi berbagai unit penting untuk 

melakukan pemrosesan data (I/O, timer, memory, Arithmetic Logic Unit 

(ALU) dan lainnya) sehingga dapat berlaku sebagai pengendali dan 

komputer sederhana. Untuk menentukan mikrokontroler mana yang ingin 

digunakan, ada baiknya menentukan spesifikasi yang diinginkan, lalu pilih 

mikrokontroler yang sesuai dengan spesifikasi tersebut. (Widodo 

Budiharto, 2011) 

 

 

 



11 
 

 

2.4. Pengendali Elektronik Digital 

Sinyal analog harus dikodekan menjadi sinyal digital sebelum sinyal 

diproses dengan rangkaian digital. Rangkaian yang mengerjakan ini 

disebut converter analog – digital. Secara praktis setiap kuantitas yang 

dapat diukur termasuk tekanan, suhu, kecepatan dan waktu adalah 

memiliki sifat dasar analog. Konversi analog – digital dicapai dengan 

memberikan harga numerik biber untuk menyajikan level tegangan yang 

berbeda dari sinyal analog. Kecepatan sampel menentukan kecermatan 

urutan kode digital yang menyajikan input analog dengan converter A/D. 

(Frank D. Petruzella, 1996) 

Sistem digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem 

analogi. Sistem pengendalian analog bekerja secara kontinyu, sedangkan 

sistem pengendalian digital bekerja secara bertahap (bukan terus – 

menerus) yaitu bekerja berdasarkan konsep sample and hold. Sistem 

pengendalian harus membandingkan besarnya set point dengan 

measurement variable untuk menentukan besarnya error. Pada 

pengendali analog, pengukuran dilakuka secara kontinyu, artinya set 

point dibandingkan secara kontinyu dengan measurement variable. 

Sedangkan pada pengendali digital, langkah membandingkan set point 

dengan measurement variable dilakukan secara periodik. Kerja sistem 

digital sama dengan kerja sebuah kalkulator. Langkah konsep sample 

and hold yaitu : 

1. Setelah pengendali digital selesai membandingkan set point 

(sample). Pengendali akan membaca measurement variable (sample) 

dan pada saat itu set point dianggap tidak berubah (hold). 
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2. Ketika pengendali digital melakukan langkah menghitung, kedua 

besaran tersebut juga diangap tidak berubah (hold). (Frans Gunterus, 

1994) 

 

2.5. Motor DC 

Motor DC merupakan jenis motor yang menggunakan tegangan 

searah sebagai sumber tenagannya. Dengan memberikan beda tegangan 

pada kedua terminal motor DC, motor akan berputar pada satu arah, dan 

bila polaritas dari tegangan tersebut dibalik maka arah putaran motor 

akan terbalik pula. 

Polaritas dari tegangan yang diberikan pada dua terminal 

menentukan arah putaran motor sedangkan besar dari beda tegangan 

pada kedua terminal menentukan kecepatan motor. 

Motor DC memiliki 2 bagian dasar : 

1. Bagian yang tetap/stasioner yang disebut stator. Stator ini 

menghasilkan medan magnet, baik yang dibangkitkan dari sebuah koil 

(elektro magnet) ataupun magnet permanen. 

2. Bagian yang berputar seperti rotor. Rotor ini berupa sebuah koil 

dimana arus listrik mengalir. 
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Gambar 4. Motor DC 

 

Gaya elektromagnet pada motor DC timbul saat ada arus yang 

mengalir pada penghantar yang berada dalam medan magnet. Medan 

magnet itu sendiri ditimbulkan oleh magnet permanen. Garis-garis gaya  

magnet mengalir diantara dua kutub magnet dari kutub utara ke kutub 

selatan. Menurut hukum gaya Lourentz, arus yang mengalir pada 

penghantar yang terletak dalam medan magnet akan menimbulkan gaya. 

Gaya F, timbul tergantung pada arah arus I, dan arah medan magnet B. 

(Albert Paul Malvino, 2003) 

 

2.6. Pengaturan Kecepatan dengan PWM 

Metode PWM (Pulse Width Modulation) adalah metode yang efektif 

untuk mengendalikan kecepatan motor DC. Teknik PWM ini bekerja 

dengan cara mengatur gelombang persegi yang digunakan untuk 

mensuplay tegangan motor DC dengan pulsa High dan Low diatur 

dengan skala tertentu dari 0 hingga 100%. Gelombang persegi yang 

digunakan untuk mensuplay motor DC dalam teknik PWM memiliki 
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frekuensi tetap (biasanya max 10 KHz) namun lebar pulsa high dan low 

dalam 1 periode yang akan diatur. Perbandingan pulsa high terhadap low 

ini akan menentukan jumlah daya yang diberikan ke motor DC. Untuk 

menjalankan motor DC dengan PWM menggunakan rangkaian driver 

motor DC dengan driver Mosfet. (Albert Paul Malvino, 2003) 

 

2.7. Mikrokontroler 

Mikrokontroler adalah mikro komputer chip tunggal yang dirancang 

secara spesifik untuk aplikasi-aplikasi control dan bukan aplikasi-aplikasi 

serbaguna. Perangkat ini digunakan untuk kebutuhan control tertentu 

seperti pada penggerak motor. Penggunaan mikrokontroler sangat luas, 

tidak hanya untuk akuisisi data melainkan juga untuk pengendalian di 

pabrik-pabrik, kebutuhan peralatan kantor, peralatan rumah tangga, 

automobile, dan sebagainya. Hal ini disebabkan mokrokontroler 

merupakan sistem mikroprosesor (yang didalamnya terdapat CPU, ROM, 

RAM dan I/O) yang telah terpadu dalam suatu chip, selain itu 

komponennya mudah dan murah didapatkan di pasaran. 

Mikrokontroler AVR (Alf and Vegard’s Risc processor) standar 

memiliki aksitektur 8 bit. Semua instruksi dikemas dalam kode 16 bit dan 

sebagian besar instruksi dieksekusi dalam satu siklus clock. AVR dapat 

dikelompokkan menjadi empat kelas yaitu keluarga ATtiny, keluarga 

ATSOSxx, keluarga ATMega, dan keluarga AT86RFxx. Pada dasarnya 

yang membedakan masing-masing kelas adalah memori peripheral dan 

fungsinya. 
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Berikut ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh mikrokontroler 

ATMEGA 16: 

 Saluran I/O ada 32 buah yaitu port A, port B, port C dan port D. 

 ADC 10 bit sebanyak 8 kanal. 

 Tiga buah Timer/Counter dengan kemampuan pembandingan 

 Internal SRAM sebesar 2 KB. 

 Port antarmuka SPI 

 Port USART programmable untuk komunikasi serial 

 Unit interupsi internal dan eksternal 

 1024 byte EEPROM 

 4 kanal PWM 

 Tegangan operasi : 2.7 – 5.5V for ATMega16L atau 4.5 – 5.5V for 

ATMega16 

 32 Programmable I/O Lines 

 

 

Gambar 5. Konfigurasi Pin ATMega 16 
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Keterangan : 

a. VCC merupakan pin input catu daya 

b. GND sebagai pin ground 

c. Port A (Port A0 – Port A7) merupakan pin I/O dua arah dan dapat 

diprogram sebagau pin masukan ADC 

d. Port B (Port B0 – Port B7) merupakan pin I/O dua arah dan pin fungsi 

khusus yaitu Timer/Counter, komparator analog dan SPI 

e. Port C (Port C0 – Port C7) merupakan pin I/O dua arah dan pin fungsi 

khusus yaitu Timer Oscillator dan komparator analog 

f. Port D (Port D0 – Port D7) merupakan pin I/O dua arah dan pin fungsi 

khusus yaitu interupsi eksternal, komunikasi serial dan komparator 

analog 

g. Reset merupakan pin yang digunakan untuk me-reset mikrokontroler 

h. AREF sebagai pin masukan tegangan referensi 

i. AVCC sebagai pin masukan untuk tegangan ADC 

j. XTAL 1 dan XTAL 2 sebagai pin masukan clock eksternal. Suatu 

mikrokontroler membutuhkan clock agar dapat mengeksekusi instruksi 

yang ada di memori. Semakin tinggi nilai kristalnya, semakin cepat 

eksekusi dari mikrokontroler. 

 

2.8. Prinsip Kerja Mikrokontroler 

Prinsip kerja mikrokontroler adalah sebagai berikut : 

a. Berdasarkan nilai yang berada pada register Program Counter, 

mikrokontroler mengambil data pada ROM dengan alamat yang 



17 
 

 

tertera pada register Program Counter. Selanjutnya isi dari register 

Program Counter ditambah dengan satu (increment) secara otomatis.  

b. Instruksi yang diambil tersebut kemudian diolah dan dijalankan oleh 

mikrokontroler.  

c. Selanjutnya yang dilakukan mikrokontroler adalah mengulang 

kembali siklus ini pada langkah pertama dan demikian seterusnya 

hingga catudaya dimatikan. Pada dasarnya kinerja sistem 

mikrokontroler sangat bergantung pada urutan instruksi yang 

dijalankannya, yaitu program yang ditulis dalam ROM. Dan jika 

dikaitkan dengan embedded system, mikrokontroler bertugas untuk 

membagi kerja dari sistem yang ditambahkan berdasarkan cara kerja 

sistem tersebut. Sehingga walau telah ditambahkan sistem atau 

proses yang lain, sistem yang ada sebelumnya tetap dapat 

melakukan proses sebagaimana mestinya seperti yang diatur dengan 

mikrokontroler. (Ardi Winoto, 2008) 

 

2.9. Catu Daya 

Pengertian Catu Daya (Power Supply) adalah daya untuk 

menjalankan peralatan elektronik dapat diperoleh dari berbagai sumber. 

Baterai dapat menghasilkan suatu ggl DC dengan reaksi kimia. Foton dari 

panas atau cahaya yang berasal dari matahari dapat diubah menjadi 

energi listrik DC oleh sel foto (photocell). Sel bahan bakar 

menggabungkan gas hidrogen dan oksigen dalam suatu elektrolit untuk 

menghasilkan ggl DC. Sebuah mesin bahan bakar fosil atau air terjun 

dapat memutar generator DC atau generator AC. 
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Untuk memahami pengertian catu daya atau power supply sebaiknya 

kita lebih mengarah pada sumber daya DC yang dapat menjalankan 

peralatan elektronika secara langsung, meskipun mungkin diperlukan 

beberapa cara untuk meregulasi dan menjaga suatu ggl agar tetap 

meskipun beban berubah-ubah. Energi yang paling mudah tersedia, yaitu 

arus bolak – balik, harus diubah (disearahkan) menjadi DC berpulsa 

(pulsating DC), yang selanjutnya harus diratakan (disaring) menjadi 

tegangan yang tidak berubah – ubah. Tegangan (arus) DC juga 

memerlukan regulasi tegangan agar dapat menjalankan rangkaian 

elektronika dengan sebaik – baiknya. 

 

Gambar 6. Catu Daya yang Diperoleh dari Sumber Daya Listrik AC 

 

Pengertian dari istilah “catu daya” atau “power supply” biasanya 

berarti suatu sistem penyearah filter yang mengubah AC menjadi DC 

murni. Banyak rangkaian catu daya yang berlainan yang dapat digunakan 

untuk pekerjaan tersebut. Komponen dasar yang digunakan untuk 

rangkaian yang lebih sederhana adalah transformator, penyearah, 

resistor, kapasitor dan induktor. Catu daya yang diatur secara lebih 

kompleks dapat ditambahkan transistor atau trioda sebagai pengindera 

tegangan dan pengontrolan tegangan, ditambah dengan dioda zener atau 

VR untuk menyediakan tegangan acuan (referensi). Pada masa sekarang 

AC Source Power 

PLN / GenSet 

Catu Daya 

(Power Supply) 

AC to DC Energi 
Changer 

Load Circuit 

Electronics Device 
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pemakaian catu daya dengan metode pensaklaran semakin banyak 

digunakan. Catu daya semacam ini sering disebut dengan switching 

power supply. Sistem ini dinamakan juga dengan catu daya sistem non-

linear karena terjadinya perubahan bentuk gelombang yang tidak linear 

pada bagian primer dan sekunder berupa hasil pensaklaran (switch). 

(http://oprekzone.com/pengertian-catu-daya-power-supply/.com) 

 

2.10. Komputer 

Dalam preakteknya, pegendalian digital dilakukan oleh sebuah 

komputer. Karena kemampuannya yang besar, sebuah komputer mampu 

mengendalikan banyak loop sekaligus. Komputer melakukan keempat 

tahap pengendalian yaitu mengukur, membandingkan, menghitung dan 

mengoreksi secara bergantian dari satu loop ke loop yang lain. (Frans 

Gunterus, 1994) 

Komputer dapat didefinisikan sebagai sebuah mesin hitung elektronik 

yang cepat menerima informasi masukan (input information). Menurut 

kapasitas, ukuran dan tingkat harga, komputer 2 jenis : 

 Micro computer 

Misalnya komputer pribadi yang biasa dijumpai di rumah – rumah, 

sekolah dan kantor. 

 Mini computer 

Misalnya dipakai oleh sejumlah pemakai tertentu dan memiliki unit 

penyimpanan berupa disk magnetic untuk file program dan file data. 

Komputer yang memiliki mikriprosesor terdiri dari pengolah pusat 

atau (CPU atau Central Processing Unit), memory (main memory), 
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keluaran dan masukan. Pengolah pusat berfungsi untuk melaksanakan 

perintah mesin tertentu yang ada dalam program. Sedangkan memori 

berfungsi untuk menyimpan program yang ada. Selain itu, masukan dan 

keluaran atau disebut I/O akan mebentuk interface antara komputer dan 

dunia luar. (Paul Lister, 1992) 

 

2.11. Pemrograman Menggunakan Visual Basic 6.0 

Visual Basic (yang sering juga disebut dengan VB) selain disebut 

sebagai sebuah bahasa pemrograman, juga disebut sebagai sarana (tool) 

untuk menghasilkan program-program aplikasi berbasiskan Windows. 

Beberapa kemampuan atau manfaat dari Visual Basic diantaranya 

seperti: 

1. Untuk membuat program aplikasi berbasis Windows. 

2. Untuk membuat objek-objek pembantu program seperti misalnya 

kontrol ActiveX, file help, aplikasi internet, dan sebagainya. 

3. Menguji program (debugging) dan menghasilkan program akhir 

berakhiran EXE yang bersifat executable atau dapat langsung 

dijalankan. 

Visual Basic merupakan pengembangan dari Basic. Basic 

(Beginner‟s All-purpose Symbolic Instruction Code) adalah sebuah 

bahasa pemrograman “kuno” yang merupakan awal dari bahasa-bahasa 

pemrograman tingkat tinggi lainnya. Basic dirancang pada tahun 1950-an 

dan ditujukan untuk dapat digunakan oleh para programer pemula. 

Biasanya Basic diajarkan untuk para pelajar sekolah menengah yang 

baru mengenal komputer, serta digunakan untuk pengembangan program 
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“cepat saji” yang ringan dan menyenangkan. Walaupun begitu, peran 

Basic lebih dari sekedar itu saja. Banyak programer andal saat ini 

memulai karirnya dengan mempelajari Basic. 

(http://ninysnurindahsari.blogspot.com/2011/09/fungsi-dan-kegunaan-

visual-basic.html) 

Sejak dikembangkan pada tahun 80-an, Visual Basic kini telah 

mencapai versimya yang ke-6. Beberapa keistimewaan utama dari Visual 

Basic 6 diantaranya seperti : 

1. Menggunakan platform pembuatan programan yang diberi nama 

Developer Studio, yang memiliki tampilan dan sarana yang sama 

dengan Visual C++ dan Visual J++. Dengan begitu Anda dapat 

berimigrasi atau belajar cepat bahasa pemrograman lainnya dengan 

mudah dan cepat tanpa harus belajar dari nol lagi. 

2. Memiliki beberapa tambahan sarana wizard yang baru. Wizard 

adalah sarana yang mempermudah dalam pembuatan aplikasi 

dengan mengotomatisasi tugas-tugas tertentu. 

3. Akses data lebih cepat dan andal untuk membuat aplikasi database 

berkemampuan tinggi. 

Di dalam lingkungan Visual Basic, terdapat berbagai macam 

komponen, yaitu: 
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Gambar 7. Komponen Visual Basic 6.0 

 

1. Control Menu 

Control Menu adalah menu yang digunakan terutama untuk 

memanipulasi jendela Visual Basic. Dari menu ini anda dapat 

mengubah ukuran, memindahkannya, atau menutup jendela. 

2. Menu 

Menu Visual Basic berisi semua perintah Visual Basic yang dapat 

dipilih untuk melakukan tugas tertentu. Isi dari menu ini sebagian 

hampir sama dengan program-program Windows pada umumnya. 
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3. Toolbar 

Toolbar adalah tombol-tombol (shortcut) yang mewakili suatu perintah 

tertentu dari Visual Basic. 

4. Form Window 

Form Window atau jendela form adalah daerah kerja utama tempat 

membuat program-program aplikasi Visual Basic. 

5. Toolbox 

Toolbox adalah sebuah “kotak piranti” yang mengandung semua objek 

atau „‟kontrol‟‟ yang dibutuhkan untuk membentuk suatu program 

aplikasi. Kontrol adalah suatu objekyang akan menjadi penghubung 

antara program aplikasi dan user-nya, dan yang kesemuanya harus 

diletakkan di dalam jendela form. 

6. Project Explorer 

Jendela Project Explorer adalah jendela yang mengandung semua file 

di dalam aplikasi Visual Basic. Setiap aplikasi dalam Visual Basic 

disebut dengan istilah project (proyek), dan setiap proyek bisa 

mengandung lebih dari satu file. Pada Project Explorer ditampilkan 

semua file yang terdapat pada aplikasi (proyek), misalnya form, modul, 

class, dan sebagainya. 

7. Jendela Properties 

Jendela Properties adalah jendela yang mengandung semua informasi 

mengenai objek yang terdapat pada aplikasi Visual Basic. Properti 

adalah sifat dari sebuah objek, misalnya seperti nama, warna, ukuran, 

posisi, dan sebagainya. 
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8. Form Layout Window 

Form Layout Window adalah jendela yang menggambarkan posisi dari 

form yang ditampilkan pada layer monitor. Posisi form pada Form 

Layout Window inilah yang merupakan petunjuk tempat aplikasi akan 

ditampilkan pada layar monitor saat dijalankan. 

9. Jendela Code 

Jendela Code adalah salah satu jendela yang penting di dalam Visual 

Basic. Jendela ini berisi kode-kode program yang merupakan instruksi-

instruksi untuk aplikasi Visual Basic yang dibuat. 

(http://swalt.info/index.php/pemograman/visual-basic/74-mengenal-

visual-basic) 

 

2.12. Instalasi Program Visual Basic 6.0 

1. Masukkan CD Master program Microsoft Visual Basic 6.0 Enterprise 

Edition. 

2. Tunggu beberapa saat sampai muncul kotak dialog, kemudian klik 

Next. 

3. Tunggu beberapa saat sampai muncul kotak dialog End User License 

Agreement di bawah ini, tandai I accept the agreement kemudian klik 

Next. 

4. Tunggu beberapa saat sampai muncul kotak dialog Product Number 

and User ID di bawah ini. Pada kota Please enter your product’s ID 

number ketikan nomor seri CD Anda dilanjutkan nama Anda pada 

kotak Your name dan nama organisasi atau lembaga Anda di kotak 

Your company’s name, kemudian klik Next. 
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5. Pilih Install Visual Basic 6.0 Enterprise Edition seperti kotak dialog di 

bawah ini, kemudian klik Next. 

6. Tunggu beberapa saat sampai muncul kotak dialog di bawah ini, jika 

Anda setuju dengan folder yang telah dibuat maka kemudian klik 

Next. 

7. Tunggu beberapa saat sampai muncul kotak dialog di bawah ini, 

kemudian klik Continue. 

8. Kemudian keluar kotak dialog Product ID maka klik OK. 

9. Dilanjutkan dengan pemilihan tipe instalasi Typical atau Custom. Jika 

Anda pilih Typical maka proses instalasi secara umum tapi jika Anda 

pilih Custom maka Anda dapat mengaktifkan beberapa fasilitas 

pendukung. 

10. Jika Anda memilih tipe Custom, maka akan terlihat kotak dialog 

seperti di bawah ini. Anda dapat mengaktifkan semua fasilitas 

dengan klik Select All, kemudian klik Continue. 

11. Keluar kotak dialog peringatan tentang VSS. Klik No agar VSS 

tersedia untuk Visual Basic 

12. Visual Basic 6.0 Enterprise Edition mulai melakukan instalasi. Tunggu 

hingga selesai 100%. 

13. Dialog selanjutnya adalah Restart Windows kemudian klik Restart 

Windows. 

14. Setelah komputer melakukan Restart Windows, keluar kotak dialog 

Install MSDN (Microsoft Developer Network Library). Jika Anda 

menghendaki proses Instalasi MSDN dan memiliki CD maka klik 
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Next. Tetapi jika Anda tidak menghendaki maka hilangkan ceklist 

pada kotak Install MSDN kemudian klik Next. 

15. Selanjutnya keluar kotak dialog peringatan seperti di bawah ini. Jika 

Anda menghendaki melanjutkan proses instalasi tanpa MSDN maka 

klik Yes. 

16. Selanjutnya keluar kotak dialog Server Setups di bawah ini maka 

langsung klik Next. 

17. Selanjutnya keluar kotak dialog Register Over the Web Now! Jika 

komputer Anda tersambung Internet, maka dapat langsung registrasi 

program Anda melalui internet. Jika tidak tersambung internet maka 

hilangkan tanda cek list pada Register Now dan klik Finish. 

(http://endtech.wordpress.com/2010/11/16/dasar-dasar-

pemrograman-microsoft-visual-basic-6-0/) 


