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Berawal dari waktu luang yang ditemui ditempat bekerja, mulailah rasa 

rindu yang luar biasa apabila tidak melakukan pencarian sesuatu yang 

baru didunia maya Internet atau bahasa kerennya 

sebagaimana kita ketahui bersama dan mungkin juga menyadari 

bahwa Internet saat ini telah merubah pola pikir orang untuk melakukan kegiatan

rutinnya, dulu apabila ingin mencari referensi terbaru atau berita yang paling baru orang akan 

datang ke Toko Buku atau Perpustakaan misalnya

Majalah dipinggir jalan dan sekedar melihat ada tren terbaru apa saat ini walaupun mungkin 

tidak membeli (wah, jadi menceritakan pengalaman pribadi nih…

tadi sudah dipermudah dengan teknologi Internet, mau cari apa aja sepertinya ada disini dan 

informasinya jauh lebih cepat dibandingkan cara

dong ☺). 

Setelah sliweran sana sini (ngadopsi bahasa mana n

lah.. lanjut), link sana link sini, 

Basic ya ketemu deh link tentang 

tapi memang dasar saya saja yang 

gapapa… sambil iseng mengisi waktu tidak ada salahnya berbagi dengan yang lain yang ingin 

mengetahui apa saja sih feature 

kita sama-sama kaji dan Test Drive

Pertama kali saya mengenal pemrograman, yaitu pada waktu mengambil kuliah Diploma di 

Jakarta. Waktu itu dikenalkan berbagai bahasa pemrograman sebagai pengantar 

semester awal, untuk mengasah Algoritma Pemrograman menggunakan Turbo Pascal

dan sepertinya saat ini masih banyak Perguruan Tinggi menggunakannya sebagai bahasa 

pengantar Algoritma & Pemrograman

banyak menggunakan bahasa C/C++

C/C++ menggunakan TextBase

dihadapkan pada tampilan layar berwarna biru 

menuliskan perintah-perintahnya. Hal ini akan “menjadi sulit”

sebuah tampilan grafis (objek) misalnya saja membuat sebuah 

perintah yang kita tulis untuk membuatnya inilah yang saya maksud d

tentunya hal ini akan bervariasi untuk para pemrogram yang lain.

pengembang perangkat lunak khususnya peran

sebuah perubahan dengan membuat Antar
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Berawal dari waktu luang yang ditemui ditempat bekerja, mulailah rasa 

rindu yang luar biasa apabila tidak melakukan pencarian sesuatu yang 

baru didunia maya Internet atau bahasa kerennya googling

sebagaimana kita ketahui bersama dan mungkin juga menyadari 

bahwa Internet saat ini telah merubah pola pikir orang untuk melakukan kegiatan

rutinnya, dulu apabila ingin mencari referensi terbaru atau berita yang paling baru orang akan 

ng ke Toko Buku atau Perpustakaan misalnya atau dengan mendatangi Penjual Koran atau 

Majalah dipinggir jalan dan sekedar melihat ada tren terbaru apa saat ini walaupun mungkin 

wah, jadi menceritakan pengalaman pribadi nih…). Sekarang kegiata

tadi sudah dipermudah dengan teknologi Internet, mau cari apa aja sepertinya ada disini dan 

informasinya jauh lebih cepat dibandingkan cara-cara sebelumnya (hehe, ya iya lah masa ya iya 

ngadopsi bahasa mana nih? Kayaknya disunda ga ada deh 

sini, jadi back to basic yaitu mencari tentang pemrograman Visual 

tentang Visual Basic 2008. Memang sih, VB 2008 sudah direlease 

tapi memang dasar saya saja yang Bit Late alias telat mengikuti perkembangannya, tapi 

ngisi waktu tidak ada salahnya berbagi dengan yang lain yang ingin 

 atau fasilitas juga apa bedanya dengan versi se

Test Drive klo istilah kendaraan, disini. 

Pertama kali saya mengenal pemrograman, yaitu pada waktu mengambil kuliah Diploma di 

Jakarta. Waktu itu dikenalkan berbagai bahasa pemrograman sebagai pengantar 

semester awal, untuk mengasah Algoritma Pemrograman menggunakan Turbo Pascal

dan sepertinya saat ini masih banyak Perguruan Tinggi menggunakannya sebagai bahasa 

pengantar Algoritma & Pemrograman. Jika dilihat dari tren bahasa pemrograman,

banyak menggunakan bahasa C/C++ misalnya saja PHP, Java dan yang lainnya

TextBase sebagai Antar-Mukanya (interface) dimana pengguna

layar berwarna biru dengan menu berupa teks dan disanala

perintahnya. Hal ini akan “menjadi sulit” apabila kita ingin membuat 

sebuah tampilan grafis (objek) misalnya saja membuat sebuah frame, akan banyak baris

perintah yang kita tulis untuk membuatnya inilah yang saya maksud dengan “sulit” 

tentunya hal ini akan bervariasi untuk para pemrogram yang lain. Mengatasi hal tersebut, para 

pengembang perangkat lunak khususnya perangkat lunak untuk pemrograman melakukan 

sebuah perubahan dengan membuat Antar-Muka Visual artinya pengguna dihadapkan pada 
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Berawal dari waktu luang yang ditemui ditempat bekerja, mulailah rasa 

rindu yang luar biasa apabila tidak melakukan pencarian sesuatu yang 

googling. Karena 

sebagaimana kita ketahui bersama dan mungkin juga menyadari 

bahwa Internet saat ini telah merubah pola pikir orang untuk melakukan kegiatan-kegiatan 

rutinnya, dulu apabila ingin mencari referensi terbaru atau berita yang paling baru orang akan 

atau dengan mendatangi Penjual Koran atau 

Majalah dipinggir jalan dan sekedar melihat ada tren terbaru apa saat ini walaupun mungkin 

Sekarang kegiatan-kegiatan 

tadi sudah dipermudah dengan teknologi Internet, mau cari apa aja sepertinya ada disini dan 

hehe, ya iya lah masa ya iya 

Kayaknya disunda ga ada deh ☺, ok 

tentang pemrograman Visual 

VB 2008 sudah direlease lama 

alias telat mengikuti perkembangannya, tapi 

ngisi waktu tidak ada salahnya berbagi dengan yang lain yang ingin 

fasilitas juga apa bedanya dengan versi sebelumnya ? mari 

Pertama kali saya mengenal pemrograman, yaitu pada waktu mengambil kuliah Diploma di 

Jakarta. Waktu itu dikenalkan berbagai bahasa pemrograman sebagai pengantar disemester-

semester awal, untuk mengasah Algoritma Pemrograman menggunakan Turbo Pascal, C/C++ 

dan sepertinya saat ini masih banyak Perguruan Tinggi menggunakannya sebagai bahasa 

. Jika dilihat dari tren bahasa pemrograman, saat ini 

misalnya saja PHP, Java dan yang lainnya. Turbo Pascal, 

dimana pengguna 

dan disanalah tempat 

apabila kita ingin membuat 

, akan banyak baris-baris 

engan “sulit” yaa 

Mengatasi hal tersebut, para 

gkat lunak untuk pemrograman melakukan 

Muka Visual artinya pengguna dihadapkan pada 
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sebuah tampilan grafis yang sangat berbeda dari sebelumnya, Salah satunya adalah Microsoft 

Visual Basic.  

Microsoft Visual Basic atau dikenal dengan VB, merupakan salah satu perangkat lunak 

(software) yang digunakan untuk pengembangan software (software development), dimana 

dengannya kita dapat membuat aplikasi-aplikasi sederhana bahkan profesional. Versi terbaru 

dari Microsoft Visual Basic adalah Visual Basic 9 atau disebut juga Visual Basic 2008. Pada versi 

terbaru ini kita dihadapkan pada tampilan grafis dan lingkungan IDE (Integrated Development 

Environment) yang sangat berbeda dari versi sebelumnya. 

 

Gb. 1. IDE Visual Basic 2008 

Dan yang akan kita adalah Visual Basic 2008 Express Edition, mengingat untuk versi ini 

Microsoft membolehkan kita untuk men-download sekaligus melakukan registrasi softwarenya 

dengan gratis. Berikut Link download untuk versi express 

http://www.microsoft.com/Express/Download/ dari link tersebut akan mengunduh (download) 

file setupvb.exe yang berikutnya akan dilakukan installasi secara on-line. 



Asep Ramdhani M – Mengenal Microsoft Visual Basic 2008

Baiklah, saya yakin bahwa anda dapat melakukan semua proses di

Visual Basic 2008 sehingga kita dapat melakukan bersama uji coba softwarenya

Sebagaimana judul tulisan ini, sebelum kita melakukan uji coba softwarenya alangkah baik jika 

kita mengetahui terlebih dahulu hal

Basic 2008 ini, dan satu hal lagi dalam perbandingannya nanti saya lebih membandingkannya 

dengan versi 6. Karena selain telah familier juga karena kepopuleran dari versi tersebut.

melihat hal-hal apa yang terb

http://msdn.com/vbasic/  sebagai berikut 

� Support for Data 

� Language Feature 

� Project Designer Sopport for Windows Presentation Foundation (WPF) Applications

� Windows Communication Foundation (WCF)

� Improvements to IDE 

� ClickOnce Deployment 

Untuk jelasnya, saya akan coba membahas hal

Support for Data 

Pada versi 9.0 ini Visual Basic Express Edition dapa

pengembangan aplikasinya lebih fleksibel, khususnya aplikasi

a. Language-Integrated Query (LINQ)

Language-Integrated Query (LINQ) 

data di Visual Basic 2008.

database SQL, ADO.NET datasets, 
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Baiklah, saya yakin bahwa anda dapat melakukan semua proses diatas dan melakukan installasi 

Visual Basic 2008 sehingga kita dapat melakukan bersama uji coba softwarenya

Sebagaimana judul tulisan ini, sebelum kita melakukan uji coba softwarenya alangkah baik jika 

kita mengetahui terlebih dahulu hal-hal apa saja yang terbaru bersama dengan hadirnya Visual 

dan satu hal lagi dalam perbandingannya nanti saya lebih membandingkannya 

dengan versi 6. Karena selain telah familier juga karena kepopuleran dari versi tersebut.

hal apa yang terbaru (feature) dari versi 9.0 ini, saya kutip dari 

sebagai berikut : 

Project Designer Sopport for Windows Presentation Foundation (WPF) Applications

Communication Foundation (WCF) Services Consumtion 

Untuk jelasnya, saya akan coba membahas hal-hal diatas. Mohon maaf apabila banyak kekurangan 

Pada versi 9.0 ini Visual Basic Express Edition dapat mengakses data lebih banyak 

gan aplikasinya lebih fleksibel, khususnya aplikasi-aplikasi untuk pengaksesan data.

Integrated Query (LINQ) 

Integrated Query (LINQ) adalah fasilitas baru yang memungkinkan kemampuan 

Visual Basic 2008. kita dapat menggunakan LINQ dengan koleksi Framework .NET, 

database SQL, ADO.NET datasets, entitas ADO.NET, dan dokumen XML. 

Gb. 2. Kompabilitas data VB 2008 
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atas dan melakukan installasi 

Visual Basic 2008 sehingga kita dapat melakukan bersama uji coba softwarenya ☺. 

Sebagaimana judul tulisan ini, sebelum kita melakukan uji coba softwarenya alangkah baik jika 

g terbaru bersama dengan hadirnya Visual 

dan satu hal lagi dalam perbandingannya nanti saya lebih membandingkannya 

dengan versi 6. Karena selain telah familier juga karena kepopuleran dari versi tersebut. Untuk 

) dari versi 9.0 ini, saya kutip dari 

Project Designer Sopport for Windows Presentation Foundation (WPF) Applications 

hal diatas. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ☺ 

t mengakses data lebih banyak sehingga dalam 

aplikasi untuk pengaksesan data. 

yang memungkinkan kemampuan query 

gunakan LINQ dengan koleksi Framework .NET, 
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b. Object Relational Designer (O/R Designer) 

Object Relational Designer ( O/R Designer) membantu pengembang dalam menciptakan dan 

mengedit LINQ ke dalam Class SQL yang menghubungkan aplikasi ke database. Kita dapat 

menggunakan O/R Designer untuk menciptakan class yang sesuai dengan object database yang 

dapat diakses dan dilakukan query dalam kode programnya. Dengan catatan, O/R Designer tidak 

mendukung database SQL Server Compact 3.5. Sebagai gantinya, anda dapat menggunakan SQL 

Server Express. 

 

c. Microsoft SQL Server Compact 3.5 

Microsoft SQL Server Compact 3.5 merupakan database yang ringkas yang memungkinkan anda 

untuk menggunakan database lokal didalam aplikasi yang dibuat dengan menggunakan 

Microsoft Visual Basic Express Edition. 

 

Language Features 

Terdapat beberapa fitur baru dalam bahasa pemrograman Visual Basic 2008, seperti peringkasan tipe 

lokal, peng-inisialisasi objek, tipe yang tidak didefinisikan, metoda tambahan dan query-query. 

Kebanyakan dari fitur-fitur tersebut hadir untuk mendukung LINQ (Language-Integrated Query) juga 

digunakan untuk mempermudah penulisan kode program. 

a. Local Type Inference 

Peringkasan type lokal memungkinkan kita  untuk mendeklarasikan sebuah variabel tanpa 

secara eksplisit/jelas mendefinisikan type datanya. Oleh karenanya, untuk type datanya 

ditentukan oleh nilai yang dimasukan sewaktu membuatnya. Karena itu, peringkasan type lokal 

sering dikenal dengan pendeklarasian tersembunyi (implicit typing). Pada contoh berikut, 

merupakan contoh pendeklarasian secara jelas (explicit) : 

Dim JumlahBeli As Integer = 10 

Dengan menggunakan Peringkasan type lokal, dapat kita definisikan tanpa menyebutkan type 

datanya, menjadi: 

Dim JumlahBeli = 10 

Walaupun tidak kita definisikan type datanya, terlihat pada contoh diatas. Hal ini dikarenakan 

peringkasan dari nilai yang dimasukan. Pada kedua contoh diatas terlihat jelas bahwa variabel 

JumlahBeli merupakan Integer. 

 

b. Object Initializers 

Merupakan pengenal suatu objek yang memungkinkan kita untuk mengenalkan objek yang 

komplek dan menentukan propertiesnya dengan menggunakan satu pernyataan saja. Sebagai 

contoh, kita dapat membuat sebuah instance (turunan) dari Objek Alamat dan menentukan 

semua propertiesnya didalam deklarasi yang sama, seperti contoh berikut : 

Dim alamatRumah As Alamat = New Alamat With { .Jalan = _ 

    "Samali No.79", .Kota = "Jakarta", .Bagian = "Selatan", _ 

    .KodePos = "12140"} 

Pengenal objek juga dapat digunakan untuk membuat turunan objek yang typenya tidak 

didefinisikan. 
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c. Anonymous Types 

Fitur tipe yang tidak didefinisikan memungkinkan kita untuk membuat sebuah objek tanpa 

menentukan tipe datanya. Karena itu, compiler VB membuat definisi tipe data berdasarkan 

properties yang ditentukan sewaktu membuat suatu objek. Tipe yang tidak didefinisikan ini 

merupakan tipe baru, yang didefinisikan oleh compiler VB yang tidak memiliki nama. Sebagai 

contoh, kita buat turunan dari class (buat sebuah objek), tanpa mendefinisikan tipenya seperti 

contoh kode program berikut : 

Dim alamatRumah = New With { .Jalan = _ 

    "Samali No.79", .Kota = "Jakarta", .Bagian = "Selatan", _ 

    .KodePos = "12140"} 

Tipe dari objek diatas ditentukan oleh compiler VB yang berisi data Jalan, Kota, Bagian dan 

KodePos. Tipe datanya tergantung pada isi yang ditentukan oleh tipe lokal. 

 

d. Extension Methods 

Metoda tambahan memungkinkan kita untuk menambah sebuah metode kedalam tipe data dari 

luar jangkauan tipe. Sebagai contoh mungkin kita ingin menambah sebuah fungsi kedalam tipe 

data yang ada seperti String. 

 

e. Queries 

Query memungkinkan kita untuk mengambil data dari berbagai sumber-sumber data dengan 

menggunakan ekspresi LINQ (Language-Integrated Query) didalam kode program. Dibandingkan 

dengan menggunakan bahasa query seperti SQL (Structured Query Language), kita dapat 

menetapkan ketentuan-ketentuan seperti Select, From, Order By dan Where secara langsung 

dari kode program yang dibuat. 

 

f. Lambda Expressions 

Ekspresi lambda adalah fungsi inline (internal) yang dapat digunakan dimana saja disaat suatu 

tipe yang didelegasikan diharapkan. Ekspresi lambda tidak mempunyai nama dan 

mengembalikan sebuah nilai tunggal. Sebagai contoh sebuah fungsi perkalian dimana nilai yang 

dilewatkan adalah 2 dan mengembalikan keluaran.  

Function (nilai As Integer) nilai * 2. 

 

g. XML Integration 

Visual Basic menyediakan dukungan bahasa yang terintegrasi untuk berinteraksi dengan LINQ ke 

XML. LINQ ke XML memungkinkan kita untuk membuat objek XML, me-load dan menguraikan 

bahasa XML serta menggunakan properties XML untuk mengakses elemen-elemen dan atribut-

atribut XML. 
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Project Designer Support for Windows Presentation Foundation (WPF) Applications 

Aplikasi Windows Presentation Foundation (WPF) telah ditambahkan kedalam Visual Basic Express 

Edition. WPF adalah suatu model pemrograman yang digabungkan untuk membuat banyak aplikasi 

Windows yang mendukung UI, Media dan Dokumen. Terdapat dua tipe proyek WPF  yang tercakup 

didalam Visual Basic Express Edition :  

• Aplikasi WPF Windows  (.xaml, .exe) 

• Aplikasi WPF Web Browser (.xbap, .exe) 

Sewaktu proyek WPF dimuat kedalam IDE (Integrated Development Environment), Antar muka Visual 

Basic Express Edition memberikan akses ke kontrol WPF yang dapat ditambahkan kedalam aplikasi. Juga 

memberi kita akses terhadap properties yang ditentukan pada aplikasi WPF. 

 

WCF Services Consumption 

Windows Communication Foundation (WCF) merupakan layanan baru model pemrograman yang 

berorientasi terhadap layanan (service) yang menyederhanakan pengembangan dari aplikasi-aplikasi 

yang terkoneksi. Semua aplikasi yang dibuat dengan Visual Basic Express Edition dapat berkomunikasi 

dengan (menggunakan) layanan WCF yang ada.  

Improvements to the IDE 

Terdapat banyak perkembangan pada Integrated Development Environment (IDE) yang membuat 

penulisan kode program menjadi semakin mudah dari sebelumnya. Beberapa peningkatan Intellisense 

telah ditambahkan. Yang terdiri dari variabel lokal Intellisense, Kata kunci Intellisense, Daftar Ekspresi 

(perintah) dan Tips syntax. Daftar Intellisense saat ini difilter dan kita dapat membuat daftar terlihat 

sementara sehingga dapat dilihat dibawah kode program yang ditulis. 

ClickOnce Deployment 

Penyebaran Sekali Klik saat ini mendukung penyebaran dari aplikasi WPF web Browser.  Aplikasi WPF 

Web Browser yang dihosting pada web browser dan karenanya diperlukan penyebaran dan keamanan 

khusus. Ketika kita membangun dan menyebar aplikasi ini, Visual Studio akan menyediakan antar-muka 

yang sesuai.  

 

Wah, lumayan banyak juga ternyata. Tak terasa hari sudah larut malam ☺, udara mulai terasa dingin 

tapi tanggung bahasannya tinggal sedikit lagi kok. Nah, barulah saatnya kita lakukan uji coba dengan 

membuat sebuah aplikasi sederhana dengan menggunakan Visual Basic Express Editions ini. Didepan 

tadi sudah diketahui tampilan utama dari VB 2008 ini, berikutnya untuk membuat sebuah aplikasi 

(project) yang baru lakukan klik pada pilihan Create Project… 
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Gb. 3. Pilihan untuk membuat project baru 

Setelah terpilih, berikutnya akan ditampilkan beberapa pilihan aplikasi (Project) yang akan dibuat seperti 

gambar berikut : 

 

Gb. 4. Pemilihan Project 

Untuk ujicoba pertama, pada pemilihan project baru kita pilih yang Windows Forms Application karena 

kita akan membuat sebuah aplikasi windows sederhana. Pada bagian Name tuliskanlah nama project 

yang akan digunakan dan untuk project pertama ini kita akan membuat sebuah aplikasi konversi suhu 

dari derajat celcius ke derajat fahrenheit dengan rumus konversi F = C * 1.8 + 32.  

Setelah menuliskan nama project nya (jika tidak ditulis/diganti secara default nama projectnya adalah 

WindowsApplication1) kemudian klik tombol OK. Berikutnya akan dihadapkan pada tampilan grafis 

dengan lingkungan IDE yang baru pada Visual Basic Express Edition, seperti gambar dibawah ini. 
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Gb. 5. Tampilan Project Baru 

Pada Toolbox VB Kelompok All Windows Forms tambahkanlah objek 1 buah Button ( ), 1 

buah objek Textbox ( ) dan 2 buah objek Label ( ) kedalam Objek Form, sehingga tampilan 

Form-nya seperti Gambar dibawah ini, 

 Gb. 6. Tampilan desain form awal 

Aturlah posisi objeknya sesuai keinginan atau seperti gambar diatas. Selanjutnya, lakukan 

perubahan nilai (value) pada properties objek sebagai berikut : 

 

Object Form VB 

Toolbox 

Properties Windows 
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Nama Objek Properties Nilai 

Form1 Text Konversi Suhu 

 MaximizeBox False 

TextBox Name txtCelcius 

 TextAlign Right 

Button Text &Konversi 

 Name cmdKonversi 

Label1 Text Celcius 

Label2 Text Fahrenheit 

 FontBold True 

 Name lblFahrenheit 

 

Perubahan nilai properties objek-objek diatas dimaksudkan untuk melakukan perubahan dasar 

pada objek-objek yang digunakan, hasil akhir tampilannya menjadi seperti gambar dibawah ini : 

 

Gb. 7. Tampilan form setelah dilakukan perubahan nilai pada properties 

Setelah proses desain objek-objek VB selesai, selanjutnya tinggal melakukan coding (penulisan 

kode program)  agar program dapat digunakan. 

Untuk menambahkan kode perintah (coding) pada latihan kita kali ini, lakukanlah klik ganda 

pada objek Button (Tombol ) sehingga tampil jendela baru yaitu Form1.vb. dengan 

baris kode yang telah ada sebagai berikut : 

Private Sub cmdKonversi_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles cmdKonversi.Click 

 

 

End Sub 

Jika anda perhatikan, diatas kode tersebut terdapat banyak kode program yang lain. Kode-kode program 

itu merupakan kode program yang secara otomatis dibuat oleh VB Express Edition dari properties-

properties objek yang telah kita buat sebelumnya, jadi untuk kode-kode program ini anda dapat 

mengabaikannya. Fokus kita saat ini untuk mengisi baris perintah pada tombol . Tulislah 

baris perintah dibawah ini : 
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Dim Hasil As Double 

Hasil = Val(txtCelcius.Text) * 1.8 + 32 

lblFahrenheit.Text = Hasil & " Fahrenheit" 

diantara  Private Sub dan End Sub, sehingga kode perintah lengkapnya menjadi seperti : 

Private Sub cmdKonversi_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles cmdKonversi.Click 

 

        Dim Hasil As Double 

        Hasil = Val(txtCelcius.Text) * 1.8 + 32 

        lblFahrenheit.Text = Hasil & " Fahrenheit" 

 

End Sub 

Selesai, sampai disini hanya kode program itu saja yang diperlukan untuk membuat program konversi 

suhu Celcius menjadi Fahrenheit. Untuk menjalankannya, lakukan Debugging melalui Menu Debug, 

Start Debugging atau dengan menekan tombol fungsi F5 atau bisa juga dengan mengklik tombol . 

Jika tidak ada kesalahan dalam penulisan kode program, maka hasilnya adalah sebagai berikut : 

 Gb. 8. Hasil Akhir Program Konversi Suhu 

Isilah nilai derajat Celcius kedalah textbox, kemudian lakukan klik pada tombol  sehingga 

hasilnya konversi ditampilkan pada Label Fahrenheit. 

Wuih,… bagaimana sampai disini ? sudah cukup jelas? Jika belum lakukan kembali langkah-langkah 

diatas, jika dirasa telah dipahami betul pembuatan progrannya tinggal tunggu deh tulisan saya 

berikutnya tentang Visual Basic 2008 Express Edition. Jadi, Stay Link di Blog 

http://asepramdhani.wordpress.com 

 

Terima kasih. 
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