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Visual Basic Editor – Review Materi

Sekarang coba edit macro seperti teks di bawah

Sub Coba_1() 

MsgBox (“Selamat Datang di Teknik Pengairan, Nama 
Mahasiswa!”)

End Sub

Setelah itu coba jalankan macro dengan klik Run, maka akan muncul 
kotak dialog kecil dengan teks sesuai perintah macro.





Membuat Macro Lebih Mudah Diakses

▪ Pemakaian menu Macro dengan kotak dialog di tab View memang
mudah tapi tidak praktis jika sering diperlukan macro

▪ Maka bisa dibuat “keyboard shortcut” atau sebuah tombol Quick 
Access Toolbar.



Membuat Tombol Macro pada Quick 
Access Toolbar

1. Klik tab File

2. Klik Options untuk membuka kotak dialog Excel Options kemudian klik Quick 
Access Toolbar

3. Pada list menu di bawah Choose commands from:, pilih Macros. Temukan tulisan
yang mirip dengan Book1!Coba_1 di daftar yang ada dan pilih teks yang 
bertulisan Coba_1.

4. Klik tombol Add >> untuk menambahkan makro ke daftar di sebelah kanan, 
kemudian klik Modify… untuk memilih gambar tombol yang berhubungan dengan
makro

5. Klik OK. Seharusnya akan muncul tombol baru di Quick Access Toolbar di atas tab 
File









Menggunakan Macro Recorder

▪ Terkadang kita tidak hapal dengan bermacam kode macro yang ada sehingga bisa
memakai Macro Recorder untuk menulis kode

Berikut tahapannya:

1. Rekam aksi yang akan dibuat kodenya

2. Review kode dan temukan baris dengan kode yang akan menjalankan aksi
tersebut

3. Hapus sisa kode lainnya

4. Modifikasi kode terekam

5. Tambah variable, struktur control, dan kode lain yang Macro Recorder tidak bisa
merekam.



Menggunakan Macro Recorder

▪ Dicoba untuk merubah nama sebuah worksheet dari yang awalnya adakah Sheet 1 
menjadi Nama Baru

Untuk merekam makro yang merubah nama sebuah worksheet

1. Klik Record Macro pada tab Developer

2. Beri nama makro RenameWorksheets, rename Sheet1 ke Nama Baru, dan klik
Stop Recording.

3. Klik Developer atau tab View, klik tombol Macros, dan pilih Edit untuk membuka
Visual Basic Editor.





Coba dirubah kembali jadi

Sheet1



Looping



Merubah nama berdasarkan referensi di 
Cell 

▪ Dalam kasus awal digunakan macro untuk merubah nama worksheet dengan nama
yang sama untuk semua worksheet.

▪ Masalahnya macro akan gagal berjalan bila ada lebih dari satu sheet

▪ Maka dipakai referensi tiap Cell untuk merubah nama worksheet

▪ Dicontohkan memberi nama di Cell B1 untuk tiga worksheet





Makro Kompleks

▪ Dalam pengerjaan dicoba mengosongkan Cell B1

▪ Yang terjadi adalah kotak dialog error

▪ Sehingga dibuat statement jika maka If …. Then …

▪ Dicoba sesuai dengan kode yang diberikan pada slide berikut





Sistem Tangki

▪ Ada sebuah tangki/ tandon air PDAM dengan bentuk tabung

▪ Memiliki dimensi jari-jari/ radius = 5m

▪ Tinggi tandon = 10m

▪ Dibuat sebuah logika IF THEN dengan kontrol waktu pengisian tangki dengan debit 
tertentu

▪ Debit dibuat konstan dengan besaran debit F = 15 m3/ menit

▪ Akan dibuat message box dengan keterangan melimpas/ tidak melimpas




