
 
 
 
 

Komunitas eLearning IlmuKomputer.Com 

Copyright © 2012-2013 IlmuKomputer.Com 

 

1 

SSoouurrccee  CCooddee  VVBB  UUnnttuukk  MMaanniippuullaassii  

FFiillee  aattaauu  FFoollddeerr  
 
 

Endi Dwi Kristianto 
endidwikristianto@engineer.com 
http://endidwikristianto.blogspot.com 
 

 

 

 

Visual Basic adalah salah satu bahasa pemrograman computer yang mendukung (Object 
Oriented Programming=OOP). Visual basic adalah bahasa pemrograman keluaran 

Microsoft yang merupakan pengembangan dari pendahulunya yaitu bahasa 
pemrograman BASIC yang dikembangkan pada era 1950-an. Visual Basic merupakan 

salah satu Development Tool yaitu alat bantu untuk membuat berbagai macam program 
komputer, khususnya yang menggunakan sistem operasi Windows. Pada artikel kali ini 
saya akan sedikit berbagi beberapa source code untuk manipulasi sebuah file atau folder. 

Berikut ini title source codenya ; 
1. Membuat file excel dari program 

2. Memeriksa keberadaan suatu direktori 
3. Memeriksa keberadaab suatu file 
4. Memeriksa file apakah dipassword 

5. Menghitung jumlah baris pada di dalam file text 
 

Membuat File Excel dari Program 

Contoh program ini digunakan untuk membuat file MS Excel menggunakan cod ing. 
Persiapan:  

1. Buat 1 Project baru dengan 1 Form dan 1 Commandbutton.  
2. Tambahkan reference dari Project->References. 

3. Microsoft Excel X.0 Object Library, lalu klik OK. 
4. Ketik coding berikut ke dalam editor form yang bersangkutan.  
Ketik coding berikut ini pada Form. 
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Memeriksa Keberadaan Suatu Direktori  

Contoh coding berikut ini untuk memeriksa apakah suatu direktori ada atau tidak.  
Persiapan:  
1. Buat 1 Project baru dengan 1 Form. 

2. Ketik coding berikut ke dalam editor form yang bertalian.  
Ketik coding berikut pada Form. 

 

 
 
Memeriksa Keberadaan Suatu File 

Contoh coding berikut ini untuk memeriksa apakah suatu file ada atau tidak.  
Persiapan:  

1. Buat 1 Project baru dengan 1 Form. 
2. Ketik coding berikut ke dalam editor form yang bertalian.  
 Ketik coding berikut ini pada Form. 
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Memeriksa Apakah File Di-password  

Contoh coding berikut ini untuk memeriksa suatu file apakah diproteksi dengan 
password atau tidak.  
Persiapan:  

1. Buat 1 Project baru dengan 1 Form, 1 Label, & 2 Commandbutton 
2. Tambahkan reference Microsoft DAO 3.51 Object Library dari menu 

Project->References, lalu pilih reference tersebut.  
3. Tambahkan Component untuk memilih file, klik kanan di 202 Toolbox, pilih/ceklist 

kotak Microsoft Common Dialog Control 6.0 (SP3) lalu klik OK.               

4. Ketik coding berikut ke dalam editor form yang bertalian.  
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Menghitung Jumlah Baris di Dalam File Teks 

Tip untuk menghitung jumlah baris yang terdapat di dalam suatu file (teks). Mungkin 
suatu ketika, Anda akan memproses data yang sangat banyak yang terdiri atas ratusan 
bahkan ribuan baris dalam suatu file teks. Jika waktu proses diperkirakan memakan 

waktu yang relatif lama, akan lebih baik menampilkan proses kemajuan di suatu control 
ProgressBar. Untuk mengambil informasi jumlah baris yang akan diproses agar dapat 

di-assign ke dalam property Max milik ProgressBar, Anda dapat menggunakan tip ini, 
karena waktu yang dibutuhkan untuk menghitungnya sangat cepat.  
Persiapan:  

1. Buat 1 Project baru dengan 1 form dan 1 commandbutton. 
2. Tambahkan reference "Microsoft Scripting Runtime"  (scrrun.dll) melalui menu 

"Project->References...".  
3. Buat sebuah file teks baru bernama "FileTeks.txt" dan ketikkan data yang terdiri atas 

beberapa baris. Letakkan file dalam direktori yang sama dengan source-code/tip ini 



 
 
 
 

Komunitas eLearning IlmuKomputer.Com 

Copyright © 2012-2013 IlmuKomputer.Com 

 

5 

berada.  
4. Ketik coding berikut ke dalam editor form yang bertalian.  

Ketik coding berikut ini pada Form. 
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