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BAB II. 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Gusmalawati (2016) membuat perangkat lunak perencanaan tebal lapis 

tambah metode Benkelman Beam (BB) menggunakan Visual Basic for 

Application ExcelTM yang dinamakan BBBM’05-UMY guna membandingkan 

hasil perhitungan tebal lapis tambah (overlay) secara manual dengan hasil yang 

diperoleh perangkat lunak. Pada pembuatan perangkat lunak ini digunakan data 

simulasi dan data uji lapangan yang dilakukan di ruas Jalan Karangjati dan Jalan 

Bangunjiwo-Bibis dengan mengambil dua kondisi jalan yaitu baik dan buruk lalu 

kemudian dimodelkan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh bahwa 

perbandingan hasil perencanaan tebal lapis tambah metode Benkelman Beam (BB) 

antara BBBM’05-UMY dengan perhitungan manual mempunyai tingkat 

keakuratan sebesar 0,3 % sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa analisis data 

menggunakan program BBBM’05-UMY dapat menjadi solusi untuk menghemat 

waktu pengolahan data perencanaan tebal lapis perkerasan jalan dengan metode 

Benkelman Beam (BB). 

Afriani (2016) membuat aplikasi program perhitungan perencanaan 

perkerasan tambahan dengan metode Falling Weight Deflectometer (FWD) 

menggunakan Visual Basic for Application ExcelTM yang diberi nama 

FWDBM05-UMY. Program ini dibuat bertujuan untuk meminimalisir waktu 

pengerjaan serta kesalahan dalam mengolah data. Data yang digunakan 

merupakan data yang diperoleh dari pengujian langsung di lapangan oleh Pusat 

Litbang Bandung. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa 

perbandingan tingkat keakuratan hasil pengolahan data oleh FWDBM05-UMY 

dengan perhitungan secara manual adalah 0,2 % sehingga dapat diambil 

kesimpulan bahwa program FWDBM05-UMY dapat menganalisis data 

perencanaan perkerasan dengan metode Falling Weight Deflectometer (FWD) 

dengan akurat dan lebih cepat dibandingkan perhitungan manual. 
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2.2. Bantalan Rel 

Menurut Peraturan Menteri Nomor 60 tentang Persyaratan Teknis Jalur 

Kereta Api, bantalan merupakan suatu struktur untuk mengikat rel (dengan 

penambat) sedemikian sehingga kedudukan rel menjadi kokoh dan kuat. Fungsi 

dari bantalan yang saat ini digunakan dijelaskan dalam bonnet (1996) antara lain: 

(1) meneruskan beban gandar ke balas. (2) menahan kedudukan rel untuk tetap 

kokoh. (3) meneruskan gaya lateral dan longitudinal. (4) sebagai bahan isolasi 

listrik. (5) mengikat rel dengan penambat. Bantalan dapat terbuat dari kayu, 

baja/besi, ataupun beton. Pemilihan jenis bantalan didasarkan pada kelas dan 

kondisi lapangan serta ketersediaan. Fungsi bantalan dalam menahan beban lateral 

dan longitudinal  bergantung pada ukuran, bentuk, geometri, berat dan jarak celah 

bantalan  (Sadeghi, 2005). 

Gambar 2. 1 Struktur rel (Kumar dan Sambasivarao, 2014) 

Berdasarkan bahan dan karakteristik penyusunnya, jenis bantalan rel 

antara lain bantalan kayu, besi, beton blok tunggal/monoblock, beton blok 

ganda/bi-block dan Slab-Track. Untuk jaringan jalan rel di Indonesia serinng 

menggunakan jenis bantalan kayu dan beton.  

2.2.1. Bantalan Kayu 

Dalam sejarahnya material yang pertama kali digunakan untuk bantalan 

jalan kereta api adalah kayu karena dulunya mudah diperoleh dan dibuat (tidak 

melibatkan peralatan yang berat dan rumit serta hanya melibatkan proses yang 

sederhana). Selain itu, kayu juga dinilai sangat baik untuk beban dinamis dan 

sebagai isolator listrik dan bunyi (Crawford, 2009). Bantalan kayu mempunyai 

sifat elastis sehingga dapat mengurangi getaran akibat roda (Brozda dan 
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Selesjedak, 2015). Tetapi seiring berkembangnya zaman, penggunaan bantalan 

kayu di Indonesia saat ini sangat jarang dipilih karena pertimbangan konservasi 

hutan terkait dengan semakin jarangnya kayu kelas kuat I dan II yang terpilih 

(Rosyidi, 2016). 

Gambar 2. 2 Bentuk jenis bantalan dengan material kayu (www.bemorail.com) 

Berdasarkan fungsi yang telah dijelaskan sebelumnya, bantalan 

mempunyai peran penting dalam sistem jalur kereta api, maka perlu dilakukan 

analisis secara akurat salah satunya melalui penentuan dimensi bantalan (Kumar 

dan Sambasivarao, 2014). Dalam penentuan dimensi bantalan kayu ada beberapa 

parameter yang dibutuhkan antara lain ukuran bantalan kayu, kecepatan (V), 

beban statik gandar (Ps), tegangan lentur kayu sejajar serat (σlt), modulus 

elastisitas kayu (E) dan modulus jalan rel (k) yang telah ditetapkan dalam 

Peraturan Dinas No.10 tahun 1986. 

Menurut Peraturan Dinas No.10 tahun 1986, ukuran bantalan kayu 

dibedakan berdasarkan lokasi pemasangan seperti pada Tabel 2.1 dengan toleransi 

untuk panjang bantalan +40 mm s.d. -20 mm, untuk lebar bantalan +20 mm s.d. -

10 mm dan untuk tinggi bantalan +10 mm. Mutu kayu yang dipergunakan untuk 

bantalan kayu harus memenuhi persyaratan kayu mutu A kelas I atau II dengan 

modulus elastisitas (E) sesuai dengan ketentuan Peraturan Konstruksi Kayu 

Indonesia (PKKI) seperti tersaji pada Tabel 2.2. Beberapa syarat kekuatan 

bantalan kayu di Indonesia dituangkan dalam Tabel 2.3 tentang momen 

maksimum yang dapat ditahan oleh bantalan kayu, Tabel 2.4 tentang jenis kayu 
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untuk bantalan, dan pada Tabel 2.5 mengenai syarat tegangan ijin yang 

diperbolehkan. 

Tabel 2. 1 Ukuran bantalan kayu berdasarkan lokasi pemasangan (Peraturan Dinas 

No.10, 1986) 

Lokasi Pemasangan PJKA JNR 

Jalan Lurus 200 x 22 x 13 (cm) 210 x 20 x 14 (cm) 

Jembatan 180 x 22 x 20 (cm) 180 x 22 x 24 (cm) 

 

Tabel 2. 2 Modulus elastisitas kayu (Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia, 1961) 

Kelas Kayu Modulus Elastisitas (kg/cm2) 

I 125.000 

II 100.000 

Tabel 2. 3 Momen Maksimum Bantalan Kayu (Peraturan Dinas No.10,1986) 

Kelas Kayu Momen Maksimum (Kgm) 

I 800 

II 530 

 

Tabel 2. 4 Contoh jenis kayu untuk bantalan (Peraturan Konstruksi Kayu 

Indonesia, 1961) 

Nama Botanis Nama Perdagangan Kelas Kuat Kelas Awet 

Intsia spec.div Merbau I-II I-II 

Eusideroxylon zwageri 

T.et B 
Ulin, Borneo, Kayu Besi I I 

Manikara kauki Sawo Kecik I I 

Adina minututflora val Berumbung Gerunggang I-II II 

Tectona grandis L.f Jati II I-II 

Dalbergia Latifolia 

Roxb 
Sonokeling II I 

 

Tabel 2. 5 Syarat Tegangan Ijin Kelas Kuat Kayu (Peraturan Konstruksi Kayu 

Indonesia,1961) 

Jenis Tegangan Ijin 
Kelas Kuat 

I II 

Lentur, σlt (kg/cm2) 125 83 

Tekan sejajar serat, σtk//(kg/cm2) 108 71 

Tarik sejajar serat, σtr//(kg/cm2) 108 71 

Tekan tegak lurus serat, σtk (kg/cm2) 33 21 

Geser, τ (kg/cm2) 17 10 
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langkah- langkah perhitungan dijelaskan sebagai berikut. 

1. Perhitungan λ bantalan kayu: 

λ= √
k

4EI

4

             (2.1) 

Dimana, 

λ = Faktor reduksi (cm-1) 

k = Modulus jalan rel (kg/cm2) 

E = Modulus elastisitas kayu (kg/cm2) 

I  = Momen inersia rel (cm4) 

2. Perhitungan beban yang dapat diterima oleh bantalan 

Q
1
=60%Pd            (2.2) 

Pd=Ps ⌊1+0,01× (
V

1,609
-5)⌋          (2.3) 

Dimana, 

Q = Beban yang dapat diterima oleh bantalan (kg) 

Pd = Beban dinamis dari kendaraan (kg) 

Ps = Beban statik gandar (kg) 

V = Kecepatan rencana (km/jam) 

3. Perhitungan momen di titik C dan D, tepat di bawah kaki rel: 

MC/D = 
Q

4λ
×

1

sinhλL+sinλL
×[2 cosh

2
λa(cos2λc+coshλL) 

-2cos2λa(cosh 2λc+cos λL)-sin 2λa-sinh 2λc+sin λL 

- sinh 2λa( sin 2λc+ sinh λL)]         (2.4) 

4. Perhitungan Momen di Titik O (Tengah Bantalan) 

MO= -
Q

2λ
×

1

sinh λL + sin λL
[sinh λc ( sin λc+ sin λ(L-c)) 

+ sin λc (sinhλc+sinh λ(L-c))+cos λc×cosλ(L-c)-cos λc×cosh(L-c)]  (2.5) 

5. Perhitungan Momen Ijin Bantalan 

Mijin = σlt̅̅ ̅×W             (2.6) 

W=
1

6
×b×h

2
             (2.7) 

Dimana, 

M = Momen ijin pada bantalan (kgcm) 

W = Momen tahanan (cm3) 
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Setelah perhitungan tersebut dapat dilihat stabilitas suatu bantalan dengan 

membandingkan nilai Momen ijin dan Momen di titik C dan D, dimana suatu 

dimensi bantalan yang direncanakan dikatakan aman jika Momen ijin > Momen di 

titik C dan D. 

2.2.2. Bantalan Beton Blok Tunggal 

Pada awalnya, bantalan dengan material kayu sering menjadi pilihan, 

tetapi seiring dengan berkembangnya zaman, penggunaan bantalan beton 

merupakan alternatif karena dari segi faktor ketahanan, kemudahan dalam 

pekejaan dan faktor ekonomi terkait biaya pemeliharaan lebih unggul dari 

bantalan jenis lain. Penggunaan bantalan beton dapat meningkatkan kekakuan 

struktural dan mencegah keretakan yang dapat menimbulkan kerusakan pada 

bantalan (Mindess dkk., 1991). Tetapi penggunaan bantalan beton mempunyai 

keterbatasan, bantalan beton tidak sesuai untuk digunakan pada jembatan baja dan 

wesel (Triwinanto, 2007). Hal tersebut dikarenakan bantalan dengan material 

beton tidak elastis dibandingkan kayu dan besi serta memiliki masalah kebisingan 

dan getaran karena sifatnya yang kurang mampu menahan getaran (Rosyidi, 

2016). 

Gambar 2. 3 Bentuk jenis bantalan dengan material beton (www.bemorail.com) 
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Bantalan beton terbagi atas dua jenis menurut geometriknya, yaitu 

bantalan beton blok tunggal (Monoblok/Monolithic) dan bantalan beton blok 

ganda (Bi-Block). Bantalan beton blok tunggal mempunyai bentuk dan dimensi 

yang hampir sama dengan bantalan kayu. Bantalan beton blok ganda terdiri dari 

duah buah blok beton bertulang yang dihubungkan oleh batangan baja atau 

potonga rel bekas.  

Menurut metode konstruksinya, proses konstruksi bantalan beton dapat 

dibagi dalam dua bagian yaitu Longline production dan Thosti production. Pada 

Longline production, kabel-kabel pratekan sepanjang 600 m ditegangkan dalam 

cetakan lalu bahu penmabat diletakkan pada posisi yang tepat. Pekerjaan 

pengecoran penggetaran dan perawatan seterusnya dilaksanakan sampai dinilai 

cukup memiliki kekuatan kemudian cetakan beton dipotong setiap 2 meter. 

Sedangkan pada Thosti production,  bantalan dicetak dalam cetakan berukuran 2 

meter yang terdiri dari 2 buah bantalan. Setelah bahu diletakkan dalam posisi 

yang benar, kabel-kabel ditegangkan dan selanjutnya dicor, digetarkan darn 

dirawat lebih kurang selama 1 hari setelah itu bantalan dapat dilepa dari cetakan 

(Rosyidi, 2016). 

 Sedangkan menurut sistem penegangan kabelnya, bantalan pratekan blok 

tunggal dibedakan dalam dua metode yaitu sistem pra-tegang dan pasca-tegang. 

Pada metode pra-tegang, tendon atau baja prategang ditarik atau diberi gaya 

prategang kemudian beton dicor pada cetakan, setelah beton mengering dan cukup 

umur untuk menerima aya prategang, tendon dipotong dan dilepas, sehingga gaya 

prategang ditransfer ke beton. Sedangkan pada metode pasca-tegang, beton dicor 

terlebih dahulu, setelah cukup umur tendon atau prategang dimasukkan ke dalan 

selongsong lalu ditarik untuk mendapatkan gaya prategang.  

Bantalan beton blok tunggal pratekan dikenal sebagai “vital constituent” 

dari struktur jalan rel (Kumaran dkk., 2003). Keunggulan dari beton pratekan jika 

dibandingkan dengan bantalan jenis lain dapat meningkatkan stabilitas, kekakuan, 

kekuatan, dan ketahanan. Faktor utama adalah dapat diproduksi secara besar 

dengan kualitas tinggi dan relatif ekonomis (Agarwal dan Agwekar, 1996). 

Pra-tegang adalah metode yang paling umum digunakan di Amerika 

karena dinilai dapat meningkatkan daktalitas dan ketahanan beton terhadap retak 
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sehingga dapat menahan beban dinamis akibat kereta (Jimenez, 2004). Sedang 

pratekan adalah metode yang digunakan untuk mengontrol tekanan yang 

dihasilkan oleh beban luar (Kumar dan Sambasivarao, 2014). 

Sama halnya dengan bantalan kayu untuk menentukan dimensi bantalan 

beton blok tunggal yang tepat juga perlu dilakukan perhitungan yang tepat sesuai 

dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dalam perhitungan dimensi bantalan 

beton blok tunggal ada beberapa parameter yang dibutuhkan antara lain ukuran 

bantalan, mutu beton, modulus elastisitas kayu (E) dan modulus jalan rel (k). 

Berdasarkan Peraturan Menteri No.60 tahun 2012, bantalan beton mempunyai 

dimensi dengan syarat panjang 2.000 mm, lebar maksimum 260 mm, tinggi 

maksimum 220 mm untuk lebar jalan rel 1.067 mm dan panjang maksimum 2.440 

mm, lebar maksimum 330 mm, tinggi 220 mm untuk lebar jalan rel 1.435 mm. 

Untuk lebar jalan rel 1.067 mm dengan kuat tekan karakteristik beton tidak 

kurang dari 500 kg/cm2, dan mutu baja prategang dengan tegangan putus (tensile 

strength) minimum sebesar 16.876 kg/cm2 (1.655 MPa). Untuk lebar jalan rel 

1.435 mm dengan kuat tekan karakteristik beton tidak kurang dari 600 kg/cm2, 

dan mutu baja prategang dengan tegangan putus (tensile strength) minimum 

sebesar 16.876 kg/cm2 (1.655 MPa).  

Bantalan beton harus mampu memikul momen minimum sebagaimana 

dijelaskan pada Tabel 2.6. Syarat tegangan ijin berdasarkan mutu beton tersaji 

pada Tabel 2.7. 

Tabel 2. 6 Momen minimum bantalan beton pratekan dengan pre-tension 

(Peraturan Dinas No.10,1986) 

Bagian Bantalan Momen Positif (Kgm) Momen Negatif (Kgm) 

Bawah Rel (MR) 1.500* 7502 

Tengah Bantalan (MT) 6601 9303(765*) 

Keterangan Tabel 2.6 Momen minimum bantalan beton pratekan dengan pre-

tension (Peraturan Dinas No.10,1986), 

 *     = Peraturan Dinas No.10 Tahun 1986 Hal. 3-46 

1 MT (+) = 0,44 MR(+) 

2 MR (-)  = 0,50 MR(+) 
3 MT (-)  = 0,62 MR(+) 
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Tabel 2. 7 Tegangan Ijin Beton (Peraturan Dinas No.10, 1986) 

Mutu Beton 
Tegangan Ijin Tekan 

(kg/cm2) 

Tegangan Ijin Tarik 

(kg/cm2) 

K-350 120 17.5 

K-500 200 35 

 

Langkah- langkah perhitungan dijelaskan sebagai berikut. 

1. Perhitungan Modulus elastisitas berdasarkan nilai fcu: 

E=6400√fcu            (2.8)  

Dimana, 

E = Modulus elastisitas (kg/cm2) 

fcu = Mutu kuat  tekan beton (kg/cm2) 

2. Perhitungan λ Bantalan Beton pada Bagian di Bawah Rel dan Tengah 

Bantalan dalam Persamaan 2.1: 

λ= √
k

4EI

4

 

3. Perhitungan beban yang dapat diterima oleh bantalan dalam persamaan 2.2 

dan 2.3: 

Q=60%Pd       

Pd=Ps ⌊1+0,01× (
V

1,609
-5)⌋  

4. Perhitugan momen di titik C dan D, tepat di bawah kaki rel dalam persamaan 

2.4:  

MC/D = 
Q

4λ
×

1

sinhλL+sinλL
×[2 cosh

2
λa(cos2λc+coshλL) 

-2cos2λa(cosh 2λc+cos λL)-sin 2λa-sinh 2λc+sin λL 

- sinh 2λa( sin 2λc+ sinh λL)]  

5. Perhitungan Momen di titik O (tengah bantalan) dalam persamaan 2.5: 

MO= -
Q

2λ
×

1

sinh λL + sin λL
[sinh λc ( sin λc+ sin λ(L-c))+ sin λc 

( sinh λc+ sinh λ(L-c))+cos λc×cosλ(L-c)-cos λc×cosh(L-c)]  
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6. Analisis Tegangan Tahap Pratekan Awal 

σ = 
Pinitial

A
-

Pinitial ×e

W
 (sisi atas bagian bantalan bawah rel)      (2.9) 

σ = 
Pinitial

A
+

Pinitial ×e

W
 (sisi bawah bagian bantalan bawah rel)    (2.10)  

σ = 
Pinitial

A
+

Pinitial ×e

W
 (sisi atas bagian tengah bantalan)     (2.11)  

σ = 
Pinitial

A
-

Pinitial ×e

W
 (sisi bawah bagian tengah bantalan)     (2.12)  

7. Analisis Tegangan Tahap Pratekan Efektif 

σ = 
Pefektif

A
-

Pefektif × e

W
+

M

W
 (sisi atas bagian bantalan bawah rel)    (2.13) 

σ = 
Pefektif

A
+

Pefektif × e

W
-

M

W
 (sisi bawah bagian bantalan bawah rel)   (2.14) 

σ = 
Pefektif

A
+

Pefektif × e

W
-

M

W
 (sisi atas bagian tengah bantalan)    (2.15) 

σ = 
Pefektif

A
-

Pefektif  ×  e

W
+

M

W
 (sisi bawah bagian tengah bantalan)    (2.13) 

Dimana, 

Pinitial  = Gaya prategang awal (kg) 

Pefektif  = Gaya prategang efektif (kg) 

A   = Luas penampang (cm2) 

W   = Momen tahanan (cm3) 

e  = Eksentrisitas beton (cm) 

Setelah perhitungan tersebut dapat dilihat stabilitas suatu bantalan dengan 

membandingkan nilai tegangan pratekan baik itu tegangan pratekan awal maupun 

tegangan pratekan efektif dengan tegangan ijin, dimana suatu dimensi bantalan 

yang direncanakan dikatakan aman jika tegangan pratekan awal atau tegangan 

pratekan efektif < tegangan ijin. 

2.2.3. Beban bantalan 

Salah satu pertimbangan dalam pemilihan jenis bantalan untuk struktur 

jalan rel pada umumnya adalah karakteristik beban yang dilayani. Setiap jenis dan 

mutu bantalan mempunyai spesifikasi teknis tersendiri dalam hal kemampuannya 

untuk menerima beban yang akan dilayaninya. Karakteristik beban dipengaruhi 

oleh daya angkut lintas, kecepatan, berat rel, komponen pendukung dan faktor-

faktor beban dinamiknya (Rosyidi, 2016).  
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Kondisi pembebanan pada jalur rel kereta api terjadi sejak roda bergerak 

dengan kecepatan kereta berinteraksi dengan rel sehingga menyebabkan tidak 

hanya beban statis tetapi juga beban dinamis pada jalur rel (Montalbán dkk., 

2014). 

Menurut Peraturan Menteri No.60 tahun 2012, beban gandar adalah beban 

yang diterima oleh jalan rel dari satu gandar. Dimana telah ditetapkan bahwa 

beban gandar untuk lebar jalan rel 1.067 mm pada semua kelas jalur maksimum 

sebesar 18 ton. Sedangkan untuk lebar jalan rel 1.435 mm pada semua kelas jalur 

maksimum sebesar 22,5 ton. 

Dalam Peraturan Dinas Nomor 10 tahun 1986 dijelaskan bahwa kecepatan 

yang digunakan untuk merencanakan konstruksi jalan, kecepatan rencana, 

merupakan hasil pengalian antara nilai 1,25 dengan kecepatan maksimum, 

kecepatan tertinggi yang diijinkan untuk operasi suatu rangkaian kereta pada 

lintas tertentu, dimana kecepatan tersebut ditentukan berdasarkan kelas jalan 

sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.8. 

Tabel 2. 8 Kecepatan dan beban gandar maksimum (Peraturan Dinas No.10,1986) 

Kelas Jalan Vmaks (km/jam) Pmaks gandar (ton) 

I 120 18 

II 110 18 

III 100 18 

IV 90 18 

V 80 18 
 

2.3. Visual Basic for Application (VBA) ExcelTM 

2.3.1. Pengertian 

Visual Basic for Application (VBA) adalah sebuah turunan bahasa 

pemrograman Visual Basic yang dikembangkan oleh Microsoft Excel 

(Pangaribuan, 2005). Visual Basic for Application (VBA) ditambahkan ke dalam 

Microsoft Office untuk memperkuat fungsi pengembangan sehingga secara 

otomatis dapat menciptakan program user-defined  (Yan dan Hongliang, 2012). 

Dengan menggunakan Visual Basic for Application (VBA) dapat mempersingkat 

pekerjaan-pekerjaan pengolahan data pada Microsoft Excel. Macro Excel ini 

sangat berguna untuk tugas-tugas yang kompleks dan berulang-ulang dan 
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dilakukan secara regular, sedangkan Visual Basic for Application (VBA) 

dipergunakan untuk membantu melakukan kontrol terhadap objek-objek yang 

terdapat di dalamnya (Wahyono, 2014). 

2.3.2. Lingkup Kerja Visual Basic for Application (VBA) 

Lingkup kerja pada Visual Basic for Application (VBA) ExcelTM  terdiri atas 

jendela VBA dan variable-variabel VBA. Jendela VBA merupakan tempat bekerja 

pengguna saat menggunakan Visual Basic for Application. Jendela VBA terdiri 

atas menu utama, toolbar, VBAProject, properties, dan jendela kode seperti pada 

Gambar 2.4. 

Gambar 2. 4 Tampilan jendela VBA 

Variabel adalah sebuah nama yang diberikan pada suatu area dalam memori 

komputer untuk menyimpan data yang akan diproses dalam suatu operasi. Nama 

Variabel harus didefinisikan terlebih dahulu sebelum dapat digunakan. Masing-

masing variabel mempunyai jenis spesifikasi yang membedakan berapa banyak 

memori yang digunakan dalam mengoperasikan suatu data variabel. Bentuk 

umum variable yang sering digunakan pada VBA adalah “Dim nama_variabel 

[AsType]”. Pada penulisan variabel dibutuhkan penulisan data untuk membantu 

mendefinisikan variabel tersebut. Tipe-tipe data variabel VBA dijelaskan pada 

Tabel 2.9. 
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Tabel 2. 9 Tipe data variabel VBA (Wahyono, 2014) 

Tipe Data Keterangan 

Array Setiap elemen range array sama dengan tipe dasar. Jumlah elemen 

dalam Array tidak terbatas. 

Boolean Digunakan untuk fungsi logika dengan nilai true atau false, 

Currency Untuk menyimpan data yang berhubungan dengan nominal uang, 

Date Menyimpan kombinasi informasi tanggal dan waktu, 

Double Untuk menyimpan angka desimal dengan rentang, 

Integer Untuk menyimpan bilangan bulat antara -32.768 sampai dengan 

32.767, 

Long Untuk menyimpan nilai integer yang berada dalam rentang yang 

lebih panjang antara -2.147.483.648 dan 2.147.483.647, 

Object Untuk tujuan menyimpan alamat yang mengacu pada objek VBA 

tertentu, 

Single Bilangan negatif antara -3.402.823 x 1038 hingga - 1.401.298 x 

10-45 dan bilangan positif antara 1.401.298 x 

10-45 Hingga 3.402.823 x 1038, 

String Untuk tipe data teks atau tulisan, 

Variant Dapat digunakan untuk tipe apa saja. 

 

Gambar 2. 5 Contoh penggunaan tipe data double 

Gambar 2. 6 Contoh penggunaan tipe data string  
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Untuk memudahkan penulisan script pada VBA diperlukan operator guna 

menampilkan fungsi matematik, fungsi perbandingan atau logika antara dua angka 

atau numerik yang terdapat pada program. Terdapat berbagai macam kategori 

operator seperti Tabel 2.10, Tabel 2.11 dan Tabel 2.12 berikut. 

Tabel 2. 10 Operator aritmatika (Wahyono, 2014) 

Operator aritmatika Keterangan 

Addition (+) dan Subtraction (-) 
Menjumlahkan dan mengurangi dua angka 

atau lebih, 

Multiplication (*) dan division (/) 
Mengalikan dan membagi dua angka atau 

lebih 

Integer division (\) 
Membagi dua angka atau lebih dan 

memberikan hasil dalam bentuk integer, 

Exponentiation (^) Untuk memangkatkan angka 

Modulo arithmetic (Mod) 
Merupakan hasil akhir atau sisa 

pembagian. 

 

Tabel 2. 11 Operator pembanding (Wahyono, 2014) 

Operator pembanding Keterangan 

< Kurang dari, 

<= Kurang dari atau sama dengan , 

> Lebih dari, 

>= Lebih dari atau sama dengan, 

= Sama dengan, 

 

Tabel 2. 12 Operator logika (Wahyono, 2014) 

Operator logika Keterangan 

And 
Hasil dari operator ini akan bernilai benar jika nilai 

keduanya bernilai benar 

Not 

Operator Not menempilkan logika Not untuk ekspresi 

angka. Jika nilai bit 1 dibandingkan dengan 0 maka 

hasilnya adalah 1 begitu juga sebaliknya. 

Or 
Akan bernilai Benar jika salah satu atau keduanya bernilai 

salah 
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Gambar 2. 7 Contoh penggunaan tipe operator  

Adapun komponen penting lain dalam membangun VBA pada Excel 

diantaranya sebagai berikut: 

1. User Form merupakan interface/ tampilan yang berisi kontrol dan intruksi 

VBA untuk mempermudah dalam penggunaan sebuah program aplikasi 

(Gambar 2.8). 

Gambar 2. 8 Tampilan halaman userform 

2. ToolBox Control merupakan objek dalam useform atau worksheet yang dapat 

dimanipulasi, seperti command button, text box, check box, combo box, list 

box, label dan option button (Gambar 2.9). 

Gambar 2. 9 Tampilan toolbox control pada VBA 
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3. Module merupakan salah satu object VBA. Berbeda dengan worksheet yang 

terlihat di Excel, module hanya berisi code editor untuk menulis baris 

program (Gambar 2.10).  

Gambar 2. 10 Tampilan module pada VBA 

4. Property merupakan karakteristik suatu objek seperti scrollarea, font, dan 

name (Gambar 2.9). 

Gambar 2. 11 Tampilan property pada VBA 

5. Function dan Macro. Function adalah salah satu tipe VBA macro yang 

memiliki return value. Sedangkan macro sekumpulan instruksi dalam VBA 

yang dijalankan secara otomatis (Gambar 2.10). 
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Gambar 2. 12 Tampilan macro pada VBA 

  


