
MEMBUAT PROGRAM DENGAN DATABASE 

 

A. Database Dalam Delphi 

 

Delphi menyediakan fasilitas yang lengkap untuk mengolah database. Berbagai 

format database dapat diolah dengan Delphi. Format data base yang dapat diolah oleh 

Delphi yaitu : Format Paradox, dBase, Ms-Acces, ODBC, SyBase, Oracle dan lain-lain. 

Sebelum Delphi, Borland sudah lama mengeluarkan program untuk manajemen database 

yang sangat terkenal , yaitu program Paradox. Dengan Delphi, kemampuan yang ada 

pada program Paradox menjadi lebih baik dan makin sempurna. 

Meskipun Delphi dapat mengolah bermacam-macam format database, tetapi 

dalam modul ini hanya akan menggunakan contoh format database Paradox saja, karena 

pada intinya cara penggunaan dan pengolahannya sama dengan format database lain. 

Oleh karena itu, diharapkan nantinya anda tetap dapat menyesuaikan pengetahuan dari 

modul ini untuk dapat mengolah database dengan format lainnya. 

Database dipakai untuk menyimpan data sehingga dapat dimanipulasi dengan 

mudah. Tanpa database programmer akan membuat prosedur-prosedur yang rumit 

untuk memanipulasi data. 

Delphi mempunyai komponen-komponen yang dipakai untuk mengakses table 

dan method untuk memanipulasi record. Delphi memberikan fasilitas untuk 

memanipulasi database yang kompleks. 

Database dipakai untuk aplikasi sederhana sampai aplikasi rumit yang 

melibatkan beberapa user. Oleh sebab itu database dibagi-bagi sesuai dengan 

kompleksitasnya. Ada tiga model database, yaitu: 

1. Database yang berdiri sendiri (stand-alone) adalah database yang sangat sederhana 

karena disimpan di sistem file lokal dan mesin database mangakses pada mesin 

yang sama. 

2. Database terbagi (file share). Database ini hampir sama dengan database stand 

alone tetapi diakses oleh beberapa user Misalnya sebuah database karyawan dipakai 

oleh beberapa bagian. Jika satu bagian mengubah data, bagian lain juga dapat 

merasakan perubahan tersebut. 



3. Database Client/Server. Database ini merupakan database level tertinggi. Database 

ini memerlukan sebuah mesin khusus (server) yang dipakai untuk melayani 

sekelompok user. 

Aplikasi Delphi dirancang untuk kompatibel dengan setiap database. Delphi dapat 

memakai tabel yang sudah dibuat oleh beberapa program aplikasi misalnya: Paradox, 

dBase, Interbase, Sybase, Oracle dan sebagainya. Paradox dan dBase lebih banyak 

digunakan karena sudah terintegrasi didalam Delphi. Paradox memberikan fleksibilitas 

lebih tinggi dibanding dBase. 

 

B. Komponen Database 

Delphi meyertakan banyak komponen untuk membuat aplikasi database.  Komponen-

komponen tersebut akan diletakkan pada page yang berbeda berdasarkan jenis database yang 

akan digunakan: 

 Page BDE 

Berisi komponen-komponen yang menggunakan BDE sebagai database engine-nya.  

Jika anda menggunakan tabel Paradox atau dBASE, Anda dapat menggunakan 

komponen dari page ini. 

 Page ADO 

Berisi komponen-komponen yang menggunakan ADO sebagai metode pengaksesan 

datanya.  Dengan komponen dari page ini Anda dapat berhubungan dengan MS Access 

maupun MS SQL Server. 

 Page Interbase 

Berisi komponen-komponen yang digunakan untuk mengakses database Interbase. 

 Page dbExpres 

Berisi komponen-komponen yang dapat digunakan untuk aplikasi database cross 

platform 

 



 Page DataAccess 

Berisi komponen-komponen yang dapat digunakan untuk berbagai mekanisme akses 

data. 

C. Mengenal Data Set 

Secara umum dapat dikatakan bahwa dataset merepresentasikan tabel, query atau 

stored procedure yang terdapat pada suatu database.  Semua objek dataset yang akan 

digunakan pada aplikasi database diturunkan dari kelas TdataSet.  Oleh karena TdataSet berisi 

method abstrak, Anda tidak dapat menggunakannya secara langsung, tetapi harus melalui 

kelas turunannya seperti TTable, Tquery, TclientDataSet. 

 Operasi yang paling sering dilakukan pada dataset adalah membuka dan menutup 

tabel.   Untuk membuka tabel Anda bisa langsung mengubah property Active menjadi True 

dan sebaliknya untuk menutup tabel menjadi False.   

D. Menggunakan Database Desktop 

 

Biasanya, jika kita ingin membuat suatu program aplikasi untuk manajemen 

database. Kita memerlukan file database yang akan diproses. Untuk membuat file 

database, kita dapat menggunakan program database Desktop. Database Desktop adalah 

suatu  program  “Add-Ins”  yaitu  program  terpisah  yang  ditempelkan  dalam  Borland 

Delphi, sehingga dapat dipakai sebagai bagian dari program Delphi. Database Desktop 

akan  kita  pelajari  secara  terbatas,  terutama  untuk  membuat  dan  mengedit  struktur 

database. 

1. Memanggil Database Desktop 

 

 Dari Delphi :  Pilih Menu Tools > Database Desktop 

 Dari menu Start :  Start > Programs > Borland Delphi 7 > Database 

Desktop 

 



 

 

 

2. Membuat File Database 

 

Dalam membuat file database dengan format Paradox, satu file database hanya 

berisi satu table database. Jadi agak berbeda dengan format MS-Acces yang 

memungkinkan membuat beberapa table dalam satu file database. Untuk membuat 

database dengan format Paradox, lakukanlah langkah berikut ini. 

 

Buatlah table dengan struktur sebagai berikut : 
 

No 

 

1 

Field Name 

 

Kode 

Tipe Data 

 

A 

Size 

 

6 

Key 

 

* 

2 Nama A 30  

3 Satuan A 5  

4 HBeli N   

5 HJual N   

 



3. Cara membuat file database 

 

a. Pilih menu File, New, Table sehingga muncul window database format. 

b. Pilih tipe atau format tabel yang diinginkan. Misal Paradox 7. 

c. Pada kolom Field Name, tentukan nama field yg diinginkan. 

d. Tentukan tipe field pada kolom type. 

 

 

 

 

 

 Pada kolom Field Name, tentukan nama field yang diinginkan. Nama field 

adalah nama pengenal suatu kolom dalam database. Aturan untuk 

pemberian nama field adalah seperti berikut : 

a. Maksimum panjangnya 25 karakter 

b. Tidak boleh diawali spasi, tetapi boleh mengandung spasi. 

c. Harus unik, yaitu tidak boleh ada yang sama dalam satu table. 

d. Jangan menggunakan tanda koma (,), tanda pipe, dan dan tanda seru ( !). 

e. Hindarkan penggunaan kata perintah SQL, misalnya Select, Where, atau 

Count. 



 Tentukan tipe field pada kolom type. Tipe field ini menentukan tipe 

data yang ditampung dalam field. Untuk menampilkan nama field yang 

tersedia, teka tombol spasi atau klik kanan. 

 

4. Tipe Field yang Sering Dipakai 

 

- A(Alpha), untuk menampung kumpulan karakter huruf, angka, dan karakter 

ASCII yang dapat tercetak. Lebar field tipe ini antara 1 sampai 255 byte. 

- N(Number),  untuk  menampung  data  angka  yang  dapat  dihitung. Jangkauan 

yang dapat disimpan adalah :  - 10307 to 10308 dengan 15 digit angka 

signifikan. 

- $ (Money), sama dengan Number tetapi defaultnya data ditampilkan dengan 

desimal dan pemisah ribuan (sama dengan Currency). Karakter pemisah decimal 

dan pemisah ribuan tergantung dari Regional Setting dari system operasi 

Windows. Tipe field ini sangat cocok untuk angka yang menunjukkan nilai 

mata uang. 

- D(Date) untuk menampung data tanggal sampai dengan 31 Desember 9999. 

- T(Time), untuk menampung data waktu dalam 24 jam sampai hitungan mili 

detik. 

- S (Short) untuk menampung bilangan bulat antara -32 , 767, sampai 32, 767. 

- I (Long Integer) untuk menampung bilangan bulat dengan nilai antara -

2147483648 sampai 2147483647 

- M ( Memo), untuk menampung data memo. Data Memo biasanya dipakai 

untuk menyimpan data seperti tipe Alpha, tetapi isinya bias sangat besar dan 

dapat terdiri atas bebrapa baris. Di sisi lain , biasanya dipakai jika tidak 

semua record membutuhkannya , misalnya  catatan  prestasi karyawan, 

catatan criminal dan lain-lain. Data Memo disimpan dalam file terpisah 

(berakhiran .MB) 

- F  (Formatted  Memo),  untuk  menampung  data  memo  yang  dapat 

mempunyai format, misalnya font tertentu, warna text dan lain-lain. 

- G  (Graphic),  untuk  menampung  data  gambar.  Perlu  diperhatikan bahwa 

data  gambar  sebetulnya  disimpan dalam file  yang  terpisah.  Jadi  yang 



tersimpan dalam  table  hanyalah  informasi yang  menghubungkan dengan  

data gambar tersebut. 

- L (Logical), untuk menampung data tipe Boolean True dan False. 

 

5. Cara mengisikan data pada paradox, ikuti langkah berikut : 

 

- Klik menu Table 

- Pilih Edit Data 

- Isikan data minimal 10 Record 

- Akan terlihat seperti gambar berikut : 

 

 

 

 

6. Mengaitkan File Database 

Buatlah form dengan objek dan property sebagai berikut : 
 

Object Properties Nilai Properties 

Table Name 

TableName 

tbBarang 

Direktori penyimpanan table 

 Active True 

DataSource Name dsBarang 

 Datashet tbBarang 



7. Menampilkan Data Dalam Bentuk Tabel 

 

Lakukan langkah berikut : 
 

Object Properties Nilai Properties 

DBGrid Name 

 

DataSource 

gridBarang 

 

dsBarang 

 

Tampilan setelah di koneksikan dengan Paradox : 

 

 

 

 

Membuat Alias 

 

Sebuah alias dapat diartikan sebuah shortcut ke direktori tempat menyimpan file 

database. Sebagai contoh misalnya anda mempunyai file database yang disimpan 

dalam sebuah  direktori   C:\Data]Proyek Delphi\Toko]db dan kemudian membuat 

alias dengan nama DBToko. Saat anda akan membuaka database anda tidak perlu 

menulis path   C:\Data]Proyek Delphi\Toko]db , tetapi cukup memanggil aliasnya 

saja. 

 

 



Beberapa keuntungan menggunakan alias 

a. Anda tidak perlu menuliskan path yang panjang untuk menunjuk ke direktori 

tempat menyimpan file database. 

b. Jika anda mengganti letak direktori sebelumnya ( tempat file database disimpan) 

ke direktori baru. Anda tidak mengcompile ulangprogram anda., tetapi cukup 

dengan mengganti path pada Alias. 

 

Untuk membuat Alias baru dengan Database Desktop caranya sebagai berikut : 

 

a. Dari menu Tools, pilih Alias. 

b. Klik pada tombol New. 

c. Ada tiga item yang harus anda isi, yaitu  

 Database Alias, untuk mengisi nama alias yang kita buat. 

 Driver type, untuk menentukan tipe driver. Anda harus mengisi tipe driver 

sesuai dengan database yang akan anda gunakan. Jika anda 

menggunakan table Paradox anda dapat memilih tipe driver STANDAR. 

 Path, untuk meletakkan direktori dari table yang anda gunakan. Jangan 

lupa menuliskan letak direktori secara lengkap. Contoh : C:\Data]Proyek 

Delphi\Toko]db 

 Klik tombol OK untuk keluar.   Selanjutnya akan muncul kotak dialog 

yang menanyakan anda akan menyimpan perubahan. Klik Yes untuk 

menyimpan atau Cancel untuk membatalkan. 

 


