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MENGENAL DATABASE DENGAN DELPHI 7 

Penerapan Database dengan Delphi 7 memiliki  konsep seperti gambar dibawah ini : 

 

KOMPONEN DATABASE  

Dalam pengembangan aplikasi database Delphi diperlukan 3 kelompok komponen utama, yaitu 
DATA SET, DATASOURCE, dan DATA-CONTROL.  Dari ketiga komponen tersebut saling 
berkaitan satu sama lainnya. 

 

MEMBUAT DATABASE DENGAN DATABASE DESKTOP 

Sebaiknya sebelum kita menggunakan database desktop, kita perlu membuat sebuah direktori 
atau folder yang nantinya  akan digunakan untuk menyimpan file-file yang berhubungan dengan 
database dan project dari delphi. Sebagai contoh membuat folder dengan nama JOBSHEET6DB.  

Setelah folder JOBSHEET6DB kita buat, perlu membuat pengaturan direktori kerja. Dengan melakukan 
pengaturan ini, secara otomatis database Desktop akan menuju ke folder JOBSHEET6DB bila kita   
mengelola suatu tabel. Adapun cara pengaturan adalah sebagai berikut : 

 



PARYANTA Page 2 
 

1. AKTIFKAN DATABASE DESKTOP, ADA 2 CARA DALAM MENGAKTIFKANNYA YAITU: 

a. Cara  pertama : Klik tombol Start, klik All Program, Klik Borland Delphi, klik Database 
Desktop 
 

 
 
b. Cara kedua: yaitu dari dalam program Delphi, Klik Tool, Klik Database Desktop 

  

Maka akan tampil jendela Database Desktop seperti dibawah ini. 
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Kita perlu membuat pengaturan direktori kerja. Dengan melakukan pengaturan ini, secara otomatis 

database Destop akan menuju ke direktori JOBSHEET6DB bila kita akan mengoperasikan suatu tabel. 

Adapun cara pengaturan selengkapnya adalah sebagai berikut : 

a. Pada jendela database Desktop, klik  File, klik Working Direktori 

 
Maka akan tampil  jendela Set Working Direktory 

 
b. Klik tombol Browse …, misal pilih direktori E:\master\paryanta\bhn delphi\JOBSHEET6DB, 

(sesuaikaan dengan directory anda) sehingga isi kotak teks Working Directory seperti gambar 
dibawah ini : 
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KLIK OK 

 

2. MEMBUAT ALIAS MANAGER 

Alias Manager sangat bermanfaat di dalam menentukan letak direktori database yang akan digunakan 
untuk membuat program aplikasi dengan Delphi, karena  alias diperlukan untuk: 

a. Menggunakan alias kita bisa menghemat penulisan alamat directory dibandingkan kalau kita 
menggunakan nama path direktori database. Misalnya, nama alias JOBSHEETDB dapat 
digunakan untuk menyingkat nama path seperti e:\Master\paryanta\bhn Delphi\JOBSHEETDB. 
Keuntungannya adalah akan terasa kalau nama path sangat panjang. 

b. Dan sewaktu-waktu kita bisa mengubah nama path dari direktori kerja dan tidak perlu 
mengubah pada semua program yang merefrensinya. Yang perlu kita lakukan hanyalah 
mengubah hubungan alias dan nama path. 
 

Berikut cara membuat Alias Manager. 
1) Masuk dulu ke Jendela Database Desktop 
2) Kemudian klik Menu Tools, Klik Alias Manager, seperti gambar dibawah ini 

 
Lalu muncul Jendela Alias Manager seperti gambar dibawah ini 
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3) Klik New untuk membuat Alias baru akan muncul gambar dibawah ini 

 
4) Ketik nama alias pada kotak Database alias misalnya AKADEMIKDB, lalu klik Browse untuk 

mencari path directory  yang sudah dibuat sebelumnya yang bernama JOBSHEETDB tempat 
menyimpan alias tersebut, lalu klik OK,  Langkah ini akan membuat Database Destop 
menampilkan kotak dialog seperti berikut ini. 
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Klik Yes ketika muncul kotak dialog seperti diatas 
 

Catatan :Tipe Driver STANDARD berguna kalau Anda bekerja dengAndatabase Paradox atau tabel dBASE. 

3. LANGKAH SELANJUTNYA MEMBUAT TABEL PADA DATABASE DESKTOP 
Sebelum kita membuat tabel, sebaiknya kita harus menentukan terlebih dahulu struktur tabel yang akan 
kita buat.  

Struktur tabel digunakan untuk menjelaskan nama field jenis data untuk setiap field dan ukuran data 
yang bisa ditampung. Selain itu, didalam struktur tersebut Anda perlu menentukan kunci primer yang 
digunakan. 

 

Berikut adalah struktur data yang akan  definisikan saat menciptakan tabel. 

Struktur tabel Dosen 

Nama field Tipe Ukuran Kunci 
NIDN S  * 
NAMA A 25  
ALAMAT A 35  
TGL_LAHIR D   
PENDIDIKAN A   
STATUS L   

Penjelasan Tipe : 

 Tipe S (short) menyatakan tipe nilai bulat. Bilangan yang dapat ditampung pada field bertipe ini 
adalah antara -32768 s/d 32767. 

 Tipe A (Alphanumeric) menyatakan tipe yang dapat mencakup deretan semua karakter (terdiri 
dari kumpulan angka atau huruf dapat dimasukkan pada field yang bertipe Alphanumeric). 
Panjang pada tipe Alphanumeric menyatakan jumlah karakter terbanyak yang dapat ditampung. 

 Tipe D (Date) menyatakan tipe tanggal. Berguna untuk menyimpan data tanggal. 
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 Tipe L (Logical) menyatakan tipe logika yang kemungkinan nilainya hanya berupa True (benar) 
atau False (salah). 

 
Setelah selesai menentukan sruktur tabel, langkah berikutnya membuat tabel dengan cara sebagai 
berikut: 
1. Pada jendela database Desktop klik File, New, Table 

 
Maka akan tampil Create Table, lalu klik OK 

 
2. Kemudian masukkan Field Nama, Type, Size, Key, seperti pada gambar dibawah ini 

Setelah memasukkan Field Name, untuk pindah ke Type tekan tombol tab, begitu pula ganti baris 
 

 
3. Setelah selesai memasukkan struktur tabel klik Save As, lalu akan muncul jendela Save Table As 

seperti dibawah ini:  
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Pastikan nama directory yang aktif JOBSHEET6DB, Kemudian ketikkan nama tabel pada kotak File 
Name misal diberi nama tdosen, pada kotak alias masukkan alias yang sudah dibuat tadi dengan 
nama akademikdb, setelah selesai lalu klik Save 
 

4. Apabila kita ingin memperbaiki struktur tabel yang sudah kita buat, langkah yang dilakukan adalah 
sebagai berikut: 
Pada Database Dekstop, klik File Open Table 

 
Lalu klik tabel yang akan diedit, lalu klik Open 
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4. MEMANIPULASI DATA DENGAN MENGGUNAKAN DELPHI 7 

Memanipulasi data disini kita bisa melakukan tambah data, edit data, hapus data yang dapat langsung 
dilakukan pada Database Desktop, atau melalui form dari Delphi. Kali ini kita langsung memanipulasi 
data dengan Delphi melalui cara sebagai berikut: 

1) Pastikan kita masuk ke dalam Program Delphi, kemudian kita buat project baru 
Komponen yang diperlukan untuk koneksi ke database adalah sebagai berikut: 
Komponen Nama Komponen Keterangan 

Table  Table1 Berasal dari Pallet BDE 
Atur Property: DatabaseName = akademikdb, 
TableName = tdosen.db, Active = True 

Data Source DataSource1 Berasal dari Pallet Data Access 
Atur Property: DataSet = Table1 

DBGrid DBGrid1 Berasal dari Pallet Data Control 
Atur Property:DataSource = DataSource1 

DBNavigator DBNavigator Berasal dari Pallet Data Control 
Atur Property: DataSource = DataSource1 

 
2) Buat form seperti dibawah ini 

 

 
HASIL AKHIR 

DataSource  

Table 

DBGrid 

DBNavigator 



PARYANTA Page 10 
 

 
 
 
Tugas: 

1. Buatlah database dengan menggunakan Database Desktop, dengan nama database seperti 
contoh diatas, dan  nama tabel tmahasiswa, struktur tabel seperti dibawah ini 

 
2. Untuk manipulasi data dengan menggunakan form Delphi 


