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JOBSHEET2 (PARADOX) 

MANIPULASI DATA 

Setiap pemrograman pasti kita melakukan manipulasi data, yang dimaksud manipulasi data di 
sini adalah proses tambah data, edit data, hapus data biasanya proses ini dilakukan pada 
master data. Dalam konsep program ini apabila terdapat data yang sudah dimasukkan akan ada 
deteksi data tersebut sudah ada. 

1. PROGRAM TAMBAH DATA 
Event yang digunakan adalah : 

 
2. CONTOH PROGRAM APLIKASI TAMBAH DATA BARANG 

a. Terlebih dahulu kita buat databasenya dengan nama DBPENJUALAN beserta tabelnya 
dengan nama TBARANG, adapun pada contoh ini menggunakan DataBase Desktop. 
(adapun caranya seperti pada pertemuan sebelumnya) 
Adapun struktur tabelnya seperti dibawah ini. 

 
b. Setelah selesai membuat databasenya, langkah selanjutnya merancang form dengan 

menggunakan Delphi. 
Adapun komponen formnya sebagai berikut: 
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Desain Form Seperti dibawah ini 

 
c. Buat 4 prosedur yang dibutuhkan yaitu : tampil, hidup, mati, kosong 

Cara buat prosedur: 
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Double klik  pada form ketika berada di unit pada form, tempatkan kursor di bawah 
public decalation, lalu buat prosedur seperti dibawah ini: 

 
d. Selanjutnya mengisi prosedur dengan cara tekan tombol CTRL+SHIFT+C, isikan koding 

setiap prosedur seperti di bawah ini, (kotak merah) 
- Koding prosedur hidup 

 
- Koding prosedur kosong 

 
- Koding prosedur mati 
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- Koding prosedur tampil 

 
e. Koding pada saat program dijalankan 

 
f. Selanjutnya kita akan membuat program tambah data 

- Double klik button Tambah, berikut kodingnya 

 
g. Selanjutnya kita akan membuat program untuk mengontrol data apabila data tersebut 

sudah ada, control data yang kita gunakan setelah memasukkan kode barang adalah 
menekan tombol enter, berikut kodingnya: 
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h. Setelah memasukkan data kemudian data tersebut kita simpan kedalam tabel dengan 

cara: double klik pada tombol simpan, koding programnya seperti berikut ini: 

 
i. Berikut ini program membatalkan penyimpanan data 

 
j. Program untuk menampilkan data yang kita pilih kedalam form 

Dengan cara klik pada DBGrid1, pada obyect inspector, tabs event, klik pada kotak 

OnCellClick ketik DBGrid1OnCellClick  
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k. Program Keluar 
 

 

 

Tugas: 

 

Buatlah program untuk menghitung PEMBAYARAN BIAYA KULIAH dengan keterangan sebagai berikut : 

1. Input : NIM, NAMA MAHASISWA, JUMLAH SKS, ANGSURAN 1, ANGSURAN 2 
2. JURUSAN menggunakan ComboBox dengan Item: Teknik Informatika, Sistem Komputer, Sistem 

Informasi, Teknik 
 Jika Jurusan Teknik Informatika, Biaya Kuliah 3000000, Biaya SKS 200000. 
 Jika Jurusan Sistem Komputer, Biaya Kuliah 2750000, Biaya SKS 150000. 
 Jika Jurusan Sistem Informasi, Biaya Kuliah 25000000, Biaya SKS 125000. 
 Jika Jurusan Teknik, Biaya Kuliah 2000000, Biaya SKS 100000. 

3. BIAYA LAIN dengan ketentuan : jika KELAS PAGI biaya 0, jika KELAS MALAM biaya 500000 
4. TOTAL BIAYA dengan ketentuan: BIAYA KULIAH+(BIAYA SKS*JUMLAH SKS)+BIAYA LAIN-LAIN. 
5. ANGSURAN tidak boleh melebihi TOTAL BIAYA, jika melebihi beri komentar “Jumlah Angsuran 

melebihi TOTAL BIAYA 
6. KETERANGAN berisi LUNAS dengan ketentuan jika ANGSURAN 1 + ANGSURAN 2 =TOTAL BIAYA  
7. KETERANGAN berisi KURANG dengan ketentuan jika ANGSURAN 1 + ANGSURAN 2 <TOTAL BIAYA  
 


