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Java Database dengan Microsoft Access  

 

Latihan Java Database Microsoft Access 

1.       Buat Database berikut di Microsoft Access 
Nama Database : dbakademik.mdb (ganti format dengan menggunakan ms. Access 2003) dengan cara klik     
lalu ketik nama database, pilih ms access 2000-2003 pada save as type, tentukan lokasi penyimpanan lalu 
klik Create 

  

Buat Tabel : tmahasiswa 

 

2.       Mengatur Konfigurasi ODBC 

ODBC merupakan aturan yang digunakan untuk mengakses sebuah database. Dengan menggunakan ODBC ini 
maka akses ke sebuah database dapat dilakukan dengan menggunakan nama yang dikehendaki. 

-          Buka Control Panel, Pilih Easy Of Access, pilih System and Security 
-          Pilih Administrative Tools 
-          Pilih Data Source (ODBC) 
-          Muncul window ODBC seperti ini : 
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-          Klik Add, pilih driver Microsoft Access Driver (*.mdb), kemudian Finish. 
-          Isikan nama Data Source nya : misal CobaDB 

 

 
 
 

-          Pilih tombol select di bagian database  
-          Cari nama database yang tadi dibuat kemudian 
-          Klik Advance, ketik username : admin dan password : admin   
-          Kemudian klik OK untuk mengakhirinya Klik Ok lagi. 

 
1.       Membuat Project di Netbeans untuk mengakses database  

-          Buat Project baru dengan nama AplikasiAkademik 
-          Buat Package baru dengan nama koneksi 

2.    Membuat Koneksi Database 
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Pada  package koneksi, buat sebuah class dengan nama AplikasiAkademik.java 
Caranya klik kanan package koneksi pilih New – Other, Klik Java, Klik Java Main Class, ketik 
AplikasiAkademik 
Isi class tersebut dengan kode di bawah ini yang diberi kotak merah : 

 

 

Setelah itu coba run file class tersebut (Shift + F6) 

Kalau sudah benar akan tampil JOptionPane sebagai berikut :  

  
 

 
Membuat Form 

-          Buat design form mahasiswa didalam packages seperti berikut ini : 
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-          Kemudian Change Variabel Name : 

txtNim, txtNama, txtAlamat, btTambah, btSimpan, btEdit, btHapus, btCari 

Memasukan script sql ke dalam form 

Mengimport komponen sql dan swing 

 

Untuk membuat script di setiap tombol, silahkan double klik tombol masing2 atau klik kanan tombol pilih Events 

– Action - actionPermorfed 

Tombol btTambah 

 

Tombol btSimpan 
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Tombol btCari 
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Tombol btEdit 

 
Tombol btHapus 
 

   
Jika ada warning yaitu bohlan warna kuning klik saja untuk menambah script import javanya ada beberapa yg 
harus di tambahkan sbb : 
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Hasil akhir 

 

Tugas . 

1. Buat aplikasi penjualan dengan database Ms. Access, aplikasi harus dapat melakukan manajemen basis data 

seperti, TAMBAH, EDIT, HAPUS, CARI 

2. Aplikasi Penjualan bebas menentukan sendiri diusahakan setiap mahasiswa berbeda  serta desain formnya. 

3. Dikumpulkan minggu depan berbentuk program jadi  dalam satu folder diberi nama NIM anda dan Hard Copy. 


