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Pertemuan 1  
Database Dan Tabel  

 

 
MATERI : 
Database adalah sekumpulan data yang terkumpul yang digunakan untuk 

memberikan informasi. Database terdiri dari tabel, minimal satu (1) tabel dan bisa 

banyak tabel. Misalnya database Perpustakaan. 

 

Tabel adalah kumpulan data-data yang sejenis yang menjadi sebuah obyek, yang 

terdiri dari baris dan kolom. Antara setiap kolom memiliki hubungan yang 

memberikan arti data. Misalnya tabel Peminjam, tabel ini berisi data peminjam yang 

boleh meminjam buku di perpustakaan. 

 

Baris adalah isi dari tabel yang horisontal atau mendatar, isi setiap baris dengan 

baris lainnya adalah terpisah. Tidak berkaitan karena tiap baris adalah milik obyek 

yang berbeda. Misalnya baris pertama (1) dari tabel peminjam adalah data milik si 

A, sedangkan baris kedua (2) milik si B. 

 

Kolom adalah isi tabel yang vertikal. Tiap kolom memiliki kaitan dengan kolom 

sebelumnya atau setelahnya untuk setiap baris data. Misalnya kolom pertama (1) 

berisi nomor mahasiswa sedangkan kolom kedua (2) berisi nama mahasiswa. Maka 

nomor mahasiswa untuk baris pertama (1) adalah milik nama mahasiswa baris 

pertama (1) juga. 

 

Dalam bagian ini akan dibuat sebuah database dengan menggunakan software 

database Microsoft Access, yang mana database yang akan dibuat akan dipakai 

dalam modul-modul berikutnya. Database yang akan dibuat adalah database DATA 
BUKU, yang terdiri dari tiga tabel yaitu tabel pengarang, tabel penerbit, dan 
tabel buku. 
 
LANGKAH PRAKTIKUM : 
a. Membuat database baru. 

Langkah – langkah : 

1. Buka menu Microsoft Office, pilih Microsoft Access. 
2. Klik menu File – New dan akan muncul jendela New File 
3. Kemudian pilih menu blank database dalam jendela New File 

4. Akan muncul jendela File New database seperti dibawah ini. Jendela ini 

digunakan untuk menyimpan database yang akan dibuat. Pilih folder My 

Document dan simpan database dengan rincian: 

� File name  : db_buku 
� Save as Type : Microsoft Office Access Database 
Kemudian klik tombol Create. 
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5. Akan muncul jendela seperti dibawah ini, berarti database yang dibuat telah 

jadi. 

 

 
 

b. Membuat tabel baru. 
� Tabel pengarang 

Langkah – langkah : 

1. Pada jendela db_buku : Database (Access 2000 file format), pilih 
object Tables kemudian klik dua kali pada menu Create table in Design 
view disebelah kanan dari object Tables. 

2. Akan muncul jendela Table 1 : Table seperti dibawah ini.  
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Kemudian isi jendela tersebut dengan rincian seperti dibawah ini: 

 

Field Name Data Type Field Size Keterangan 
kd_pengarang Text 5 Primary key 

nama_pengarang Text 50  

alamat_pengarang Text 50  

 

 
 

3. Untuk membuat primary key pada kolom kd_pengarang, klik kanan pada 

baris kd_pengarang. Akan muncul pilihan primary key. Kemudian klik 

primary key. 
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4. Kemudian klik tanda silang pada jendela Table 1: Table disebelah kanan 

atas. Kemudian akan muncul jendela pertanyaan “Apakah anda akan 

menyimpan table 1?”. Pilih Yes maka akan muncul jendela Save As untuk 
menyimpan tabel. Isi Table Name dengan t_pengarang lalu klik tombol 

OK. 
 

� Tabel penerbit 
Langkah – langkah : 

1. Pada jendela db_buku : Database (Access 2000 file format), pilih 
object Tables kemudian klik dua kali pada menu Create table in Design 
view disebelah kanan dari object Tables. 

2. Akan muncul jendela Table 1 : Table seperti pada cara pembuatan tabel 

pengarang diatas. Kemudian isi jendela tersebut dengan rincian: 

 

Field Name Data Type Field Size Keterangan 
kd_penerbit Text 5 Primary key 

nama_penerbit Text 50  

alamat_penerbit Text 50  

 

3. Untuk membuat primary key pada kolom kd_penerbit, klik kanan pada 

baris kd_penerbit. Akan muncul pilihan primary key. Kemudian klik 

primary key. 
4. Kemudian klik tanda silang pada jendela Table 1: Table disebelah kanan 

atas. Kemudian akan muncul jendela pertanyaan “Apakah anda akan 

menyimpan table 1?”. Pilih Yes maka akan muncul jendela Save As untuk 
menyimpan tabel. Isi Table Name dengan t_penerbit lalu klik tombol OK. 
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� Tabel buku 
Langkah – langkah : 

1. Pada jendela db_buku : Database (Access 2000 file format), pilih 
object Tables kemudian klik dua kali pada menu Create table in Design 
view disebelah kanan dari object Tables. 

2. Akan muncul jendela Table 1 : Table seperti pada cara pembuatan tabel 

pengarang diatas. Kemudian isi jendela tersebut dengan rincian: 

 

Field Name Data Type Field Size Keterangan 
kd_buku Text 5 Primary key 

judul Text 50  

deskripsi Text 50  

kd_pengarang Text 5  

kd_penerbit Text 5  

tahun Text 4  

 

3. Untuk membuat primary key pada kolom kd_buku, klik kanan pada baris 

kd_buku. Akan muncul pilihan primary key. Kemudian klik primary 
key. 

4. Kemudian klik tanda silang pada jendela Table 1: Table disebelah kanan 

atas. Kemudian akan muncul jendela pertanyaan “Apakah anda akan 

menyimpan table 1?”. Pilih Yes maka akan muncul jendela Save As untuk 
menyimpan tabel. Isi Table Name dengan t_buku lalu klik tombol OK. 
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Pertemuan 2 
Relasi Antar Tabel 

 
 

Sebuah database terdiri dari banyak tabel yang saling berelasi field-fieldnya. 

Oleh karena itu, setelah pada pertemuan 1 membuat tabel, maka tahapan 

selanjutnya kita akan merelasikan tabel-tabel tersebut.  

 

a. Membuat relasi tabel 
Langkah – langkah : 

1. Pada menu Microsoft Acces pilih menu Tools, pilih sub menu Relationship. 
Akan muncul jendela seperti dibawah ini : 

 

 
 

2. Kemudian pada jendela Show Table pilih semua tabel dengan menge-blok 

semuanya. Lalu klik tombol Add. 
3. Akan muncul jendela relationships seperti dibawah ini : 

 

 
 

4. Setelah muncul tabel-tabel yang akan direlasikan. Klik kolom kd_pengarang 
pada tabel t_buku, tarik dan geser ke  kolom kd_pengarang pada tabel 
t_pengarang. Akan muncul jendela Edit relationship. Beri centang (√) pada 
checkbox Enforce Referential Integrity, Cascade Update Related Fields, dan 

Cascade Delete Related Fields. Hal ini digunakan agar tabel  yang berelasi 

saling ter-integrasi. Ketika kd_pengarang pada tabel pengarang dirubah / 
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diedit, maka semua data di tabel buku yang berhubungan dengan 

kd_pengarang yang dirubah tadi akan ikut berubah.  

Kemudian tekan tombol Create. 
 

 
 

5. Klik kolom kd_penerbit pada tabel t_buku, tarik dan geser ke kolom 

kd_penerbit pada tabel t_penerbit. Akan muncul jendela Edit relationship. 

Beri centang (√) pada checkbox Enforce Referential Integrity, Cascade 
Update Related Fields, dan Cascade Delete Related Fields. Hal ini digunakan 

agar tabel  yang berelasi saling ter-integrasi. Ketika kd_peneerbit tabel 

penerbit dirubah / diedit, maka semua data di tabel buku yang berhubungan 

dengan kd_penerbit yang dirubah tadi akan ikut berubah.  

Kemudian tekan tombol Create. 
 

 
 

6. Pada jendela relationship akan berubah menjadi seperti dibawah ini : 
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b. Mengisi tabel. 
1. Karena tabel buku berelasi dengan tabel pengarang dan tabel penerbit, maka 

yang harus diisi dulu adalah tabel pengarang, kemudian tabel penerbit baru 

kemudian tabel buku. 

2. Klik ganda pada t_pengarang dalam jendela db_buku : Database. 
 

 
 

3. Kemudian akan muncul jendela berikut. 
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4. Isi tabel pengarang dengan data dibawah ini : 
 

t_pengarang 

kd_pengarang nama_pengarang alamat_pengarang 

PR001 M. Agus J. Alam Jln Kaliurang km4 

Yogyakarta 

PR002 Zainuddin Jln Bantul no.75, 

Yogyakarta 

PR003 Muzidh Jakal km.9 Yogyakarta 

 

5. Ulangi langkah mengisi tabel ke 2 untuk mengisi tabel penerbit dengan data 

dibawah ini : 

 

t_penerbit 

kd_penerbit nama_penerbit alamat_penerbit 

PB001 Andy Offset Jln. Malioboro no.9 

Yogyakarta 

PB002 Elex Media 

Komputindo 

Jalan A. Yani no.01 Jakarta 

PB003 Yogya Offset Jl. Gejayan no.05 

Yogyakarta 

 

6. Ulangi langkah mengisi tabel ke 2 untuk mengisi tabel buku dengan data 

dibawah ini : 

 

t_buku 

kd_buku judul Kd_pengarang kd_penerbit tahun deskripsi 

BK001 Delphi 6.0 PR002 PB001 2005 Delphi bagi 

pemula 

BK002 Ms. Access 

2000  

PR003 PB003 2005 Microsoft Access 

Dasar 

BK003 PHP 7.0 PR001 PB002 2006 PHP belajar dari 

awal 

BK004 ASP. Net PR002 PB003 2006 ASP .Net dasar 
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Pertemuan 3 
Query 

 

 
Tidak semua field/kolom yang ada pada setiap tabel akan ditampilkan. 

Adakalanya kita hanya memerlukan beberapa field/kolom saja untuk menampilkan 

informasi data tertentu. Oleh karena itu, kita perlu memilih field/kolom mana saja 

yang kita butuhkan. Pada MS Access, fasilitas untuk memilih atau memfilter 

field/kolom berada pada tab Queries. Pada praktikum selanjutnya, kita akan 

membuat database menggunakan MySQL Front, dimana kita harus menggunakan 

bahasa yang disebut bahasa Query untuk memilih beberapa field/kolom ini. Kita bisa 

belajar bahasa query dengan melihat struktur query yang sudah dibuatkan oleh MS 

Access setelah kita memfilter field/kolom, melalui menu SQL View.     

 

Membuat query 
1. Pada jendela db_buku : Database (Access 2000 file format), pilih object 

Queries kemudian klik dua kali pada menu Create query in Design view 

disebelah kanan dari object Tables. 

 

 
 

2. Akan muncul jendela Show Table seperti dibawah ini. 
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3. Kemudian blok ketiga tabel yaitu t_buku, t_penerbit, t_pengarang. Lalu 
klik tombol Add. Maka akan muncul jendela Query 1 : Select Query seperti 
dibawah ini. 

 

 
 

4. Kemudian pilih kolom yang akan ditampilkan. 

� Klik ganda pada kolom kd_buku dalam tabel t_buku. 

� Klik ganda pada kolom judul dalam tabel t_buku. 

� Klik ganda pada kolom nama_pengarang dalam tabel t_pengarang. 

� Klik ganda pada kolom nama_penerbit dalam tabel t_penerbit. 

� Klik ganda pada kolom tahun dalam tabel t_buku. 

� Klik ganda pada kolom deskripsi dalam tabel t_buku 

Sehingga tampilan akan seperti dibawah ini. 
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5. Kemudian tekan tombol Run /  pada menu-menu diatas. 

 
 

6. Kemudian akan muncul hasil query diatas. Seperti gambar dibawah ini. 

 

 
 

7. Untuk melihat kode sql dari query diatas, klik tombol  pada menu-menu 

diatas. Kemudian pilih SQL View. 
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8. Maka akan muncul kode sql sebagai berikut. Lalu tekan tombol silang (X) 
disebelah kanan dan simpan dengan nama Query1. 

 

 
 


