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KATA PENGANTAR 
 

Bismillah,  

Dear All Delphiers, Alhamdulillah atas karuniaNya, saya dapat menyelesaikan buku ini, yang 

menekankan bagaimana membuat produk berupa aplikasi database, dengan Delphi 2010 sebagai 

toolsnya.  

Awalmula, saya berencana mengirimkan tulisan ini kepada salah satu penerbit terkenal yang amati 

banyak menerbitkan buku-buku Delphi. Namun ternyata tidak mudah bagi penerbit mempunyai cukup 

waktu sekedar menjawab email bagi penulis pemula seperti saya. Juga aturan-aturan penulisan yang 

saya rasakan kurang begitu ramah, seperti harus mengirimkan hardcopy ke penerbit yang tentu 

membuat saya tidak begitu nyaman. Karena tetap tidak ada jaminan buku yang ditulis akan diterbitkan. 

Buku-buku bertema teknologi relatif mempunyai ‘umur pendek’ jika tidak segera diterbitkan, karena 

teknologi akan terus berkembang. Agar karya saya segera dapat dinikmati oleh para delphiers, saya 

berinisiatif menerbitkan buku saya ini dalam format PDF yang dapat di-download secara gratis. Tentu 

saja,  jika Anda bersimpati dan menganggap tulisan saya ini bermanfaat, donasi Anda akan sangat saya  

hargai dan tentu akan mendorong saya untuk menulis lebih banyak lagi. 

Dalam buku ini saya berusaha tetap berkonsentrasi pada penjelasan teknik pembuatan aplikasi database 

itu sendiri, daripada membahas bagaimana menguasai Delphi 2010 yang cakupannya tentu lebih luas. 

Teknik pendukung saya bahas ketika dalam kasus tertentu diperlukan. Untuk membaca buku ini, 

dibutuhkan pengetahuan tentang dasar pemrograman Delphi.  

Namun memang, godaan untuk menjelaskan Delphi 2010 secara mendasar selalu ada. Godaan untuk 

menganggap pembaca adalah newbie, orang yang baru belajar Delphi, pada awal menulis buku ini 

terlintas di benak. Dan hal itu selalu muncul ketika saya mulai mencoba mengarang buku. Sehingga 

tulisan-tulisan terdahulu saya, yang masih tersimpan dalam harddisk, justru terjebak untuk menjelaskan 

dasar-dasar pemrograman Delphi secara panjang lebar, daripada membahas kasus yang saya kehendaki 

yang sesuai dengan judul. 

Sebisa mungkin saya menjabarkan tiap pembahasan secara praktis dan mudah. Saya tidak ingin 

menggunakan teknik yang membutuhkan konsep pengetahuan pemrograman Delphi tingkat lanjut, 

seperti misalnya, pembuatan komponen atau ORM (Object Relational Model), yang akan memaksa Anda 

untuk memahami konsep OOP (Object Oriented Programming) Object Pascal secara benar dan 

mendalam.  

Saya menekankan pada aspek produktivitas daripada pendalaman konsep pemrograman. Sebab dilihat 

dari sisi produksi, kebutuhan (atau lebih tepatnya keinginan) konsumen lebih diutamakan. Dan 



konsumen selalu ingin produk aplikasi/software yang dapat dibuat dengan cepat, stabil, sesuai 

spesifikasi yang diharapkan, dengan biaya murah. Umumnya konsumen tidak terlalu memperdulikan 

bagaimana aplikasi itu dibuat, apakah dengan teknik canggih dan rumit, atau dengan teknik mudah dan 

biasa-biasa saja, apakah dengan mengikuti spesifikasi akademis, atau mengedepankan sisi praktis. Maka 

menyelesaikan project  yang berdeadline ketat dan dana terbatas, dengan teknik yang belum benar-

benar Anda kuasai dan masih Anda pelajari, adalah tindakan yang sangat berbahaya.  

Database yang pertama kali diperkenalkan dalam buku ini adalah Access. Hal ini disebabkan beberapa 

pertimbangan:  

1. Banyak digunakan, gampang dijumpai, relatif lebih mudah, dan referensi yang lebih dari cukup 

di toko buku 

2. Konsep database dan perintah SQL kurang lebih sama, dan Access cukup mewakili 

3. Pembahasan buku ini ditujukan pada pembuatan software mass product yang menuntut 

kemudahan instalasi 

4. Access bisa difungsikan sebagai database multiuser 

 

Database kedua yang diperkenalkan dalam buku ini adalah MySQL, karena popularitas dan dukungan 

perintah SQL yang menurut hemat saya lebih lengkap daripada Access, dan sebagai langkah lanjut untuk 

memahami database lainnya. Karena hampir semua produk database, mempunyai konsep yang sama.  

 

Juga saya bahas dalam buku ini pembuatan report, help, dan update sehingga diharapkan pembaca 

mempunyai kemampuan yang utuh dan lengkap tentang dasar-dasar pembuatan produk software 

profesional.  

Semoga apa yang saya tulis ini bermanfaat bagi pembaca. Kritik, saran, dan dorongan dari pembaca 

sangat saya harapkan untuk dapat terus berkarya.  

Akhir kata, apabila ada kebenaran dalam tulisan saya ini, maka hal tersebut datangnya dari Allah, dan 

apabila ada kesalahan, maka hal tersebut datangnya dari saya sendiri.  

 

 

 

Malang, 06 Oktober 2010 

Penulis 

 

 

M. Aly mBA, S.Kom
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Jika Anda menganggap karya saya bermanfaat, Anda dapat mengirimkan donasi Anda berapapun ke:  

BCA KCP Kenjeran 4690 11 8667 atas nama MUHAMAD ALY MIMBAR BA 

Kritik, saran, usul, pertanyaan,  dan sebagainya dapat dialamatkan ke : 

altaifa.dev@gmail.com Saya tidak menjamin setiap email Anda dapat saya jawab, namun saya coba 

memberikan semacam tanggapan secara keseluruhan, semacam FAQ, di blog saya: 

altaifa.wordpress.com 
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 MENGENAL DATABASE ACCESS 
 

Access adalah salah satu dari sekian banyak produk database yang beredar saat ini. Access  sangat cocok 

digunakan dalam aplikasi single user atau multi user dengan jumlah terbatas. Hal ini tidak bermakna 

Access tidak dapat digunakan untuk menyimpan data raksasa atau dengan jumlah yang sangat banyak. 

Dengan rancangan sistem tertentu, Anda dapat memfungsikan Access sebagai database server sejati. 

Namun Access memang tidak ditujukan untuk itu. Dan tentu akan membutuhkan usaha yang lebih besar 

dibandingkan dengan langsung menggunakan database server,  jika memang aplikasi Anda benar-benar 

ditujukan untuk multi user dengan jumlah user yang tidak sedikit.       

Dengan fiturnya yang kaya, Anda bahkan dapat membuat produk aplikasi lengkap hanya dengan 

bermodalkan Access menggunakan pemrograman VBA (Visual Basic for Application) yang sudah built in 

dalam produk Microsoft Access. Jika memang dapat menggunakan VBA untuk membuat aplikasi 

database, lalu kenapa masih menggunakan Delphi untuk proses pengembangan software? Jawabannya 

ada pada skalabilitas dan produktivitas. Jika aplikasi yang Anda buat menjadi semakin besar dan 

kompleks, dengan beragam fitur sebagaimana dalam software komersil yang profesional (seperti fitur 

auto update misalnya), menggunakan Delphi akan membuat Anda jauh lebih produktif.  

Oya, mungkin setelah saya memperkenalkan Access, ada di antara pembaca yang justru masih kurang 

jelas, apa sebenarnya definisi dari database itu sendiri? Jawabannya, database adalah: “Sistem 

penyimpanan data, yang penyimpanan dan pengaksesan datanya mengikuti aturan tertentu” Access 

menyimpan datanya dalam bentuk table-tabel yang saling berhubungan (relasional).  

Tabel 
Access menyimpan data dalam bentuk tabel. Tabel terdiri atas field (kolom) dan record (baris). Data-data 

yang terdapat dalam satu field mempunyai kesamaan tipe data. Tipe data dalam Access antara lain:  

TIPE DATA KETERANGAN 

Text Digunakan untuk menyimpan data text, atau kombinasi text dan angka 

yang tidak digunakan untuk perhitungan atau operasi matematik, 

misalkan nomor telepon,  dengan panjang maksimal 255 karakter. 

Memo Digunakan untuk menyimpan data text panjang maksimal 63.999 karakter 

Number Digunakan untuk menyimpan data numerik, yakni angka yang digunakan 

untuk perhitungan matematis. 

Date/Time Digunakan untuk menyimpan data tanggal dan waktu 

Currency Digunakan untuk menyimpan data numerik berupa nilai uang 

AutoNumber Digunakan untuk meyimpan angka urut atau acak yang unik (tidak 

mungkin sama dalam field) yang diisikan secara otomatis oleh Access 

ketika sebuah record ditambahkan ke suatu tabel. Field autonumber tidak 

dapat diupdate, atau diisikan secara manual.  



Yes/No Digunakan untuk menyimpan data boolean (data yang hanya terdiri dari 

dua nilai, Yes/No, True/False, dan On/Off).  

OLE Object Digunakan untuk menyimpan data biner (seperti file excel, file word, 

suara, atau gambar) 

Tabel 0-1: Tipe Data Field Access 

Baiklah, kita mulai dengan praktek. Misalkan Anda hendak menyimpan data teman-teman tercinta Anda 

dalam tabel Access. Data teman-teman Anda tersebut disimpan dalam field (kolom): nama, tanggal lahir, 

jenis kelamin, status perkawinan, jumlah anak, alamat, nomor telepon, alamat email, hobi, dan foto. 

Maka jenis data masing-masing field tersebut adalah sebagai berikut:  

NAMA FIELD TIPE DATA FIELD SIZE KETERANGAN 

nama Text 50 karakter Digunakan untuk menyimpan data text, yaitu 

nama 

tanggal_lahir Date / Time - Digunakan untuk menyimpan data tanggal lahir  

jenis_kelamin Text 1 karakter Digunakan untuk menyimpan data jenis kelamin. 

Field ini hanya akan berisi  1 karakter, L (untuk laki-

laki) atau P (perempuan) 

status_kawin Yes/No - Hanya akan berisi Yes (yang berarti telah menikah) 

atau No (yang berarti belum menikah 

jumlah_anak Number  - Untuk menyimpan data angka 

alamat Text 255 karakter Untuk menyimpan data alamat 

telepon Text 50 karakter Untuk menyimpan data nomor telepon, yang 

dapat diisi angka dan karakter lain 

email Text 30 karakter Untuk menyimpan alamat email teman 

hobi  Text 50 karakter Untuk menyimpan data hobi dari teman Anda 

foto OLEObject - Untuk menyimpan foto teman Anda 

Tabel 0-2: Field-field pada tabel data teman 

Pada praktek kali ini saya menggunakan Microsoft Access 2007, namun Anda tetap dapat menggunakan 

Access versi 2003 atau sebelumnya. Untuk mengerjakan kasus di atas perhatikan langkah-langkah 

berikut:  

1. Buka Access 2007, pilih Blank Database 

2. Tekan tombol Create 

3. Tekan tombol Browse for a location to put your database 

Klik disini 



 

Gambar 0-1: Tombol Browse 

4. Beri nama database pada text box File name dengan nama teman.mdb. 

5. Di Save as type pilih Microsoft Office Access Databases (2002-2003 format)(*.mdb)  

6. Klik tombol OK kemudian klik tombol Create 

7. Klik tombol Design View 

 

Gambar 0-2: Tombol Design View 

8. Pada dialog Save As – Table Name, isikan personal.  

Setelah tombol OK ditekan, Access akan menampilkan Design View dari tabel yang akan kita buat. Pada 

kolom Field Name, Anda akan jumpai field dengan nama ID dengan Data Type berupa AutoNumber dan 

gambar kunci di sebelah kirinya. Ini adalah Primary Key yang otomatis dibuat oleh Access. Primary Key 

adalah field yang berisi data unik , tidak akan pernah dan tidak boleh sama dalam satu tabel. Kegunaan 

primary key  seperti kegunaan kode barang pada penjualan barang, nomor induk pada data siswa di 

suatu sekolah, nomor KTP bagi penduduk suatu negara dan sebagainya. Primary Key, adalah “identitas” 

suatu record (atau baris) dalam tabel database. Untuk sementara biarkan saja field tersebut. Primary 

Key akan dibahas secara lebih rinci nanti.  

Isikan nama-nama field dan tipe datanya sebagaimana terdapat dalam Tabel 0-2: Field-field pada tabel 

data teman, sehingga tampilan Design View menjadi seperti berikut:  

Tombol Design 

View 



 

Gambar 0-3: Design View tabel personal 

 

Tekan tombol Datasheet View untuk menyimpan tabel, dan memulai input data.  

 

Gambar 0-4: Tombol Datasheet View 

Anda dapat mengisi field foto dengan klik, pilih Insert Object, pilih Create from File, klik Browse, pilih 

gambar yang hendak ditambahkan, kemudian klik Open. Dengan demikian field foto telah terisi. Anda 

dapat mengaksesnya dengan klik dobel untuk melihat gambar yang tersimpan dalam field tersebut. 

Sebagai contoh, saya mengisi tabel personal sebagai berikut: 

 

Gambar 0-5: Contoh isian tabel personal 

Anda dapat membuat tabel lain dengan memilih menu Create->Table. 

Tombol Datasheet 

View 



 

Gambar 0-6: Menu Create Table 

 

Perintah SQL 
Nah, setelah memahami bagaimana membuat tabel dalam Access, sekarang akan kita pelajari, 

bagaimana mengakses data yang tersimpan dalam database tersebut menggunakan SQL. Apa itu SQL? 

SQL adalah kependekan dari Structure Query Language, yakni bahasa yang digunakan untuk mengakses 

database. Bagaimana menjalankan perintah SQL akan saya bahas pada sub bab berikutnya. 

Perintah SQL untuk mengakses tabel terdiri atas empat jenis: 

1. SELECT, digunakan untuk menampilkan record (baris data) dari suatu tabel, contoh-contohnya 

adalah sebagai berikut:  

a. SELECT * FROM personal 

Perintah ini untuk menampilkan data seluruh field dari tabel personal. Karakter asterik (*) 

bermakna seluruh field. 

 

Gambar 0-7: Hasil eksekusi SQL 1.a 

 

b. SELECT nama, tanggal_lahir FROM personal 

Digunakan untuk menampilkan data field nama dan tanggal_lahir saja dari tabel personal. 

 

Klik disini untuk 

membuat tabel baru 

 



Gambar 0-8: Hasil eksekusi SQL 1.b 

c. SELECT * FROM personal WHERE jenis_kelamin = "L"; 

Digunakan untuk menampilkan data seluruh field dari tabel personal dimana 

jenis_kelaminnya adalah L. WHERE adalah klausa kondisi. 

 

Gambar 0-9: Hasil eksekusi SQL 1.c 

d. SELECT nama FROM personal WHERE (jenis_kelamin = "L") AND (status_kawin = TRUE); 

Digunakan untuk menampilkan data field nama dari tabel personal, dimana jenis kelaminnya 

laki-laki dan  sudah kawin. 

 

Gambar 0-10: Hasil eksekusi SQL 1.d 

e. SELECT nama, email FROM personal WHERE email IS NOT NULL; 

Digunakan untuk menampilkan data field nama dan email dari tabel personal yang field 

emailnya ada isinya. 

 

Gambar 0-11: Hasil eksekusi SQL 1.e 

f. SELECT nama, DATEDIFF("yyyy",tanggal_lahir,NOW()) AS Umur FROM personal; 

Digunakan untuk menampilkan nama dan umur (dalam satuan tahun) masing-masing nama. 

NOW() adalah fungsi Access  yang mengembalikan tanggal komputer saat ini. DATEDIFF 

adalah fungsi Access yang mengembalikan selisih dari inputan tanggal pada parameternya. 

"yyyy" adalah nilai parameter agar fungsi DATEDIFF mengembalikan selisih tanggal dalam 

hitungan tahun. 



 

Gambar 0-12: Hasil eksekusi SQL 1.f 

g. SELECT nama, tanggal_lahir FROM personal WHERE 

DATEDIFF("yyyy",tanggal_lahir,NOW())<30; 

Digunakan untuk menampilkan nama dan tanggal lahir yang bagi seseorang yang umurnya 

dibawah 30 tahun dalam tabel personal. 

 

Gambar 0-13: Hasil eksekusi SQL 1.g 

h. SELECT COUNT(nama) AS jml_balita FROM personal WHERE 

DATEDIFF("yyyy",tanggal_lahir,NOW())<5; 

Digunakan untuk menghitung nama-nama yang umurnya di bawah lima tahun. COUNT 

adalah fungsi Access untuk menghitung, AS adalah nama alias untuk field yang dihasilkan 

dari perintah COUNT(nama). 

 

Gambar 0-14 Hasil eksekusi SQL 1.h 

i. SELECT status_kawin, COUNT(nama) AS jml_status_kawin FROM personal GROUP BY 

status_kawin; 

Digunakan untuk menghitung jumlah nama-nama dari masing-masing  status_kawin. 

 



Gambar 0-15: Hasil eksekusi SQL 1.i 

 

2. INSERT, digunakan untuk menambahkan record  baru ke tabel, contoh: 

a. INSERT INTO personal(nama, tanggal_lahir, jenis_kelamin, status_kawin)  

VALUES("Haris Andika","1975-08-31","L",True); 

Perintah di atas menambahkan record baru dengan mengisi field nama, tanggal_lahir, 

jenis_kelamin, dan status_kawin. Field yang lain diabaikan. Perhatikan, dalam mengisikan 

data pada field tanggal, format susunannya adalah “tahun-bulan-tanggal”. Field bertipe 

Yes/No(boolean) diisikan nilai tanpa menggunakan tanda petik ganda.  

b. INSERT INTO personal(nama, tanggal_lahir, jenis_kelamin, status_kawin)  

VALUES("Agus Widodo","1976-10-20","L",Yes); 

Pada contoh yang kedua, field status_kawin dapat diisi Yes selain dari True.  

 

Gambar 0-16: Hasil eksekusi SQL 2.a dan 2.b 

3. UPDATE, digunakan untuk mengubah record dalam tabel, contoh: 

a. UPDATE personal  

SET alamat = 'Kediri' 

WHERE nama = 'Haris Andika'; 

Perintah tersebut di atas akan meng-update alamat Haris Andika menjadi Kediri. 

 
Gambar 0-17: Hasil eksekusi SQL 3.a 

 

b. UPDATE personal  



SET jumlah_anak =2 

WHERE jumlah_anak IS NULL; 

Perintah tersebut di atas akan mengupdate semua field jumlah_anak yang datanya kosong 

atau null. Perhatikan, NULL tidak sama dengan 0 (nol). Perintah tersebut hanya akan 

mengupdate field jumlah_anak milik Haris Andika dan Agus Widodo, sedangkan Aisyah dan 

Ubaidilah jumlah anaknya tetap 0 (nol). 

 
Gambar 0-18: Hasil eksekusi SQL 3.b 

 

4. DELETE, digunakan untuk menghapus record dalam tabel, contoh: 

DELETE FROM personal WHERE ID = 7, yang akan menghapus record dengan field nama Agus 

Widodo jika dieksekusi 

Query 
Query adalah salah satu objek dalam database Access, dimana dengannya kita dapat mengeksekusi dan 

menyimpan perintah SQL  yang telah kita buat. Dengan Query, contoh-contoh perintah SQL sebelumnya 

dapat kita jalankan. Query juga memungkinkan kita membuat semacam Virtual Table atau tabel 

bayangan dalam Access. Tabel bayangan ini dikenal dengan nama View.  

Untuk membuat Query, dapat dilakukan dengan cara berikut:  

1. Pilih menu CreateQuery Design 

 

 

Gambar 0-19: Lokasi Menu Query Design 

2. Pada kotak dialog Show Table pilih Close 

3. Klik Menu SQL View 

Klik disini 



 

Gambar 0-20: Lokasi Menu SQL View 

4. Kini Anda bisa mulai memasukkan perintah SQL kemudian mengeksekusinya. Sebagai contoh, 

salinlah salah satu contoh perintah SQL sebelumnya pada Query sebagai berikut:  

 

Gambar 0-21: Memasukkan perintah SQL dalam Query 

kemudian klik menu Run, maka Anda akan mendapatkan hasil eksekusi perintah Query 

sebagaimana Gambar 0-9. 

 

Gambar 0-22: Lokasi Menu Run 

5.  Anda dapat menyimpan perintah SQL dalam Query untuk dapat digunakan kembali dan 

difungsikan sebagai View atau tabel bayangan. Untuk menyimpannya, klik Tombol Save   atau 

tekan kombinasi tombol keyboard CTRL + S, masukkan nama Query sebagai QPria pada kotak 

dialog Save As. Kini, ketika Anda hendak menampilkan data teman Anda yang laki-laki, cukup 

menjalankan perintah SQL:  

SELECT * FROM QPria; 

daripada harus mengetikkan perintah  

SELECT * FROM personal WHERE jenis_kelamin = "L"; 

kedua perintah SQL tersebut di atas akan menampilkan hasil yang sama. View akan sangat 

terlihat kegunaannya ketika SQL yang disimpan sangat panjang dan rumit.  

Klik disini 

Klik disini 



 

BAB 1 KOMPONEN – KOMPONEN DATABASE 
 

Anda kini telah mengenal Microsoft Access, dan dasar-dasar perintah SQL. Bagaimana? Mudah bukan? 

Mungkin, sebagai seorang yang dikaruniai insting sebagai seorang programmer, Anda merasa belum 

cukup dan kurang puas dengan penjelasan singkat saya, Anda berambisi untuk benar-benar menguasai 

Access. Dengan berjalannya waktu, InsyaAllah Access akan semakin Anda kuasai. Pendam sementara 

keinginan Anda untuk menjadi seorang Master of Access. Kita kembali pada bahasan kita. Pada bab ini, 

kita akan fokus untuk membahas komponen-komponen Delphi yang digunakan untuk berkomunikasi 

dengan database.  

Komponen untuk mengakses database yang built in pada Delphi 2010 terletak pada empat tab: 

1. dbExpress 

2. BDE 

3. dbGo 

4. Interbase 

dbExpress  dan dbGo, memungkinkan aplikasi untuk mengakses bermacam-macam database selama 

driver akses ke database tersebut ada. BDE digunakan untuk mengakses database menggunakan Borland 

Database Engine. Interbase digunakan untuk mengakses database server Interbase. Interbase adalah 

database server bawaan yang jadi satu paket dengan Delphi.  

Selain komponen akses database built in, di pasaran tersedia pula komponen akses database yang 

dikembangkan perusahaan atau komunitas diluar lingkup Embarcadero.  Komponen-komponen tersebut 

biasa disebut komponen akses database third party. Dalam penilaian pribadi saya, biasanya komponen 

third party ini lebih baik daripada komponen built in. Komponen third party ini ada yang komersial ada 

pula yang free, diantaranya:  

1. MyDac, komersial, digunakan untuk mengakses database server MySQL 

2. PgDac, komersial, digunakan untuk mengakses database server PostgreSQL 

3. UniDAC, komersial, digunakan untuk mengakses multi database 

4. SQL Direct, komersial, bisa digunakan mengakses multi database 

5. Zeos DBO, free, bisa digunakan mengakses multi database 

 

DBGo 
DBGO adalah komponen akses database built in Delphi menggunakan OLE DB, teknologi alamiah 

Microsoft dalam pengaksesan produk-produk database miliknya. Dengan demikian DBGO sangat cocok 

untuk database Access.  Sejauh pengalaman penulis dalam pembuatan aplikasi database berbasis 

produk Microsoft, Access dan MS SQL Server,  penulis tidak pernah menjumpai bug, keanehan, ketidak 

stabilan, dari komponen DBGO. Sebaliknya, penulis merasakan konsistensi, kestabilan, dan kemudahan.  



DBGO terdiri atas komponen-komponen berikut:  

Nama Komponen Keterangan 

TADOConnection Digunakan untuk koneksi ke database 

TADOCommand Digunakan untuk mengekseskusi perintah SQL 

TADODataset Komponen dataset multiguna 

TADOTable Untuk menampilkan representasi suatu tabel dalam database 

TADOQuery Digunakan untuk mengakses perintah SQL 

TADOStoredProc Digunakan untuk mengakses Stored Procedure (proseduer tersimpan 

dalam suatu database) 

TRDSConnection  Koneksi Remote Data Service 

Tabel 1-1: Tabel komponen-komponen DBGO 

Pada buku ini hanya akan dibahas TADOConnection, TADOTable, TADOQuery, dan TADOStoredProc. 

TADOCommand dan TADODataset tidak dibahas karena fungsi dan kegunaannya telah tercakup pada 

keempat komponen tersebut di atas. Sedangkan RDSConnection tidak dibahas karena merupakan topik 

pembahasan tingkat lanjut dan tidak digunakan dalam project-project aplikasi yang akan dibahas pada 

buku ini.  

Komponen-komponen database yang memungkinkan menyimpan sekumpulan data dari suatu tabel juga 

biasa disebut  komponen dataset (set dalam bahasa Inggris bisa bermakna sekumpulan), karena 

komponen tersebut adalah turunan dari class TDataset (pembahasan mengenai class akan saya bahas 

pada buku saya yang lain mengenai object oriented programming). Maka, TADOTable, TADOQuery 

(apabila mengembalikan data dengan input perintah SELECT), TADOStoredProc (apabila mengembalikan 

data dengan input perintah SELECT), bisa disebut sebagai komponen dataset.  

Aplikasi Buku Alamat 
Untuk dapat memahami secara utuh dan mendalam tentang suatu hal, tidak ada cara yang terbaik 

kecuali dengan contoh dan  praktek tentang hal tersebut. Agar Anda dapat memahami bagaimana 

penggunaan TADOConnection, TADOTable, dan TADOQuery, marilah kita buat aplikasi buku alamat. 

Spesifikasi aplikasi buku alamat yang kita buat:  

- Menampilkan data teman yang terdapat dalam database teman.mdb pada tabel personal 

- Mempunyai fasilitas pencarian  

- Mempunyai fasilitas tambah data teman baru, hapus data, edit, dan simpan data 

Untuk menyelesaikan aplikasi buku alamat di atas, lakukan langkah-langkah sebagai berikut:   

1. Buat project baru dengan nama AplikasiBukuAlamat  

2. Buat satu form  dengan nama frmTeman dengan tampilan sebagai mana berikut:  



 
Gambar 1-1: Tampilan form frmTeman 

 

Anda dapat mengetahui property dari masing-masing komponen dengan melihat source code 

yang disertakan dalam buku ini, pada folder ..\Source Code\BukuAlamat 

 

3. Tambahkan komponen  yang terletak di Tab dbGo, kemudian ikuti langkah-

langkah berikut:  

a. Set property ConnectionString dengan mengklik tombol  ,  

b. pilih Use Connection String, klik tombol Build… ,  

c. pada Tab Provider pilih  Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider klik tombol Next,  

d. pada kotak isian Select or enter a database name klik tombol  

e. cari lokasi file teman.mdb, atau ada bisa Anda isi dengan file teman.mdb yang terdapat 

dalam CD penyerta buku ini di  ..\data\teman.mdb 

f. klik tombol Test Connection, akan muncul dialog informasi “Test Connection succeded.” Yang 

menunjukkan komponen TADOConnection kini siap diaktifkan. 

g. Klik tombol OK untuk kembali ke tampilan desain form Delphi. 

h. Set property LoginPrompt  menjadi False,  

Komponen 

:TStringGrid 

Nama : Grid 
Komponen 

:TLabeledEdit 

Nama : edID 

ReadOnly: True 
Komponen :TCheckBox 

Nama : chkStatusNikah 



i. Set property Connected menjadi True. Kini komponen TADOConnection  telah terhubung 

dengan database teman.mdb 

4. Tambahkan komponen  dan set property nya sebagai berikut:  

  Name = Tpersonal 

  Connection = ADOConnection1 

  TableName = personal 

  Active = True 

5. Tambahkan komponen  dan set property nya sebagai berikut: 

  Name =  Query 

  Connection = ADOConnection1 

   

Pada contoh kali ini, komponen Grid (TStringGrid) akan kita isi dengan field id dan nama dari tabel 

personal. Komponen-komponen TLabeledEdit kita isi dengan data detail sesuai dengan data id pada 

baris yang aktif dari komponen Grid. Komponen Grid kita isi pada event OnCreate. Perhatikan potongan 

kode berikut: 
 

  {pengaturan lebar kolom Grid} 

  Grid.ColWidths[0]:= 40; //kolom pertama 

  Grid.ColWidths[1]:= 130;//kolom kedua 

 

  {pengisian kolom Grid} 

  with Tpersonal do begin 

    Grid.RowCount:= RecordCount+1;//menentukan jumlah baris pada kolom 

                                  //sebanyak jumlah record pada tabel + 1 

                                  //+1 karena baris pertama Grid adalah label kolom 

    First; //menuju ke record pertama pada tabel 

    while not Eof do begin //jika belum sampai akhir record, lakukan perulangan 

      //isikan pada kolom ke 0 baris ke-RecNo field ID dari tabel 

      Grid.Cells[0,RecNo]:= FieldByName('ID').AsString; 

      //isikan pada kolom ke 1 baris ke-RecNo field nama dari tabel 

      Grid.Cells[1,RecNo]:= FieldByName('nama').AsString; 

      Next; //pindah ke record tabel berikutnya 

    end; 

  end; 

 

RecNo adalah nomor record yang aktif saat itu, RecordCount adalah jumlah record yang tersimpan 

dalam tabel pada komponen Tpersonal (TAdoTable).  

 

Adapun pengisian kolom TLabeledEdit, saya tuliskan dalam suatu prosedur dengan nama FillLabeledEdit 

yang kodenya adalah sebagai berikut: 

 

procedure TfrmTeman.FillLabeledEdit; 
begin 

  with Tpersonal do begin 

    edID.Text:= FieldByName('ID').AsString; 

    edNama.Text:= FieldByName('nama').AsString; 



    edSex.Text:= FieldByName('jenis_kelamin').AsString; 

    edTglLahir.Text:= FieldByName('tanggal_lahir').AsString; 

    chkStatusNikah.Checked:= FieldByName('status_kawin').AsBoolean; 

    edAnak.Text:= FieldByName('jumlah_anak').AsString; 

    edAlamat.Text:= FieldByName('alamat').AsString; 

    edTelepon.Text:= FieldByName('telepon').AsString; 

    edEmail.Text:= FieldByName('email').AsString; 

    edHobi.Text:= FieldByName('hobi').AsString; 

  end; 

end; 

 

Procedure FillLabeledEdit  dipanggil saat baris Grid dipilih yaitu saat terjadi event GridSelectCell. 

Kodenya adalah sebagai berikut:  
procedure TfrmTeman.GridSelectCell(Sender: TObject; ACol, ARow: Integer; 

  var CanSelect: Boolean); 

begin 

  Tpersonal.RecNo:= ARow; //arahkan record tabel sesuai baris grid yang dipilih 

  FillLabeledEdit; //isikan record tabel pada TLabeledEdit 

end;  

 

Ada enam operasi data yang akan kita terapkan pada aplikasi kita, yaitu:  

1. Cari Data, mencari record sesuai keyword nama yang dimasukkan. Operasi ini dilakukan saat 

tombol btnCari ditekan sesuai dengan keyword yang dimasukkan dalam kotak edit edCari. 

2. Hapus Data, menghapus record tabel  sesuai baris yang dipilih pada grid saat tombol btnHapus 

ditekan.  

3. Tambah Data, mengaktifkan modus tambah data saat tombol btnBaru ditekan. 

4. Edit Data, mengaktifkan modus edit data saat tombol btnEdit ditekan. 

5. Simpan Data, menyimpan data yang telah diisikan pada komponen-komponen TLabeledEdit 

pada saat modus tambah atau modus edit saat tombol btnSimpan ditekan. 

6. Batal, membatalkan modus tambah atau modus edit saat tombol btnBatal ditekan.  

 

Kode Pencarian data 

Kode pencarian data dapat diimplementasikan sebagai berikut:  
procedure TfrmTeman.btnCariClick(Sender: TObject); 

begin 

  if Tpersonal.Locate('nama', edCari.Text, 

    [loCaseInsensitive, loPartialKey]) then begin 

    Grid.Row:= Tpersonal.RecNo; 

  end; 

end; 

perintah Locate(nama_field, keyword, LocateOption) akan membuat komponen tabel Tpersonal untuk 

mencari record dimana data pada field nama_field sesuai dengan keyword, dengan model kesesuaian 

mengikuti pilihan LocateOption. LocateOption terdiri atas:  

1. loCaseInsensitive, kesesuaian tanpa memperhatikan huruf besar atau huruf kecil 

2. loPartialKey, kesesuaian dengan hanya melihat sebagian data pada tabel yang sesuai dengan 

keyword.  



Jika Anda mengganti kode locate sebagai berikut:  

if Tpersonal.Locate('nama', edCari.Text,[]) then begin 

    Grid.Row:= Tpersonal.RecNo; 

  end; 

maka TPersonal akan mencari record field namanya sama persis dengan keyword, termasuk besar 

kecilnya huruf.  

 

Kode Penghapusan Data 

Kode penghapusan data dapat diimplementasikan sebagai berikut:  

 
procedure TfrmTeman.btnHapusClick(Sender: TObject); 

var 

  NoRec: Integer; 

begin 

  if MessageDlg('Teruskan menghapus record?', 

      mtConfirmation,mbOKCancel,0) = mrOk then begin 

 

    with Tpersonal do begin 

      //menyimpan posisi aktif record RecNo pada variabel NoRec 

      NoRec:= RecNo; 

      Tpersonal.Delete; 

      if NoRec<= RecordCount then 

        RecNo:= NoRec 

      else begin 

        RecNo:= RecordCount; 

        NoRec:= RecNo; 

      end; 

    end; 

 

    {update Grid kembali} 

    Grid.RowCount:= Tpersonal.RecordCount + 1; 

    with Tpersonal do begin 

      Grid.RowCount:= RecordCount+1; 

      First; 

      while not Eof do begin 

        Grid.Cells[0,RecNo]:= FieldByName('ID').AsString; 

        Grid.Cells[1,RecNo]:= FieldByName('nama').AsString; 

        Next; 

      end; 

 

      //menset posisi row aktif Grid dan record aktif Tpersonal 

      Grid.Row:= NoRec; 

      RecNo:= NoRec; 

    end; 

 

    {update TLabeledEdit} 

    FillLabeledEdit; 

  end; 

end; 

 



Kode Pengaktifan Modus Tambah 

Pengaktifan modus tambah data dapat diimplementasikan sebagai berikut:  

 
procedure TfrmTeman.btnBaruClick(Sender: TObject); 

begin 

  FModusTambah:= True; 

  edNama.SetFocus; 

  edID.Text:= ''; 

  edNama.Text:= ''; 

  edSex.Text:= ''; 

  edTglLahir.Text:= ''; 

  chkStatusNikah.Checked:= False; 

  edAnak.Text:= ''; 

  edAlamat.Text:= ''; 

  edTelepon.Text:= ''; 

  edEmail.Text:= ''; 

  edHobi.Text:= ''; 

  chkStatusNikah.Caption:= 'Belum Menikah'; 

  //menampilkan modus saat ini pada Caption Form 

  frmTeman.Caption:= 'Buku Alamat [Modus Tambah]'; 

 

end; 

 

Kode Pengaktifan Modus Edit 

Pengaktifan modus edit data dapat diimplementasikan sebagai berikut:  

 
procedure TfrmTeman.btnEditClick(Sender: TObject); 

begin 

  FModusEdit:= True; 

  frmTeman.Caption:= 'Buku Alamat [Modus Edit]'; 

end; 

 

Yang perlu diperhatikan dalam pembuatan aplikasi, sebisa mungkin kita tidak membuat calon user 

bingung ketika menggunakan program kita. Maka pemberian informasi status modus edit dan modus 

tambah sangat penting untuk meyakinkan user, dalam modus apa dia sekarang. Sebab jika tidak 

demikian, user akan bertanya-tanya, apakah dia telah mengklik tombol edit atau belum? 

Kode Penyimpanan Data 

Penyimpanan dibedakan menjadi dua karena perintah SQL-nya pun berbeda, apakah berupa tambah 

data, atau update data. Dan inilah fungsi dari aktivasi modus edit dan modus tambah. Kode 

penyimpanan data dapat diimplementasikan sebagai berikut:  

 
procedure TfrmTeman.btnSimpanClick(Sender: TObject); 

begin 

  if FModusTambah or FModusEdit then begin 

    if MessageDlg( 'Teruskan menyimpan?', 

      mtConfirmation,mbOKCancel,0) = mrCancel then Exit; 

  end else begin 

    MessageDlg( 'Anda tidak dalam modus edit atau tambah.', 



      mtInformation,[mbOK],0); 

      Exit; 

  end; 

 

  if FModusTambah then begin 

    try 

      with Query do begin 

        SQL.Text:= 

          'INSERT INTO personal(nama, tanggal_lahir, jenis_kelamin, '+ 

          'status_kawin, jumlah_anak, alamat, telepon, email, hobi) '+ 

          'VALUES(:nama,:tanggal_lahir,:jenis_kelamin,'+ 

          ':status_kawin,:jumlah_anak,:alamat,:telepon,:email,:hobi)'; 

        with Parameters do begin 

          ParamByName('nama').Value:= edNama.Text; 

          ParamByName('tanggal_lahir').Value:= edTglLahir.Text; 

          ParamByName('jenis_kelamin').Value:= edSex.Text; 

          ParamByName('status_kawin').Value:= chkStatusNikah.Checked; 

          ParamByName('jumlah_anak').Value:= edAnak.Text; 

          ParamByName('alamat').Value:= edAlamat.Text; 

          ParamByName('telepon').Value:= edTelepon.Text; 

          ParamByName('email').Value:= edEmail.Text; 

          ParamByName('hobi').Value:= edHobi.Text; 

        end; 

        ExecSQL; 

      end; 

    except 

      on E:Exception do begin 

        MessageDlg(E.Message,mtError,[mbOK],0); 

      end; 

    end; 

    {refresh tabel} 

    Tpersonal.Close; 

    Tpersonal.Open; 

    Tpersonal.Last; 

 

 

    {update Grid kembali} 

    Grid.RowCount:= Tpersonal.RecordCount + 1; 

    with Tpersonal do begin 

      Grid.RowCount:= RecordCount+1; 

      First; 

      while not Eof do begin 

        Grid.Cells[0,RecNo]:= FieldByName('ID').AsString; 

        Grid.Cells[1,RecNo]:= FieldByName('nama').AsString; 

        Next; 

      end; 

 

    {menset posisi row aktif Grid dan record aktif Tpersonal} 

    Grid.Row:= RecNo; 

 

    end; 

 

    //refresh TLabeledEdit 

    FillLabeledEdit; 

 



  end; 

 

  if FModusEdit then begin 

    try 

      with Query do begin 

        SQL.Text:= 

          'UPDATE personal ' + 

          'SET nama = :nama, ' + 

          'tanggal_lahir = :tanggal_lahir, ' + 

          'jenis_kelamin = :jenis_kelamin, '+ 

          'status_kawin = :status_kawin, ' + 

          'jumlah_anak = :jumlah_anak, ' + 

          'alamat = :alamat, ' + 

          'telepon = :telepon, ' + 

          'email = :email, ' + 

          'hobi = :hobi ' + 

          'WHERE ID = :ID '; 

 

        with Parameters do begin 

          ParamByName('nama').Value:= edNama.Text; 

          ParamByName('tanggal_lahir').Value:= edTglLahir.Text; 

          ParamByName('jenis_kelamin').Value:= edSex.Text; 

          ParamByName('status_kawin').Value:= chkStatusNikah.Checked; 

          ParamByName('jumlah_anak').Value:= edAnak.Text; 

          ParamByName('alamat').Value:= edAlamat.Text; 

          ParamByName('telepon').Value:= edTelepon.Text; 

          ParamByName('email').Value:= edEmail.Text; 

          ParamByName('hobi').Value:= edHobi.Text; 

          ParamByName('ID').Value:= edID.Text; 

        end; 

        ExecSQL; 

      end; 

    except 

      on E:Exception do begin 

        MessageDlg(E.Message,mtError,[mbOK],0); 

      end; 

    end; 

 

    Tpersonal.Refresh; 

  end; 

 

 

  FModusTambah:= False; 

  FModusEdit:= False; 

  frmTeman.Caption:= 'Buku Alamat '; 

end; 

 

Kode Pembatalan 

Kode pembatalan modus tambah atau modus edit dapat diimplementasikan sebagai berikut:  

 
procedure TfrmTeman.btnBatalClick(Sender: TObject); 

begin 

  FModusTambah:= False; 



  FModusEdit:= False; 

  FillLabeledEdit; 

  //menghilangkan tampilan modus edit atau tambah pada form 

  frmTeman.Caption:= 'Buku Alamat'; 

end; 

 

Data Controls 
Data control adalah komponen visual pada Delphi yang merepresentasikan data dari suatu database. 

Dengan demikian, komponen-komponen data control harus diikat dengan suatu komponen database. 

Karena keadaan inilah, data control juga sering disebut data bound.  

Komponen data bound built in terdapat dalam Tab Data Controls. Terdapat banyak komponen data 

bound Third Party di pasaran, baik yang free ataupun komersial. Diantaranya yang terkenal adalah :  

1. DevExpress (komersial) 

2. TMS (komersial) 

3. Jedi (free) 

Data Controls terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:  

NAMA KOMPONEN KETERANGAN 

TDBGrid Digunakan untuk menampilkan data dari tabel atau hasil query dalam 

bentuk tabel 

TDBNavigator Digunakan untuk navigasi data dari tabel atau hasil query 

TDBText Digunakan untuk menampilkan data dari suatu record aktif yang tidak 

memungkinkan untuk diedit 

TDBEdit Digunakan untuk menampilkan data dari suatu record aktif yang 

memungkinkan untuk diedit 

TDBMemo Digunakan untuk menampilkan data bertipe memo dari suatu record aktif 

TDBImage Digunakan untuk menampilkan data gambar yang disimpan dalam tipe 

blob dari suatu record aktif 

TDBListBox Digunakan untuk menampilkan data dari suatu record aktif yang 

memungkinkan untuk diedit dengan inputan berupa pilihan data yang 

telah ditentukan yang terdapat dalam suatu daftar ListBox 

TDBComboBox Digunakan untuk menampilkan data dari suatu record aktif yang 

memungkinkan untuk diedit dengan inputan berupa pilihan data yang 

telah ditentukan yang terdapat dalam daftar drop down ComboBox 

TDBCheckBox Digunakan untuk menampilkan data bertipe boolean dari suatu record 

aktif dalam bentuk kota cek 

TDBRadioGroup Digunakan untuk menampilkan data dari suatu record aktif yang 

memungkinkan untuk diedit dengan inputan berupa pilihan data yang 

telah ditentukan yang terdapat dalam sekumpulan  Radio Button 

TDBLookupListBox Digunakan untuk menampilkan data dari suatu record aktif yang 



memungkinkan untuk diedit dengan inputan berupa pilihan data yang 

telah ditentukan yang terdapat dalam suatu daftar ListBox, dimana data 

yang telah ditentukan tersebut itu diambil dari komponen dataset lain 

TDBLookupComboBox Digunakan untuk menampilkan data dari suatu record aktif yang 

memungkinkan untuk diedit dengan inputan berupa pilihan data yang 

telah ditentukan yang terdapat dalam daftar drop down ComboBox 

TDBRichEdit Digunakan untuk menampilkan data dari suatu record aktif yang 

memungkinkan untuk diedit dengan model inputan berupa word 

processor mini 

TDBCtrlGrid Digunakan untuk menampilkan data dari tabel atau hasil query dalam 

bentuk tabel, dimana masing-masing barisnya berupa sekumpulan 

komponen. 

Tabel 1-2: Komponen Data Bound 

Dengan komponen data bound, kode yang dihasilkan dalam pembuatan aplikasi lebih sedikit daripada 

menggunakan komponen non data bound yang sejenis. Hanya saja, yang perlu diingat, ini tidak berarti 

komponen data bound dapat menggantikan komponen non data bound yang sejenis dalam semua kasus 

pembuatan produk aplikasi database. Khususnya apabila ada tujuan tertentu, misalnya gaya 

pengkodean mengikuti design pattern MVP (Model View Presentation) yang diperlukan pemisahan 

antara tampilan, bussines role, dan perintah SQL. 

Tapi bagaimana pun, model aturan pengkodean itu semua kembali kepada programmer dan kebijakan 

perusahaan software yang menaunginya. Intinya, mudah bagi kita belum tentu bagi orang lain, dan 

demikian pula sebaliknya. Juga, mudah bagi suatu kasus, tidak berarti mudah bagi kasus yang lain. 

Dengan bertambahnya kemampuan Anda dalam memprogram, Anda akan semakin memahami, 

mengerti, dan dapat menentukan mana yang terbaik bagi Anda dan perusahaan software Anda kelak. 

Pemrograman adalah seni . Saya akan membahas penggunaan komponen data bound pada contoh 

pembuatan aplikasi berikutnya.  

Zeosdbo 
Zeosdbo adalah komponen akses multi database yang dikembangkan oleh komunitas open source 

dalam naungan ZeosLib Development Group. Keuntungan menggunakan Zeosdbo:  

1. Gratis 

2. Platform independence, aplikasi yang menggunakan Zeos dapat berpindah antar database 

dengan sedikit perubahan kode 

3. Direct Connectivity 

 

Selain itu, jika kelak, karena suatu hal, Anda memutuskan untuk mengembangkan aplikasi menggunakan 

alternatif selain Delphi, misalnya Lazarus, Anda tetap dapat memanfaatkan source code yang telah 

dibuat dengan Delphi dengan sedikit perubahan. Karena Zeosdbo juga mendukung IDE selain Delphi, 

yaitu:  

1. Lazarus, IDE yang biasa saya anggap adalah versi gratis dari Delphi karena class-class nya yang 

sangat identik dengan Delphi dikembangkan oleh komunitas FreePascal.  



2. MSEide+MSEgui, dari FreePascal 

3. C++ Builder 5-6 

4. Kylix 2-3 

 

Hingga saat buku ini ditulis, ZeosDBO versi terakhir (7.0.0-alpha) mendukung direct connectivity yang 

disediakan oleh vendor masing-masing pada produk database sebagai berikut:  

 MySQL.20 - 5.0 

 PostgreSQL 6.5 - 8.1 

 Firebird 1.0 - 2.0 

 Interbase 5.0 - 7.5 

 Microsoft SQL Server 7, 2000 

 Sybase ASE 12.0, 12.5 

 Oracle 9i 

 MySQL 2.8, 3.5  

selain database tersebut di atas, ZeosDBO menggunakan implementasi ADO. Pengertian dari direct 

connectivity atau koneksi langsung ini yaitu menggunakan library (pustaka, biasanya berwujud file dll 

dalam sistem operasi windows) yang telah disediakan oleh pembuat database. Keuntungan secara 

langsung yang didapatkan dari penggunaan direct connectivity pada ZeosDBO yaitu performance dan 

kecepatan murni bergantung pada implementasi ZeosDBO (jadi lebih cepat), tidak bergantung pada 

pihak ketiga (ADO misalnya), jika koneksi database tidak secara langsung, misalkan menggunakan ADO 

sebagai ‘jembatan’, maka performance dan kecepatan pada akhirnya akan bergantung pada ADO, sebaik 

apapun optimasi pada kode ZeosDBO.  

 

Komponen-komponen ZeosDBO terdiri atas:  

NAMA KOMPONEN KETERANGAN 

TZConnection Digunakan untuk koneksi ke database 

TZReadOnlyQuery Digunakan untuk mengeksekusi perintah SQL dan memproses data dalam 

modus read-only 

TZQuery Digunakan untuk mengeksekusi perintah SQL dan memproses data dalam 

modus normal yang memungkinkan untuk dimodifikasi 

TZUpdateSQL Digunakan untuk mendefinisikan secara ekplisit dari statemen SQL 

Insert/Update/Delete pada operasi suatu komponen TDataset. 

TZStoredProc Digunakan untuk mengakses Stored Procedure (proseduer tersimpan 

dalam suatu database) 

TZSQLProcessor Digunakan untuk mengeksekusi perintah SQL dengan tipe Delimiter yang 

berbeda-beda 

TZSQLMonitor Digunakan untuk memonitor perintah SQL yang ditembakkan ke database 

TZSQLMetadata Digunakan untuk mengakses informasi metadata database, seperti 

informasi mengenai tabel, kolom, indeks, dan lain-lain 

Tabel 1-3: Komponen ZeosDBO 



Menginstal Komponen ZeosDBO 

Karena merupakan komponen Third Party, bukan komponen bawaan Delphi, untuk dapat digunakan kita 

mesti menginstallnya terlebih dahulu. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:  

1. Ekstrak file ZEOSDBO-7.0.0-alpha.zip pada folder /Component  Book/ pada CD Penyerta buku 

ini, misalkan di folder D:\ali nitip\ZEOSDBO-7.0.0-alpha pada komputer saya 

2. Jalankan Delphi 2010, pilih Menu FileOpen Project… 

3. Pada kotak isian File name isikan lokasi folder : D:\ali nitip\ZEOSDBO-7.0.0-

alpha\packages\delphi14, klik Open 

4. Pilih file ZeosDbo.groupproj, klik Open 

5. Pada Tab Tools Project Manager di IDE Delphi Anda akan melihat tampilan sebagai berikut:  

 

 
Gambar 1-2: Project Group ZeosDBO 

6. Pilih Menu ProjectBuild All Projects 

7. Copy atau Move seluruh file *.bpl pada folder  D:\ali nitip\ZEOSDBO-7.0.0-

alpha\packages\delphi14\build ke folder C:\Program Files\Embarcadero\RAD Studio\7.0\bin 

8. Pilih Menu ComponentInstall Packages… 

9. Klik tombol Add… 

10. Pada kotak isian File name isikan: C:\Program Files\Embarcadero\RAD 

Studio\7.0\bin\ZComponentDesign140.bpl 

11. Klik Tombol Open, kemudian klik Tombol OK 

 

Nah, kini akan ada tambahan tab komponen baru dengan nama Zeos Access. Tab Zeos Access akan 

nampak ketika Anda membuat project baru VCL Forms Application – Delphi.  

 



 

Gambar 1-3: Tab Komponen Zeos 

Langkah berikutnya adalah menambahkan lokasi kode sumber ZeosDBO, yang sangat berguna untuk 

proses debugging, dengan cara sebagai berikut: 

1. Pilih Menu ToolsOptionsDelphi OptionsLibrary – Win32 

2. Pada kotak isian Library path tekan tombol   

3. Pada kotak isian, isikan lokasi path unit-unit kode sumber ZeosDBO, kemudian klik tombol Add  

 

 

Gambar 1-4: Library - Win32 

4. Lakukan langkah 3 berulang kali sehingga seluruh lokasi path kode sumber ZeosDBO masuk ke 

Library Path Delphi 2010. Adapun lokasi path kode sumber terdapat dalam folder dan seluruh 

subfoldernya, yaitu:  

- D:\ali nitip\ZEOSDBO-7.0.0-alpha\src 

- D:\ali nitip\ZEOSDBO-7.0.0-alpha\src\component 

isikan 

lokasi path 

disini 



- D:\ali nitip\ZEOSDBO-7.0.0-alpha\src\core 

- D:\ali nitip\ZEOSDBO-7.0.0-alpha\src\dbc 

- D:\ali nitip\ZEOSDBO-7.0.0-alpha\src\parsesql 

- D:\ali nitip\ZEOSDBO-7.0.0-alpha\src\plain 

5. Lakukan langkah 3 dan 4 pada kotak isian Browsing path 

Setelah melakukan dapat melaksanakan langkah-langkah penginstalan komponen ZeosDBO di atas, kini 

Anda dapat mulai menggunakannya dalam pembuatan produk aplikasi database. Kita akan 

menggunakan komponen ZeosDBO dalam praktek berikutnya. Namun perlu Anda ingat, buku ini 

bukanlah buku tentang komponen ZeosDBO, maka pembahasan secara mendetail satu persatu 

komponen tidak akan Anda jumpai di sini. Zeos hanyalah salah satu pendukung, bukan topik utama buku 

ini. 



 

BAB 2 MENGENAL DATABASE MYSQL 
 

MySQL pada awalnya dikembangkan oleh perusahaan MySQL AB Swedia, Kemudian dibeli oleh Sun 

Microsystem, perusahaan teknologi yang menciptakan Java, kemudian Sun Microsystem di beli oleh 

ORACLE yang terkenal dengan produk database server ORACLE, suatu produk database yang paling 

mahal di dunia. MySQL datang dalam dua versi, versi gratis dan berbayar. Versi berbayar menyertakan 

tools tambahan untuk manajemen database MySQL. 

MySQL adalah database server open source yang sangat terkenal. Anda akan banyak menjumpai situs-

situs yang menawarkan layanan gratis, hampir selalu menjadikan MySQL server sebagai back end 

databasenya. MySQL sangat cocok digunakan dalam lingkungan multiuser. Jika suatu aplikasi sistem 

informasi menggunakan MySQL sebagai databasenya, user juga harus menginstall database server 

MySQL secara terpisah, selain menginstall aplikasi sistem informasi itu sendiri.   

Tipe data yang didukung oleh MySQL antara lain:  

 

TIPE DATA KETERANGAN 

Integer/Int Digunakan untuk menyimpan data angka bulat (bukan pecahan) 

Float Digunakan untuk menyimpan data angka pecahan 

Double Digunakan untuk menyimpan data angka pecahan dengan range angka 

yang bisa disimpan lebih besar daripada tipe float 

Boolean Digunakan untuk menyimpan kondisi True atau False 

Time Digunakan untuk menyimpan data waktu saja 

Date Digunakan untuk menyimpan data tanggal saja 

DateTime Digunakan untuk menyimpan data tanggal dan waktu 

Varchar Digunakan untuk menyimpan data tulisan/karakter kurang dari 65.535 

karakter 

Text Digunakan untuk menyimpan data berupa text ukuran besar  

Blob Digunakan untuk menyimpan data binary  

Tabel 2-1: Tipe Data Field MySQL 

Menginstall MySQL 
Untuk menginstall MySQL sangat mudah. Jalankan file setup.exe yang terdapat dalam  bisa didapatkan 

melalui internet (dengan melakukan searching di Google ) untuk mendapatkan versi terbaru atau bisa 

Anda dapat dari CD penyerta buku ini di folder  \Component Book\mysql-5.1.19-beta-win32\ kemudian 

klik tombol Next sampai akhir, tanpa merubah apapun.  

 



Demikian pula dengan mengkonfigurasi database, klik tombol Next sampai  akhir, dan masukkan 

password sembarang untuk database, dalam instalasi di komputer saya, saya hanya memasukkan “a” 

(tanpa tanda petik) saja. Saat Execute MySQL Sever Instance Configuration Anda mungkin menjumpai 

error sebagai berikut: 

 
Gambar 2-1: Pesan Error Eksekusi Konfigurasi 

Klik Tombol Skip dan keluar dengan mengklik tombol silang.  Dan ulangi langkah konfigurasi dengan 

menjalankan menu MySQLMySQL Server 5.1MySQL Server Instance Config Wizard. Maka biasanya 

error tidak akan muncul kembali hingga tombol Finish ditekan. 

 

HeidiSQL 
Jika dalam lingkungan Access, kita dapat secara mudah berinteraksi dengan tabel-tabel dalam database 

Access melalui antar muka visual, lalu bagaimana dengan MySQL? Nah, HeidiSQL adalah salah satu 

jawabannya. HeidiSQL dapat didownload secara gratis di http://sourceforge.net/projects/heidisql. 

Installer HeidiSQL bisa Anda dapatkan di folder \Component Book\HeidiSQL - MySQL Database Tools\ 

pada CD penyerta. 

Jalankan HeidiSQL dan koneksikan dengan database dengan inputan sebagaimana berikut, kemudian klik 

tombol Connect:   

 



Gambar 2-2: Session Manager HeidiSQL 

 

 

Aplikasi Rental Mobil 
Kini kita akan membuat aplikasi rental mobil dengan database MySQL untuk memperkuat pemahaman 

Anda, perhatikan contoh studi kasus berikut: 

Salah seorang rekan Anda mempunyai usaha di bidang persewaan mobil. Seiring dengan bertambahnya 

waktu, usahanya semakin maju dengan jumlah armada yang semakin bertambah. Pelanggan yang 

memanfaatkan jasa persewaannya pun beragam, ada dari kalangan masyarakat biasa, kalangan 

menengah, pribadi, maupun atas nama perusahaan. Pelanggan dari kalangan pribadi, umumnya 

membayar jasa rental secara tunai begitu mobil telah dikembalikan. Pelanggan dengan atas nama 

perusahaan biasanya membayar secara kredit, dan pelunasan sekaligus dilakukan tiap bulan atau sesuai 

perjanjian. Agar mudah dan hemat dalam menjalankan roda administrasi perusahaan, rekan Anda 

meminta Anda untuk membuatkan suatu aplikasi yang dapat dimanfaatkan dalam bidang usahanya.  

Setelah melakukan beberapa pertemuan dengannya, Anda menyimpulkan spesifikasi software yang 

diinginkan rekan Anda adalah sebagai berikut:  

- Ada suatu modul / tampilan yang mencatat data pelanggan.  

- Ada suatu modul / tampilan yang mencatat inventaris kendaraan yang di sewakan 

- Ada suatu modul / tampilan yang mencatat transaksi saat mobil disewa 

- Ada suatu modul / tampilan yang menampilkan piutang pelanggan yang belum dibayar 

- Ada sutatu modul / tampilan yang mencatat kapan dan berapa jumlah piutang yang dibayar 

 

Membuat Database MySQL 

Kita memutuskan menggunakan MySQL sebagai backend database kita. Untuk membuat database rental 

mobil menggunakan HeidiSQL, lakukan langkah berikut:  

1. Jalankan HeidiSQL, klik kanan , Pilih Menu  

2. Pada kotak isian Name dalam dialog Create database.., isikan rentalmobil, klik tombol OK 

 

Membuat Tabel kendaraan 

Nah, sekarang bagaimana rupa tabel  yang kita gunakan untuk menyimpan data-data dari modul-modul 

di atas? Dari modul-modul tersebut, sepertin ya kita tidak bisa mengandalkan satu tabel untuk 

menyimpan data. Setidaknya ada tabel yang menyimpan data mengenai inventaris kendaraan yang 

berisi merek, nomor polisi, harga sewa perhari, dan jenis kendaraan, dan data mengenai pelanggan. Kita 

putuskan untuk membuat tabel kendaraan terlebih dahulu, yang field-fieldnya terdiri atas: 

- Field nopol, tipe data VARCHAR, ukuran 9 karakter, untuk menyimpan nomor polisi kendaraan 

- Field mobil, tipe data VARCHAR, ukuran 20 karakter,  untuk menyimpan jenis produk kendaraan, 

apakah Panther, Innova, Xenia,  atau CRV 



- Field harga_sewa, tipe data FLOAT,  untuk menyimpan harga sewa kendaraan perhari 

Untuk membuat tabel kendaraan pada database rentalmobil yang telah kita buat, dapat dilakukan 

dengan langkah berikut:  

1. Klik kanan   , pilih menu , kemudian  
2. Isikan kendaraan sebagai nama tabel dalam kotak isian Name pada tab Basic 

3. Klik tombol  pada Columns, isikan nopol pada kolom Name 
4. Dobel klik kolom Data Type pada  baris yang bersesuaian dengan inputan nopol Pilih VARCHAR 

pada dropdown list  
5. Masukkan 8 pada kolom  Length/Set 

 

 
 

Gambar 2-3: Field-field Tabel Kendaraan 

 
6. Lakukan langkah 3 hingga 5 untuk field-field yang lain 

7. Klik tombol  
 

 
 

Gambar 2-4: Tabel-tabel Database rentalmobil 

 
 

Membuat Tabel Pelanggan 

Sebelum membuat tabel menyimpan data pelanggan, hal yang perlu kita pikirkan adalah, informasi apa 

yang dikehendaki untuk disimpan? Setelah berdiskusi dengan rekan Anda tersebut, dapat disimpulkan, 

bahwa data pelanggan yang biasa disimpan dalam perusahaan persewaan mobil tersebut adalah: nama, 

alamat, dan nomor telepon. Maka field-field tabel pelanggan dapat ditentukan sebagai berikut:  

- Field nama_pelanggan, tipe data VARCHAR, ukuran 40 karakter 

- Field alamat, tipe data VARCHAR, ukuran 200 karakter 

- Field telepon, tipe data VARCHAR, ukuran 40 karakter 



Mungkin Anda bertanya, kenapa telepon bertipe data VARCHAR bukan integer? Hal tersebut karena bisa 

saja format telepon memasukkan karakter tutup dan buka kurung sebagai pemisah kode lokasi telepon. 

Dan ukuran jumlah karakter telepon sengaja dibuat besar agar mampu menampung lebih dari satu 

nomor telepon.  

 

Membuat Tabel Sewa 

Tabel Sewa adalah tabel dimana transaksi perusahaan teman Anda disimpan.  Tabel Sewa mencatat 

mulai kapan,  sampai kapan, mobil yang mana, dan siapa penyewa  pada transaksi sewa yang 

berlangsung. Dari tabel sewa, dapat diketahui antara lain:   

1. Berapa jumlah uang yang harus diterima perusahaan  
2. Kapan mobil tertentu siap untuk di sewa  
3. kepada siapa penagihan sewa itu ditujukan 

 
Dari hal tersebut di atas, maka field-field tabel sewa adalah sebagai berikut:  

- Field nama_pelanggan, tipe data VARCHAR, ukuran 40 karakter 

- Field nopol, tipe data VARCHAR, ukuran 9 karakter, untuk menyimpan nomor polisi dari kendaraan 

yang disewakan 

- Field mobil, tipe data VARCHAR, ukuran 20 karakter,  untuk menyimpan jenis produk kendaraan 

yang disewa 

- Field tgl_pinjam, tipe data TIMESTAMP, untuk menyimpan tanggal dan waktu peminjaman 

- Field tgl_kembali, tipe data TIMESTAMP, untuk menyimpan tanggal dan waktu pengembalian mobil 

sewa 

- Field jumlah, tipe data FLOAT, untuk menyimpan jumlah  uang sewa yang ditagihkan ke pelanggan 

 

Membua Tabel Pembayaran 

Tabel Pembayaran berfungsi untuk mencatat pembayaran yang dilakukan oleh penyewa. Field-field 

Tabel Pembayaran adalah sebagai berikut:  

- Field nama_pelanggan, tipe data VARCHAR, ukuran 40 karakter 

- Field tgl_bayar, tipe data TIMESTAMP, untuk menyimpan tanggal dan waktu pembayaran 

- Field jumlah, tipe data FLOAT, untuk menyimpan jumlah  uang yang dibayarkan oleh pelanggan 

Relasi Antar Tabel 
 

 

 

 

 



 

Gambar 2-5: Tabel-tabel Aplikasi Rental Mobil 

Jika Anda amati tabel sewa yang telah kita buat, terdapat nama field yang sama dengan field dalam 

tabel pelanggan dan tabel kendaraan. Secara sekilas, mungkin Anda telah dapat menebak, bahwa 

terdapat hubungan antara tabel tersebut. Hubungan ini disebut relasi antar tabel. Apa manfaat dari 

relasi antar tabel ini? 

Jika terjadi transaksi sewa, kemudian transaksi tersebut dicatat dalam tabel sewa, tabel sewa tidak perlu 

harus menyimpan seluruh data informasi pelanggan namun cukup menyimpan rujukan dari pelanggan 

tersebut,  yang dari rujukan tersebut dapat dicari keterangan detail tentang pelanggan. Apa jadinya jika 

kita merancang tabel dengan tidak menggunakan model rujukan seperti ini? Maka akan terjadi 

pencatatan data yang sama berulang kali, yang sebenarnya tidak perlu dan memboroskan memori 

sebagaimana gambar berikut:  

  
Gambar 2-6: Pencatatan data sama yang berulang 

Mungkin Anda bertanya, “Bagaimana jika saya benar-benar hendak mencetak laporan transaksi sewa 

perusahaan lengkap dengan alamat dan nomor telepon pelanggan?” 

Pertanyaan yang bagus. Anda harus membedakan antara prespektif database (sudut pandang database) 

dan prespektif user.  Prespektif database, berhubungan dengan performance dan efektifitas. Prespektif 

user, adalah bagaimana bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Prespektif database, tidak harus 

mencerminkan bentuk informasi yang diinginkan oleh user pada bentuk penyimpanan datanya. Dan 

kebutuhan informasi yang diinginkan user adalah hasil pengolahan dari data yang disimpan dalam tabel- 

tabel database. Nah, bagaimana jawaban pertanyaan di atas? Untuk dapat memberikan data yang 

diinginkan sebagaimana pertanyaan di atas, kita dapat menampilkan informasi dari dua tabel atau lebih 

dengan menggunakan klausa join pada perintah SQL. Dengan klausa join, memungkin penampilan 

informasi yang merupakan hasil  gabungan dari dua tabel atau lebih.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2-7: Penggabungan data tabel dengan Klausa JOIN 

 

 

Primary Key 
Dari penjelasan sebelumnya, kita telah mengetahui, bahwa informasi yang tersimpan dalam satu tabel 

terpisah, bisa ditampilkan secara gabungan membentuk satu informasi utuh dengan klausa join, 

sehingga informasi yang ditampilkan seolah berasal dari satu tabel.  Untuk dapat menghubungkan dua 

tabel atau lebih dibutuhkan adanya penghubung antar tabel. Dalam tabel sewa, penghubung dengan 

tabel pelanggan adalah nama_pelanggan.  Data yang tersimpan pada field nama_pelanggan dalam 

tabel sewa, mewakili detail data pelanggan pada tabel pelanggan. Field dalam suatu tabel yang mewakili 

suatu detail data disebut sebagai key. Field nama_pelanggan yang terdapat pada tabel sewa, disebut 

sebagai Foreign Key, sedangkan yang terdapat dalam tabel pelanggan disebut sebagai Primary Key.  

Primary key dalam tabel pelanggan, seyogyanyalah bersifat unik. Perhatikan contoh data yang terdapat 

dalam tabel pelanggan sebagai berikut:  

 
Gambar 2-8: Tabel Pelanggan, nama_pelanggan sebagai primary key 

Saat terjadi transaksi dalam tabel sewa maka semua berjalan normal, dan datanya adalah sebagai 

berikut: 

JOIN 



 
Gambar 2-9: Tabel Sewa, nama_pelanggan sebagai foreign key 

Maka dengan mudah aplikasi dapat menentukan, siapa dengan alamat mana pelanggan yang telah 

menyewa mobil, berdasarkan tabel sewa dan rujukan pada tabel pelanggan.  Permasalahan mulai 

muncul ketika ada pelanggan baru yang menyewa mobil dengan nama KTP Muhamad Aly (betapa 

banyak orang yang bernama Muhamad Aly) beralamatkan Jombang, sehingga data dalam tabel 

pelanggan berisi data sebagai berikut:  

 
Gambar 2-10: Duplikasi Primary Key 

 

Muhamad Aly dari Surabaya dan Muhamad Aly dari Jombang adalah dua orang yang berbeda. Ketika 

terjadi transaksi sewa, dan di tabel sewa hanya dicatat nama_pelanggan adalah Muhamad Aly, maka 

aplikasi tidak dapat menentukan, apakah yang dimaksud Muhamad Aly Surabaya, atau Muhamad Aly 

Jombang? 

Dari kasus di atas dapat ditentukan, bahwa nama pelanggan adalah bukan pilihan tepat untuk dijadikan 

sebagai Primary Key. Kita membutuhkan field yang benar-benar unik, yang tidak mungkin sama dalam 

setiap recordnya. Kita sebut field tersebut dengan nama kode_pelanggan. Kode_pelanggan berupa 

gabungan antara huruf dan angka bertipe varchar. Kita buat kode_pelanggan bertambah secara ber-urut 

ketika pelanggan baru ditambahkan ke tabel pelanggan. Sehingga data dalam tabel sewa, tabel 

pelanggan, dan table pembayaran menjadi seperti berikut: 

 
Gambar 2-11:Tabel Sewa, kode_pelanggan sebagai Foreign Key 

 

Pelanggan baru 



 
Gambar 2-12: Tabel Pelanggan, kode_pelanggan sebagai Primary Key 

 

 
Gambar 2-13:Tabel Pembayaran, kode pelanggan sebagai Foreign Key 

 

Untuk membuat primary key pada tabel pelanggan dengan HeidiSQL, dapat dilakukan dengan mengikuti 

langkah-langkah sebagai berikut:  

1. Klik tabel pelanggan kemudian buka tab Table: Pelanggan 

2. Klik tombol  pada tab Basic 

3. Tuliskan kode_pelanggan pada kolom Name, pilih VARCHAR pada kolom  Data Type 

4. Masukkan 5 pada kolom Length / Set 

5. Klik kanan kode_pelanggan pada kolom Name, pilih    

6. Drag kode_pelanggan ke atas sehingga menjadi kolom yang pertama 

 

Gambar 2-14: Penambahan kode_pelanggan sebagai Primary Key 

7. Tambahkan field no_transaksi sebagai primary key pada tabel sewa dengan menggunakan 

langkah-langkah di atas, dan rename field nama_pelanggan menjadi kode. Sehingga struktur  

tabel sewa menjadi sebagaimana gambar berikut:  



 

Gambar 2-15: Penambahan no_transaksi sebagai Primary Key 

8. Karena field nopol pada tabel kendaraan juga berfungsi sebagai primary key, maka ubah status 

field tersebut sebagai primary key 

 
Gambar 2-16: Penambahan nopol sebagai Primary Key 

Dengan men-set suatu field menjadi primary key, maka secara otomatis database akan mencegah dan 

menampilkan dialog penolakan jika data yang dimasukkan dalam field tersebut sudah terdapat dalam 

tabel. 

Kode Aplikasi Rental Mobil 
Pada aplikasi kita kali ini, saya ingin menunjukkan penggunaan komponen data bound bawaan Delphi 

yang terdapat dalam tab Data Controls.  Segala pengisian nilai dari kode program tidak langsung 

dilakukan pada komponen visual data bound-nya, namun melalui komponen TDataset yang diikatkan 

kepada komponen tersebut, yang dalam project kita kali ini menggunakan komponen TClientDataset. 

TClientDataset adalah suatu Tabel Virtual, yang dapat menyimpan isi tabel dari suatu database dalam 

memory dengan tanpa terhubung dengan suatu database. TClientDataset dapat diperlakukan 

sebagaimana komponen tabel. 

Keuntungan dari penggunanan komponen data bound ini antara lain:  

1. Assignment atau pemberian nilai database pada komponen visual, tidak langsung kepada komponen 

tersebut melainkan cukup melalui komponen TDataset yang di-bound-kan kepadanya. Sehingga, jika 

kelak terjadi penggantian komponen visual, misalkan dari komponen data bound standar ke 

DevExpress, TMS, atau Alpha Skin, maka tidak perlu adanya perubahan kode 

2. Pemberian nama komponen data bound tidak terlalu urgen, dan fungsinya hanya sebagai pembantu 

saat design time, karena kita tidak akan mengaksesnya secara langsung pada kode program kecuali 

dalam kasus khusus. 



Data Module 

Adalah suatu modul yang didalamnya kita letakkan komponen koneksi database.  Semua form-form 

yang didalamnya terdapat dalam aplikasi ini, akan berbagi pakai  komponen koneksi yang diletakkan 

dalam data module.  

Untuk menambahkan module, gunakan menu pada IDE Delphi, FileNewOtherDelphi Files Data 

Module. Berikan set property name = dm.  

Tambahkan komponen TZConnection, set property-propertynya menjadi sebagai berikut:   

1. Name = con1. 

2. HostName = localhost, jika MySQL Anda install di komputer yang sama dengan aplikasi rental 
mobil, atau isikan nomor IP komputer dimana MySQL diinstall dalam jaringan LAN 

3. Protocol = mysql-5 

4. Port = 3306, jika saat menginstall MySQL Anda membiarkan port dalam kondisi defaultnya.  

5. User  = root 

6. Password = a, jika Anda mengisikan password a saat menginstall MySQL 

7. Database = rentalmobil 

 

Form Utama 

Form utama adalah dimana kita meletakkan menu-menu yang bersesuaian dengan form-form lain. 

Menu-menu dalam form ini terdiri atas komponen TButton, dikombinasikan dengan komponen 

TImageList untuk mempercantik tampilan.  

Dalam form utama juga terdapat menu untuk menampilkan report menggunakan Rave report. 



 

Gambar 2-17: Menu Utama Aplikasi Rental Mobil 

 

Prinsip kerja form utama, Tombol Data Pelanggan jika diklik akan menampilkan Form Pelanggan tepat 

disamping form utama, demikian juga Tombol Data Kendaraan akan menampilkan Form Data Kendaraan 

dan seterusnya. Potongan kode programnya adalah sebagai berikut:  

  with frmDataKendaraan do begin 

    Left:= Self.Left + Self.Width + 10; 

    Top:= Self.Top; 

    ShowModal; 

  end; 

Keyword Self merujuk pada form dimana keyword self diketikkan. Dan kasus ini, form dimana keyword 

self diketikkan adalah Form Utama. 

Form Data Pelanggan 

Form data pelanggan berguna untuk memanipulasi data pelanggan yang disimpan di database dalam 

Tabel Pelanggan. Manipulasi data pelanggan terdiri atas penambahan dan edit data. Penghapusan tidak 

saya sertakan dalam form ini, untuk menjaga integritas tabel pelanggan dan tabel sewa. Karena 

dimungkinkan salah menghapus data pelanggan, sementara pelanggan tersebut telah banyak 

melakukan transaksi sewa. Jika terjadi kesalahan pada pengisian data pelanggan, Anda tidak perlu 

menghapusnya, namun cukup mengeditnya.  

Untuk membuat form data pelanggan, ikuti langkah sebagai berikut:  

1. Buat form baru, tambahkan empat komponen TDBEdit yang terdapat dalam tab DBGo, 

komponen TZQuery yang terdapat dalam tab Zeos Access, komponen TClientDataset dan 

TDataSource yang terdapat dalam tab Data Access 



 
Gambar 2-18: Form Data Pelanggan 

2. Beri nama komponen TZQuery dengan nama Query, TClientDataset dengan nama m, dan 

TDataSource dengan nama dsm 

3. Klik tombol  pada property FieldDefs dari komponen TClientDataset 

4. Pada kotak editor FieldDefs tambahkan Field dengan mengklik tombol   

5. Set property name dari field menjadi kode_pelanggan, DataType menjadi ftWideString, dan Size 

menjadi 5, menyesuaikan dengan menyesuaikan dengan tabel pelanggan pada database MySQL 

6. Ulangi langkah 4 dan 5 untuk field nama_pelanggan, alamat, dan telepon 

 
Gambar 2-19: FieldDefs Editor 

7. Setelah selesai melakukan langkah 6, tutup Editor FieldDefs, kemudian klik kanan komponen 

TClientDataset, pilih Fields Editor… 

8. Klik kanan Fields Editor tersebut dan pilih Add all fields, maka seluruh field yang kita buat pada 

Editor FieldDefs akan ditambahkan pada Fields Editor 



 
Gambar 2-20: Fields Editor 

9. Set property Dataset menjadi m, m adalah nama dari komponen TClientDataset pada form 

tersebut, property name menjadi dsm 

10. Langkah selanjutnya adalah mengkoneksikan komponen data bound, yang dalam hal ini adalah  

TDBEdit, ke TClientDataset melalui komponen DataSource. Hubungkan masing-masing 

komponen data bound terhadap masing-masing field yang terdapat dalam TClientDataset. 

Misalkan, komponen data bound yang kita hubungkan ke field kode_pelanggan kita beri nama 

edtKodePelanggan 

11. Set property DataSource pada edtKodePelanggan menjadi dsm 

12. Set property DataField, dengan memilih melalui dropdown list menjadi kode_pelanggan 

13. Ulangi langkah 11 dan 12  untuk sehingga untuk masing-masing field pada TClientDataset 

terdapat komponen satu komponen TDBEdit yang terhubung dengannya  

 

Gambar 2-21: Property Data Source 

Menambah Data Pelanggan 

Saat tombol Baru ditekan, ketika prosedur TfrmDataPelanggan.btnBaruClick(Sender: TObject); 

dijalankan, dan perintah  

FModusManipulasi:= mmBaru;   

memberikan penanda pada status manipulasi data saat ini yaitu memasukkan data pelanggan baru. 

Penanda status manipulasi ini penting, untuk membedakan bagaimana data akan disimpan dalam 

database. Apakah sebagai penambahan record pada data base atau merupakan update pada record 

yang telah terdapat dalam database.  

Umumnya kita akan membersihkan kotak input dari isian saat modus manipulasi penambahan data, 

sebagai tanda bahwa data yang akan dimasukkan adalah sebagai record(data) baru, bukan merupakan 

hasil update dari record yang sudah ada dalam database. Dalam aplikasi kita yang menggunakan 



komponen data bound, kita tidak perlu membersihkan isian komponen TDBEdit satu per satu, melainkan 

cukup dengan dua baris perintah berikut: 

  m.Close; 

  m.CreateDataSet; 

Perintah m.Close akan membersihkan tabel yang tersimpan, dan menutup akses data bound pada 

TClientDataset m. Sedangkan perintah  berfungsi menciptakan tabel baru yang kosong pada 

TClientDataset.  

Saat user mengisikan data-data pada komponen data bound, data tersebut otomatis akan disimpan 

dalam TClientDataset.  

Mengedit Data Pelanggan 

Jika user hendak mengedit data, aplikasi hendaknya menampilkan data pelanggan yang hendak diedit, 

dan prosedur TfrmDataPelanggan.btnEditClick(Sender: TObject); dijalankan Aplikasi dapat 

mengetahui data pelanggan yang dimaksud dari kode pelanggan yang diinputkan oleh user.  

  FKodeAwal:= InputBox('Input Msg', 'Masukkan Kode Pelanggan', ''); 

Kode tersebut diatas akan menampilkan dialog kotak input. Hasil dari inputan user akan disimpan dalam 

variabel FkodeAwal. Jika user tidak mengetikkan masukan data sama sekali, atau dia menekan tombol 

Cancel, maka FkodeAwal akan berisi kosong.  

  if FKodeAwal = '' then exit; //tombol cancel ditekan atau inputan tidak diisi 

Jika FkodeAwal kosong, maka baris kode berikutnya tidak akan dieksekusi. Perintah   

  {pengecekan, apakah kode_pelanggan ada dalam database} 

  with Query do begin 

    SQL.Clear; 

    SQL.Text:= 

      'SELECT * FROM pelanggan WHERE kode_pelanggan = ' + 

      QuotedStr(FKodeAwal); 

    Open; 

adalah untuk mengambil data pelanggan dari database yang mempunyai kode pelanggan sesuai inputan 

user yang disimpan dalam variabel FKodeAwal. 

    //kode_pelanggan tidak ada dalam database 

    if RecordCount=0 then begin 

      MessageDlg('Kode pelanggan ' + FKodeAwal + 

        ' tidak ditemukan', mtWarning, [mbOK], 0); 

      exit; 

    end; 

  end; 

Jika data pelanggan yang dimaksud ada dalam database, maka data tersebut akan dikembalikan dalam 

database untuk disimpan dalam Query (komponen TZQuery). Property RecordCount menggambarkan 

jumlah record yang tersimpan dalam Query tersebut. Jika RecordCount nol, maka aplikasi menampilkan 

pesan bahwa kode pelanggan tidak terdapat dalam database, sehingga proses edit tidak dilanjutkan. Jika 

kode data pelanggan ditemukan, maka kode berikut dijalankan: 



  {pengisian Client Dataset } 

  m.Close; 

  m.CreateDataSet; 

  m.Append; 

 

  for i := 0 to m.Fields.Count-1 do begin 

    FieldCari:=  Query.FindField(m.Fields[i].FieldName); 

    if Assigned(FieldCari) then 

      m.Fields[i].Value:= FieldCari.Value; 

  end; 

  FieldCari:= nil; 

Perintah  for i := 0 to m.Fields.Count-1 do berfungsi melooping seluruh field yang terdapat 

dalam m (komponen TClientDataset).  

Perintah FieldCari:= Query.FindField(m.Fields[i].FieldName);  berfungsi mencari field yang 

tersimpan dalam Query(komponen TZQuery), dengan nama field sebagai mana nilai yang tersimpan 

dalam m.Fields[i].FieldName, dan simpan hasil pencarian dalam variabel FieldCari. 

Perintah if Assigned(FieldCari) then berfungsi untuk mencek, jika field yang dicari terdapat dalam 

Query, maka perintah  m.Fields[i].Value:= FieldCari.Value; dijalankan, yakni nilai yang terdapat 

dalam  FieldCari diisikan pada field yang bersesuaian dalam komponen TClientDataset m.  

Saat komponen TClientDataset m terisi data, maka otomatis komponen databound yang diikatkan 

dengan m akan menampilkan data tersebut. Tanpa Anda harus satu persatu mengisikan hasil query ke 

masing-masing komponen TDBEdit, sebagaimana hal tersebut harus kita lakukan ketika kita tidak 

menggunakan komponen databound pada Aplikasi Buku Alamat. 

Menyimpan Data Pelanggan 

Ketika tombol simpan ditekan, maka kode perintah berikut di bawah dijalankan: 

  if FModusManipulasi = mmBaru then 
    Query.SQL.Text:= 

      'INSERT INTO pelanggan(kode_pelanggan, nama_pelanggan, alamat, telepon) ' + 

      'VALUES(:kode_pelanggan, :nama_pelanggan, :alamat, :telepon) '; 

 

  if FModusManipulasi = mmEdit then 

    Query.SQL.Text:= 

      'UPDATE pelanggan ' + 

      'SET kode_pelanggan = :kode_pelanggan, ' + 

          'nama_pelanggan = :nama_pelanggan, ' + 

          'alamat = :alamat, ' + 

          'telepon = :telepon ' + 

      'WHERE kode_pelanggan = :kode_awal'; 

  try 

    with Query do begin 

      SQL.Text:= StringReplace(SQL.Text, ':kode_pelanggan', 

        QuotedStr(mkode_pelanggan.Value), []); 

      SQL.Text:= StringReplace(SQL.Text, ':nama_pelanggan', 

        QuotedStr(mnama_pelanggan.Value), []); 

      SQL.Text:= StringReplace(SQL.Text, ':alamat', 

        QuotedStr(malamat.Value), []); 



      SQL.Text:= StringReplace(SQL.Text, ':telepon', 

        QuotedStr(mtelepon.Value), []); 

      SQL.Text:= StringReplace(SQL.Text, ':kode_awal', 

        QuotedStr(FKodeAwal), []); 

      Query.ExecSQL; 

    end; 

    MessageDlg('Penyimpanan Sukses.',mtInformation,[mbOK],0); 

  except 

    on E:Exception do begin 

      MessageDlg('Error! ' + E.Message,mtError,[mbOK],0); 

      Exit; 

    end; 

  end; 

 

  FModusManipulasi:= mmNone; 
 TampilanAwal; 

Dari potongan kode di atas, dapat kita pahami, bahwa penyimpanan dari modus manipulasi mmBaru 

(saat tombol baru ditekan) berbeda dengan modus manipulasi mmEdit. Modus manipulasi mmBaru 

menggunakan perintah INSERT pada SQL, dan mmEdit menggunakan perintah UPDATE.  

Dalam teks perintah SQL, terdapat tanda parameter yang didahului dengan tanda : (titik dua), 

sebagaimana dalam contoh:  

    Query.SQL.Text:= 

      'UPDATE pelanggan ' + 

      'SET kode_pelanggan = :kode_pelanggan, ' + 

          'nama_pelanggan = :nama_pelanggan, ' + 

          'alamat = :alamat, ' + 

          'telepon = :telepon ' + 

      'WHERE kode_pelanggan = :kode_awal'; 

Kata yang ditandai sebagai parameter akan ditukar dengan nilai sebenarnya menggunakan perintah 

StringReplace. Perintah: 

      SQL.Text:= StringReplace(SQL.Text, ':nama_pelanggan', 

        QuotedStr(mnama_pelanggan.Value), []); 

berfungsi untuk mengganti teks  :nama_pelanggan menjadi sesuai dengan nilai yang tersimpan dalam  

dengan mnama_pelanggan.Value yang diapit dengan tanda petik tunggal.  mnama_pelanggan adalah 

suatu variabel yang merepresentasikan field  nama_pelanggan  dalam komponen TClientDataset  m 

yang diciptakan secara otomatis oleh Delphi saat Anda menambahkan field pada Fields Editor saat 

design time.  

Penerapan Try .. Except .. End  

Potongan kode berikut:  

  try 

    with Query do begin 

      SQL.Text:= StringReplace(SQL.Text, ':kode_pelanggan', 

... 

... 

      Query.ExecSQL; 

    end; 



    MessageDlg('Penyimpanan Sukses.',mtInformation,[mbOK],0); 

  except 

    on E:Exception do begin 

      MessageDlg('Error! ' + E.Message,mtError,[mbOK],0); 

      Exit; 

    end; 

  end; 

berfungsi untuk menangkap Exception, atau dalam banyak kasus berupa error yang terjadi saat program 

dijalankan.  Maksud dari baris code di atas, jika suatu error terjadi dalam baris code diantara.. 

try 

   ... 

   ... 

   ...     

except 

maka seketika itu lakukan… 

      MessageDlg('Error! ' + E.Message,mtError,[mbOK],0); 

      Exit; 

yakni menampilkan tulisan ditambah dengan pesan error yang dibangkitkan dari baris code antara try.. 

except, dan langsung keluar dari prosedur (jadi perintah setelah try..except..end tidak dijalankan). 

Adapun jika tidak terjadi error dalam baris code antara try..except, maka baris perintah antara 

except..end tidak akan pernah dijalankan.  

Nah, tidak semua kode kita berikan try..except, kenapa hanya kode dalam  klik tombol  simpan? 

Jawabannya adalah: Karena kemungkinan kesalahan yang terjadi hanya diketahui saat run time (saat 

program telah berjalan, BUKAN saat kode program di-compile)dan bisa jadi karena faktor di luar 

program kita. Pada baris kode mana kesalahan tersebut terjadi? Kesalahan tersebut mungkin terjadi 

pada baris perintah:  

  try 

    ... 

    ... 

      Query.ExecSQL; 

    ... 

    ... 

  except 

Query.ExecSQL dijalankan saat program telah berjalan (saat runtime). Apa yang terjadi dari eksekusi 

Query.ExecSQL hanya dapat diketahui saat runtime. Saat dicompile (saat kita memilih menu Project-

>Compile xxx, kita tidak mengetahui apakah ketika Query.ExecSQL dijalankan  error ataukah tidak, 

karena compile HANYA MEN-CEK BENAR TIDAKNYA ketikan program kita dan TIDAK MENCEK akibat dari 

eksekusi program kita. Query.ExecSQL akan dapat di-compile  dengan mulus tanpa kesalahan apapun.  

Apa saja kemungkinan error yang terjadi saat runtime ketika Query.ExecSQL dieksekusi? Diantaranya 

yang paling sering terjadi: 

1. Kesalahan perintah SQL yang dijalan oleh Query.ExecSQL 

Saat perintah.. 



    Query.SQL.Text:= 

      'UPDATE pelanggan ' + 

      'SET kode_pelanggan = :kode_pelanggan, ' + 

          'nama_pelanggan = :nama_pelanggan, ' + 

          'alamat = :alamat, ' + 

          'telepon = :telepon ' + 

      'WHERE kode_pelanggan = :kode_awal'; 

di-compile, compiler tidak mengetahui apakah SQL sudah benar atau belum jika ditembakkan ke 

database. Compiler HANYA MEMASTIKAN BAHWA PENULISAN pengisian perintah SQL yang 

berupa string sudah benar.  Database Server MySQL lah, yang memastikan bahwa perintah SQL 

yang dikirimkan kepadanya itu sudah benar atau belum. Dan pengiriman perintah SQL itu terjadi 

saat runtime.  

2. Server database MySQL  mati, atau database yang dituju tidak ada dalam server 

Dengan menggunakan try..except..end, kita dapat menentukan alur perjalanan program jika terjadi 

error. Misalkan, dengan menerjemahkan error ke Bahasa Indonesia, atau mengganti dengan pesan error 

buatan kita sendiri, atau bahkan tidak menampilkan error yang terjadi  dengan menghapus baris 

perintah diantara except..end. 

Form Data Kendaraan 

Form data kendaraan berguna untuk memanipulasi data kendaraan yang disimpan di database dalam 

Tabel Kendaraan. Pada form ini kita menggunakan komponen TImage untuk merepresentasikan gambar 

mobil. Gambar mobil pada tiap record dapat di-set dengan mengklik tombol Set Gambar.  

Ketika user mengklik tombol Set Gambar, kemudian memilih gambar dari suatu folder, gambar akan di-

load ke TImage. Ketika user mengklik tombol simpan, gambar dari lokasi file yang di-load tadi disimpan 

dalam folder images (yang folder images tersebut terletak dalam lokasi folder yang sama dari file .exe 

aplikasi) dengan nama file sesuai dengan nilai dari field nopol  ditambah ekstensi .jpg. Jadi dalam hal ini, 

file gambar tidak disimpan dalam database. 

Perhatikan potongan kode program berikut:  

procedure TfrmDataKendaraan.btnSetGambarClick(Sender: TObject); 

begin 

  with OpenPictureDialog do begin 

    if not Execute(0) then exit; //jika tombol cancel ditekan 

    img.Picture.LoadFromFile(FileName); 

  end; 

end; 

kode di atas adalah saat tombol Set Gambar di klik. Aplikasi akan menampilkan dialog dari komponen 

TOpenPictureDialog ketika method Execute dijalankan, yang berfungsi untuk memilih mana gambar 

dari suatu folder yang hendak dipilih. Jika Execute mengembalikan nilai True, maka ini bermakna user 

telah memilih gambar dan mengklik tombol Open, yang kemudian img(komponen TImage) meload 

gambar sesuai lokasi file. 



 
Gambar 2-22: Form Data Kendaraan 

Saat user mengklik tombol simpan, maka prosedur CopyFileGambar akan dijalankan. Prosedur ini 

berfungsi mengkopi file gambar yang ditampilkan di TImage sesuai hasil dari  TOpenPictureDialog, 

perhatikan potongan kode berikut:  

procedure TfrmDataKendaraan.CopyFileGambar; 

var 

  FileGambar: string; 

begin 

  FileGambar:= OpenPictureDialog.FileName; 

  if not FileExists(FileGambar) then exit; 

  CopyFile(pchar(FileGambar), 

    pchar(FolderGambar + mnopol.Value + '.jpg'),LongBool(False)); 

end; 

pengecekan if not FileExists(FileGambar) then exit;  diperlukan karena bisa jadi gambar yang 

ditampilkan di TImage bukan hasil dari dialog TOpenPictureDialog, namun dari loading dari lokasi folder 

images, yang terjadi saat modus manipulasi mmEdit. Jika memang bukan dari hasil TOpenPictureDialog, 

atau karena dialog dari komponen TOpenPictureDialog tidak pernah dipanggil, maka tidak perlu ada 

pengkopian gambar.  

Perintah pchar(FileGambar) berfungsi untuk menCAST (menjadikan sesuai/merubah) tipe variabel 

FileGambar yang bertipe String menjadi PWideChar atau PChar. Perhatikan, parameter pada prosedur 

CopyFile, sebenarnya hanya menerima inputan bertipe PWideChar atau PChar.  

Fungsi FolderGambar  mengembalikan lokasi folder dimana file gambar tersebut  harus dikopikan. 

Adapun kode dari fungsi tersebut adalah:  

function TfrmDataKendaraan.FolderGambar: string; 

begin 

  Result:= ExtractFilePath(Application.ExeName) + 'images\'; 

end; 

Fungsi ExtractFilePath(Application.ExeName) akan mengembalikan Path dari suatu file dengan 

nama yang tersimpan dalam Application.ExeName. Application.ExeName adalah nama file .exe dari 

aplikasi yang sedang berjalan (dalam hal ini nama file .exe aplikasi kita adalah RentalMobil.exe). Jika 

Anda menjalankan (atau men-double klik) file E:\Pembuatan Produk Aplikasi database dengan Delphi 



2010\Source Code\Rental Mobil \RentalMobil.exe, maka fungsi ExtractFilePath akan mengembalikan 

E:\Pembuatan Produk Aplikasi database dengan Delphi 2010\Source Code\Rental Mobil \. 

Pembahasan mengenai penyimpanan data kendaraan dalam database tidak kita bahas, karena telah 

cukup terwakili di pembahasan Menyimpan Data Pelanggan. 

Form Transaksi Sewa 

 
Gambar 2-23: Form Transaksi Sewa 

Kita tidak akan membahas secara panjang lebar form transaksi sewa, karena tidak ada perbedaan yang 

terlalu mencolok pada source codenya dengan form lainnya. Kita hanya akan membahas teknik pop up 

saat pengisian kode pelanggan.  

Dalam form transaksi sewa, user diharuskan memasukkan kode pelanggan dan nomor polisi mobil. Agar 

memudahkan user dalam mengisi kode pelanggan, kita menggunakan form pop up, yang dengan form 

ini memungkin user mencari kode pelanggan berdasarkan nama pelanggan. Form pop up kode 

pelanggan ditampilkan ketika user mengklik tombol  yang terletak disamping kotak isian kode 

pelanggan. Kodenya adalah sebagai berikut:  

  with frmPopPelanggan do begin 

    ShowModal; 

    if IsOK then begin 

      m.Edit; 

      mkode_pelanggan.Value:= 

        Query.FieldByName('kode_pelanggan').AsString; 

      edtKodePelanggan.SetFocus; 

      edtnopol.SetFocus; 

    end; 

  end; 

Pada kode tersebut dapat diketahui, jika IsOK maka field kode_pelanggan dari m (komponen 

TClientDataset)  diisi dengan kode pelanggan dari Query(komponen TZQuery) milik form pop up 

pelanggan. Kemudian  perintah 



      edtKodePelanggan.SetFocus; 

      edtnopol.SetFocus; 

akan membuat event OnExit pada edtKodePelanggan dijalankan, kodenya adalah sebagai berikut: 

procedure TfrmSewa.edtKodePelangganExit(Sender: TObject); 

begin 

  if m.Active then IsiDataPelanggan; 

end; 

maka prosedur IsiDataPelanggan dijalankan. Adapun kodenya adalah sebagai berikut: 

  m.Edit; 

  mnama_pelanggan.Value:= '<Tidak Ditemukan>'; 

  mtelepon.Value:= '<Tidak Ditemukan>'; 

  malamat.Value:= '<Tidak Ditemukan>'; 

 

  with Query do begin 

    Close; 

    SQL.Text:= 

      'SELECT nama_pelanggan, telepon, alamat ' + 

      'FROM pelanggan WHERE kode_pelanggan = :kode_pelanggan'; 

    SQL.Text:= StringReplace(SQL.Text, ':kode_pelanggan', 

        QuotedStr(mkode_pelanggan.Value), []); 

    Open; 

    if RecordCount>0 then begin 

      mnama_pelanggan.Value:= FieldByName('nama_pelanggan').AsString; 

      mtelepon.Value:= FieldByName('telepon').AsString; 

      malamat.Value:= FieldByName('alamat').AsString; 

    end; 

  end; 

kode di atas mengisikan string '<Tidak Ditemukan>' sebagai nilai awal pada data-data pelanggan, 

untuk memastikan jika seandainya kode_pelanggan yang diinputkan user tidak valid, yang dengan 

demikian hasil querynya kosong. 

Form Pop Up Kode Pelanggan 

 



Gambar 2-24: Form Pop Up Kode Pelanggan 

Pada prinsipnya, form pop up digunakan untuk membantu user dalam mengisikan kode pelanggan. 

Dengan form pop up, jika user tidak mengetahui berapa kode pelanggan yang harus dimasukkan, user 

dapat mencarinya dengan pengetahuannya terhadap potongan kode, nama, alamat, atau telepon 

pelanggan. User cukup memasukkannya ke dalam kotak isian Cari dan mengklik tombol Go. Jika data 

yang dicarinya terdapat dalam database, maka form pop up akan menampilkannya dalam Grid. Berikut 

ini kode saat tombol Go diklik: 

  with Query do begin 
    Close; 

    SQL.Text:= StringReplace(SQL.Text, ':kode_pelanggan', 

      QuotedStr('%'+edtCari.Text+'%'), []); 

    SQL.Text:= StringReplace(SQL.Text, ':nama_pelanggan', 

      QuotedStr('%'+edtCari.Text+'%'), []); 

    SQL.Text:= StringReplace(SQL.Text, ':alamat', 

      QuotedStr('%'+edtCari.Text+'%'), []); 

    SQL.Text:= StringReplace(SQL.Text, ':telepon', 

      QuotedStr('%'+edtCari.Text+'%'), []); 

    Open; 

  end; 

adapun isi perintah SQL dalam Query adalah sebagai berikut:  

Query.SQL.Text:= 

    'SELECT * FROM pelanggan ' + 

    'WHERE (kode_pelanggan like :kode_pelanggan) OR ' + 

    '      (nama_pelanggan like :nama_pelanggan) OR ' + 

    '      (alamat like :alamat) OR ' + 

    '      (telepon like :telepon) ' + 

    'ORDER BY kode_pelanggan '; 

hasil perintah Query di atas akan menampilkan data pelanggan, jika sebagian data kode_pelanggan atau  

sebagian data nama_pelanggan atau sebagian data alamat atau sebagian data telepon dari tabel 

pelanggan sama dengan isian user dalam kotak isian edtCari. 



 

BAB 3 MEMBUAT REPORT 
 

Report  adalah  informasi yang diperoleh dari pengolahan data dalam database berbentuk laporan yang 

dapat dicetak. Report adalah hal utama dari suatu aplikasi database. Dengan report, pemegang 

kebijakan suatu perusahaan dapat mengetahui kondisi perusahaan yang dipimpinnya. Direktur tidak 

harus (dan memang tidak perlu) mengetahui secara detail, bagaimana keseluruhan proses bisnis yang 

berlangsung dalam perusahaannya. Direktur cukup mengetahui laporan yang merangkum keseluruhan 

proses bisnis. Anda bisa bayangkan, jika Direktur Indomaret harus datang ke setiap outlet hanya untuk 

mengetahui omzet penjualan tiap harinya (betapa merepotkannya). 

 Ada berbagai komponen report  populer yang biasa dipakai di kalangan komunitas delphi. Diantaranya: 

- Rave Report (terpaket dalam Delphi) 

- Quick Report (terpaket dalam Delphi) 

- Free Report (third party, free) 

- Fast Report (third party, komersial) 

- Report Builder(third party, komersial) 

- Express Printing System (third party, komersial) 

- Jedi Report (third party, free) 

 

 

Rave Report 
Rave Report terdiri atas komponen-komponen berikut: 

NAMA KOMPONEN KETERANGAN 

TRvProject Sebagai penghubung aplikasi untuk dapat mengakses report yang dibuat 

dengan Rave.  

TRvSystem Untuk mengintegrasikan fungsi komponen TRvRenderPreview, 

TRvRenderPrinter, dan TRvNDRWriter 

TRvNDRWriter Digunakan bersama komponen TRvRenderPrinter dan TRvRenderPreview 

untuk menyimpan sebuah report dalam format biner tertentu yang siap untuk 

dicetak atau dipreview. 

TRvCustomComponent Melalui event yang terdapat pada komponen koneksi data, Anda dapat 

mengatur bagaimana data dikirimkan ke Rave Report. 

TRvDatasetConnection Sebagai jembatan yang menghubungkan komponen dataset pada aplikasi kita 

dengan komponen visual Rave 

TRvTableConnection Sebagai jembatan yang menghubungkan komponen dataset TTable BDE pada 

aplikasi kita dengan komponen visual Rave 

TRvQueryConnection Sebagai jembatan yang menghubungkan komponen dataset TQuery BDE pada 



aplikasi kita dengan komponen visual Rave 

TRvRenderPreview Digunakan untuk menampilkan preview report pada layar komputer dari file 

report yang dihasilkan komponen TRvNDRWriter 

TRvRenderPrinter Digunakan untuk mencetak pada printer dari file report yang dihasilkan 

komponen TRvNDRWriter 

TRvRenderPDF, 

TRvRenderHTML, 

TRvRenderRTF, 

TRvRenderText 

Untuk mengkonversi report menjadi file PDF, HTML, RTF atau Text 

Tabel 3-1: Daftar Komponen Rave Report 

Baiklah, kita akan mulai berlatih menggunakan Rave Report. Dalam latihan ini, kita akan membuat 

report dari database Access aplikasi buku alamat. Buatlah project baru kemudian ikuti langkah-langkah 

berikut:  

1. Tambahkan komponen TADOConnection pada form, dan setting agar terkoneksi ke file database 

Access teman.mdb sebagaimana terdapat dalam subbab Aplikasi Buku Alamat dan set property 

Connected menjadi True,  tambahkan komponen TADOTable untuk merujuk pada tabel personal 

dan set property Active menjadi True.  

2. Tambahkan komponen TRvProject dari  tab komponen Rave  pada form 

3. Tambahkan komponen TRvDataSetConnection pada form  set property Dataset  ke nama 

komponen TADOTable yang terdapat dalam form ( atau ADOTable1 jika Anda belum merubah 

property Name pada komponen TADOTable tersebut) 

4. Klik dobel komponen TRvProject dan RaveDesigner  otomatis akan dijalankan 



 

 

Gambar 3-1: Rave Designer 

5. Tambahkan komponen Region pada Page Layout  dan resize sehingga memenuhi seluruh bagian 

Page Layout. 

 
Gambar 3-2: Tab Komponen Rave Designer 

 

6. Jalankan menu File New Data Object untuk menghubungkan komponen 

TRvDataSetConnection pada form Delphi dengan Rave Designer 

7. Pilih  kemudian klik tombol Next, kemudian klik tombol Finish 

8. Maka  akan nampak di Project Tree Panel 

9. Tambahkan Band Component   pada Region 

10. Atur  Band Component secukupnya,  kemudian letakkan Text Component  dari tab Standard ke 

Band Component 

Property Panel  

Page Layout 

Project Tree Panel 

Tab Docked Toolbar 

Komponen Region 



11. Set property Text Component dengan tulisan Laporan Buku Alamat, sehingga tampilan desain 

report kita menjadi sebagaimana berikut:  

 

Gambar 3-3: Tampilan Laporan Buku Alamat 

 

12. Tambahkan DataBand Component   pada Region, kemudian set property DataView-nya 

menjadi DataView1 

13. Tambahkan empat Data text Component  pada DataBand Componet, set  property DataView 

keempatnya menjadi DataView1, kemudian property DataField masing-masing komponen 

berturut-turut isikan: nama, tanggal_lahir, telepon, dan alamat 

 
Gambar 3-4: Tampilan Desain Buku Alamat setelah penambahan komponen Data Text 

14. Jalankan menu FileExecute Report , atau tekan tombol  pada Rave Designer kemudian pilih 

Preview pada Report Destination untuk melihat hasil sementara report yang Anda buat 



 

Gambar 3-5: Preview Laporan Buku Alamat 

 

Anda dapat menyimpan hasil report yang telah Anda buat dengan menjalankan menu FileSave pada 

Rave Designer, dan report buatan Anda akan disimpan dalam suatu file dengan ekstensi  rav. File rav ini 

dapat kita panggil saat runtime. 

 

Menata Tampilan Report 

Selamat, Anda telah berhasil membuat report yang pertama. Sederhana, namun sebagai langkah awal 

untuk membuat report yang lebih rumit. Jika kita melihat report yang pertama yang telah buat, jarak 

antar baris terlalu lebar, dan agar lebih rapi, harusnya masing-masing lajur diberi nama kolom dan garis.  

Untuk menata jarak antar baris, dapat dilakukan dengan mengatur tinggi Databand1, untuk memberi 

garis pada masing-masing kolom, gunakan komponen pada Tab Drawing 

 

 

 

 

 



 

 

 
Gambar 3-6: Tampilan report setelah ditata 

Untuk membuat label kolom, gunakan Komponen Rectangle dan Komponen Text.  Jika komponen 

Rectangle menutupi Komponen Text, klik kanan pada komponen Rectangle kemudian pilih menu 

OrderSend to Back. 

 
Gambar 3-7: Report Buku Alamat ketika dijalankan 

 

Membuat Banyak Report Dalam Satu File  
Ketika  dalam suatu aplikasi yang hendak Anda buat membutuhkan lebih dari satu report  –  dan pada 

umumnya aplikasi database membutuhkan banyak report  –  adalah lebih baik Anda mengumpulkan 

report-report tersebut dalam satu file, sehingga lebih mudah dalam pendistribusiannya pada konsumen.  

Untuk membuat  banyak report dalam satu file, gunakan menu FileNew Report pada Rave Designer, 

kemudian beri nama yang jelas masing-masing report dengan mengisikannya pada property Name dan 

FullName. Karena kelak nama-nama report ini kita panggil dari aplikasi kita saat runtime. Ada baiknya 

Anda menyamakan isi dari property Name dan FullName agar tidak membingungkan pada saat 

pemanggilannya.  

Anda dapat menemukan contoh banyak report dalam satu file, dengan membuka file 

../Report/RentalMobil.rav dalam CD penyerta.  

Komponen Rectangle  

dari Tab Drawing 

 

Komponen Text dari Tab 

Standard  

 



 
Gambar 3-8: Report Library 

Memanggil Report Saat Runtime 
Anda perhatikan kembali form utama dari aplikasi Rental Mobil yang telah kita buat. Didalam form 

tersebut terdapat tombol-tombol untuk menampilkan report. Sebagaimana telah kita ketahui, file report 

aplikasi tersebut, RentalMobil.rav, mengandung lebih dari satu report. Perhatikan property ProjectFile 

dari komponen TRvProject yang telah diset ke lokasi D:\ali nitip\Pembuatan Produk Aplikasi database 

dengan Delphi 2010\Report\RentalMobil.rav pada harddisk di komputer saya. Anda bisa men-set 

property ini saat runtime dengan memberikan dialog open file report pada user, sehingga aplikasi kita 

menjadi lebih dinamis. Namun kali ini saya men-setnya saat designtime. Anda perlu men-set kembali 

sesuai dengan lokasi folder di komputer Anda untuk dapat menjalankannya di komputer Anda.  

Ketika tombol laporan Sewa Rentang Tgl diklik, aplikasi akan menampilkan report sesuai rentang tanggal 

yang dimasukkan, kodenya adalah sebagai berikut:  

 procedure TfrmMain.btnlapSewaRentangTglClick(Sender: TObject); 

 var 

   TglStr: string; 

   TglMulai, TglSampai: TDateTime; 

 begin 

   TglStr:= InputBox('Input Rentang Tanggal', 

     'Masukkan Tanggal Mulai (' + ShortDateFormat + ')',''); 

   if TglStr = '' then exit; 

   TglMulai:= StrToDate(TglStr); 

  

   TglStr:= InputBox('Input Rentang Tanggal', 

     'Masukkan Tanggal Sampai (' + ShortDateFormat + ')',''); 

   if TglStr = '' then exit; 

   TglSampai:= StrToDate(TglStr); 

  

   with Query do begin 

     Close; 

     SQL.Text:= 

 

      'SELECT nama_pelanggan, nopol, mobil, tgl_pinjam, tgl_kembali, ' 

+ 

       'jumlah '+ 

       'FROM sewa a INNER JOIN pelanggan b ' + 

       'ON a.kode_pelanggan = b.kode_pelanggan ' + 



       'WHERE tgl_pinjam BETWEEN :mulai AND :sampai'; 

     SQL.Text:= StringReplace(SQL.Text, ':mulai', 

       QuotedStr(FormatDateTime('yyyy-mm-dd',TglMulai)), []); 

     SQL.Text:= StringReplace(SQL.Text, ':sampai', 

       QuotedStr(FormatDateTime('yyyy-mm-dd',TglSampai)), []); 

     Open; 

   end; 

   RvProject.SelectReport('LapSewaRentangTgl', False); 

   RvProject.Execute; 

 end; 

 

dari kode di atas dapat kita pahami, bahwa inputan awal dan akhir dari rentang tanggal dimasukkan 

menggunakan fungsi InputBox. Kemudian untuk memilih report mana yang hendak ditampilkan, 

dilakukan dengan menggunakan method dari SelectReport komponen TRvProject. 



 

BAB 4 MEMBUAT HELP APLIKASI 

 

Tidak perlu dikatakan lagi pentingnya  help dari suatu aplikasi. Dengan help yang baik, calon user dapat 

menguasai aplikasi yang kita buat tanpa bantuan kita.  Coba bayangkan, jika kita memasarkan suatu 

aplikasi secara massal ke pasar tanpa disertai help yang  memuaskan, berapa banyak telepon user yang 

harus kita jawab yang menanyakan bagaimana menggunakan aplikasi kita? 

Untuk membuat help  aplikasi, kita dapat menggunakan HelpNDoc, file  installernya dapat Anda jumpai 

di /Component Book/helpndoc-setup.exe  pada CD penyerta. 

 
Gambar 4-1: Tampilan Awal HelpNDoc 

Untuk membuat help suatu aplikasi dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:  

1. Jalankan menu FileNew Project 

2. Pada Project Title isikan judul help, misalkan Help Aplikasi Rental Mobil  

3. Pada Table of contents (daftar isi), gantilah isian defaultnya sebagaimana berikut:  

 

 



Gambar 4-2: Membuat Project Baru HelpNDoc 

4. Klik OK 

5. Isikan pada General properties inputan yang Anda kehendaki 

 

 
Gambar 4-3: General Properties HelpNDoc 

 

6. Klik item-item yang terdapat pada Table of contents maka di bagian kanan akan muncul 

pengolah kata, dimana Anda menuliskan isi dari help Anda. 

 

Setelah selesai menuliskan isi dari help aplikasi Anda pada project HelpNDoc, Anda dapat meng-compile 

project tersebut dalam format CHM, HTML, DOC, atau PDF.  Umumnya, dewasa ini help aplikasi adalah 

dalam format CHM. Untuk meng-compile project menjadi file CHM, dapat dilakukan dengan langkah-

langkah berikut:  

1. Jalankan menu ToolsCompile Project… 

2. Cek pada CHM Help Export, dan hilangkan cek dari export selainnya 

3. Klik tombol Generate 

Ups! Muncul pesan error, apa yang terjadi?  Apa yang salah? 

 

 
Gambar 4-4: Dialog Error kompilasi CHM 

Dari informasi error, ternyata HelpNDoc membutuhkan Microsoft HTML Help Workshop untuk dapat 

meng-compile project menjadi CHM. Kita diharuskan mendownload Microsoft HTML Help Workshop 

kemudian men-set lokasi foldernya. Untungnya, saya telah mendownloadkannya untuk Anda. Jadi mari 

kita lanjutkan langkah-langkah pembuatan Help dalam format CHM ini, dan JANGAN TUTUP dialog error 

tersebut. 



4. Install Microsoft HTML Help Workshop dengan menjalankan file htmlhelp.exe yang terdapat di 

folder \Component Book\ pada CD penyerta 

5. Klik link pada dialog error HelpNDoc 

6. Isikan C:\Program Files\HTML Help Workshop\hhc.exe pada kotak isian File name jika Anda 

menginstall Microsoft HTML Help Workshop di C:\Program Files\ 

7. Klik tombol Open, kemudian tombol Back, kemudian klik kembali tombol Generate 

8. Untuk melihat file help CHM yang dihasilkan, klik link dibawah tulisan Launch the generated 

file(s) pada dialog sukses 

 
Gambar 4-5: Dialog kompilasi CHM berhasil 

Selamat.  Anda telah berhasil membuat help professional dengan format file chm! 
 

 
Gambar 4-6: Help aplikasi rental mobil



 

BAB 5 MEMBUAT INSTALLER 
 

Installer diperlukan saat Anda hendak mendistribusikan aplikasi ke klien atau pelanggan. Dengan Anda 

memaketnya dalam suatu installer, konsumen yang membutuhkannya dapat segera menginstall di 

komputernya dengan mudah dengan hanya menjalankan file setup.exe atau install.exe, sebagaimana 

umumnya aplikasi komersial professional seperti Adobe Photosop dan Microsoft Office. Pada 

kesempatan kali ini kita akan membahas penggunaan Inno Setup untuk membuat installer dari aplikasi 

Buku Alamat. Inno Setup versi terbaru bisa Anda donwload dari www.jrsoftware.org, atau Anda bisa 

menggunakan installer inno setup di \Component Book\isetup-5.4.1-unicode.exe yang terdapat pada CD 

penyerta. 

Aplikasi Buku Alamat terdiri atas dua file, AplikasiBukuAlamat.exe dan teman.mdb. Untuk dapat berjalan 

normal di komputer client, dua file ini harus kita paketkan dalam satu installer. Agar aplikasi dapat 

langsung berjalan begitu selesai diinstal, Anda harus memastikan bahwa lokasi file database relatif 

terhadap lokasi file exe. Perhatikan property ConnectionString dari komponen TADOConnection yang 

telah kita isi dengan path absolut (pada komputer Anda bisa jadi berbeda):  

Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;User ID=Admin;Data Source=D:\ali nitip\Pembuatan 

Produk Aplikasi database dengan Delphi 2010\data\teman.mdb;Mode=Share Deny None;Jet 

OLEDB:System database="";Jet OLEDB:Registry Path="";Jet OLEDB:Database Password="";Jet 

OLEDB:Engine Type=5;Jet OLEDB:Database Locking Mode=1;Jet OLEDB:Global Partial Bulk 

Ops=2;Jet OLEDB:Global Bulk Transactions=1;Jet OLEDB:New Database Password="";Jet 

OLEDB:Create System Database=False;Jet OLEDB:Encrypt Database=False;Jet OLEDB:Don't 

Copy Locale on Compact=False;Jet OLEDB:Compact Without Replica Repair=False;Jet 

OLEDB:SFP=False; 

Anda perhatikan, file database diarahkan ke  

D:\ali nitip\Pembuatan Produk Aplikasi database dengan Delphi 2010\data\teman.mdb, maka 

jika letak file mdb tidak terletak pada lokasi folder di atas aplikasi tidak bisa digunakan. Untuk itu kita 

harus mengganti lokasi file mdb saat runtime. Sebagai contoh saya mengganti lokasi di atas menjadi 

xxxx, kemudian xxxx ini akan kita replace ketika aplikasi dijalankan dan property Connected pada 

komponen TAdoConnection diset menjadi False saat design time, sehingga isi property ConnectionString 

menjadi: 

  
Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;User ID=Admin;Data Source=xxxx;Mode=Share Deny 

None;Jet OLEDB:System database="";Jet OLEDB:Registry Path="";Jet OLEDB:Database 

Password="";Jet ... dst 

 

Berikut ini tambahan kode yang saya letakkan pada prosedur FormCreate: 

procedure TfrmTeman.FormCreate(Sender: TObject); 

var FileDatabase, Koneksi: string; 

begin 

  {setting koneksi database} 



  FileDatabase:= ExtractFilePath(Application.ExeName) + 'teman.mdb'; 

 

  with ADOConnection1 do 

    ConnectionString:= 

      StringReplace(ConnectionString, 'xxxx', FileDatabase,[]); 

 

  ADOConnection1.Connected:= True; 

  Tpersonal.Open; 

... 

... 

 

Berikut ini langkah-langkah pembuatan installer Buku Alamat dengan Inno Setup:  

1. Jalankan Inno Setup Compiler 

2. Pada dialog Welcome, pilih Create a new script file using Script Wizard, kemudian klik tombol Ok 

3. Pada dialog Welcome to the Inno Setup Script Wizard klik tombol Next 

4. Pada dialog Application Information, lengkapi kotak-kotak isian yang terdapat di dalamnya, 

kemudian klik tombol Next 

 
   Gambar 5-1: Contoh pengisian Application Information 

5. Pada Application destination base folder pilih Program Files Folder, pada Application folder name 

isikan Buku Alamat kemudian klik tombol Next 

6. Pada Application main executable file isikan AplikasiBukuAlamat.exe lengkap beserta lokasi 

foldernya, pada Other application files tambahkan teman.mdb lengkap beserta lokasi foldernya.  



 
Gambar 5-2: Contoh pengisian Application Files 

7. Pada Application Start Menu folder name isikan Buku Alamat, set check box Create an Uninstall 

icon in the Start Menu folder, kemudian klik tombol Next 

8.  Application Documentation, walaupun bisa Anda lewatkan namun sebaiknya tetap diisi agar 

installer Anda terkesan lebih professional, khususnya apabila software yang Anda buat 

mendapatkan perlindungan hak cipta secara hukum 

 
Gambar 5-3: Contoh pengisian Application Documentation 

9. Pada Languages pilih English, kemudian klik tombol Next 

10. Pada Custom compiler output folder isikan lokasi dimana output installer diletakkan, pada 

Compiler output base file name isikan nama output file installer yang akan dibuat. Pada contoh 

saya isikan setup sehingga output file installer menjadi setup.exe. Jika Anda menghendaki user 

harus memasukkan password dulu sebelum menginstall, Anda dapat menset password yang 



harus dimasukkan user pada kotak isian Setup password Kemudian klik tombol Next hingga 

muncul tombol Finish.   

 
Gambar 5-4: Contoh pengisian Compiler Settings 

11. Setelah mengklik tombol Finish, akan muncul dialog “Would you like to compile the new script 

now?”, klik tombol Yes 

12. Klik Yes sekali lagi ketika muncul dialog “Would you like to save the script before compiling?”, 

kemudian isikan nama file untuk menyimpan script instalasi Anda, sehingga kelak dapat 

digunakan lagi.  

 

Setelah melakukan langkah-langkah instalasi dengan benar sebagaimana di atas, maka pada lokasi 

folder pada Custom compiler output folder  akan berisi file setup.exe yang siap digunakan untuk 

menginstall aplikasi Buku Alamat.  



 

BAB 6 MEMBUAT UPDATE PROGRAM MELALUI INTERNET 
 

Seringkali, ketika menjalankan suatu produk aplikasi dari vendor terkenal, atau dari komunitas open 

source aktif di internet, kita mendapatkan notifikasi tentang adanya versi, patch, atau plugin terbaru 

yang siap didownload dari internet.  Sebagai seorang programmer professional, tentunya kita tidak bisa 

mengesampingkan hal ini dari produk aplikasi yang kita buat. Adanya fasilitas update melalui internet 

dapat meningkatkan image dan prestise user atau konsumen terhadap kita. Selain itu dapat 

mempermudah tanggungjawab kita sebagai developer, apabila dijumpai bug atau kesalahan dalam 

pemrograman, kita tidak harus bertemu secara fisik dengan konsumen. Tentunya, hal ini lebih 

menghemat biaya dan waktu.  

Nah, bagaimana agar aplikasi kita bisa mendapatkan informasi adanya update terbaru dari aplikasi kita 

melalui internet, kemudian men-donwloadnya?   

Aplikasi yang kita buat  bisa mendapatkan informasi melalui internet dengan memanfaatkan koneksi 

HTTP, sebagaimana browser yang biasa kita gunakan dalam berselancar di dunia world wide web. 

Koneksi HTTP tersebut, nantinya diarahkan ke halaman situs yang kita buat yang di dalam halaman 

tersebut telah kita tuliskan informasi versi terbaru dari aplikasi. Kemudian aplikasi akan membandingkan 

nomor versi yang dia dapatkan dari internet, dengan nomor versinya. Jika nomor versi yang didapat dari 

internet lebih baru, maka aplikasi akan menampilkan pesan kepada user.  

Ada dua metode update aplikasi melalui internet yaitu:  

- update secara keseluruhan aplikasi 

User diharuskan mendownload seluruh file aplikasi yang biasanya dipack dalam suatu installer. 

Model Update seperti ini cocok untuk aplikasi yang kecil. Aplikasi produk open source sering kali 

menggunakan metode ini. Kelebihan dalam penggunaan metode ini adalah, user dapat 

menggunakan donwload manager untuk mempercepat proses download. Contoh aplikasi terkenal 

yang menggunakan metode seperti ini adalah: Mozilla Firefox, FileZilla, Orbit Donwload Manager, 

Smadav, dan lain-lain.  

- update sebagian  

Pada model update seperti ini, user cukup mendowload beberapa bagian tertentu dari file aplikasi. 

Model update seperti ini umumnya digunakan untuk mendowload patch secara otomatis dan bisa 

dilakukan secara background tanpa adanya notifikasi terhadap user. Model update seperti ini 

biasanya tidak mengharuskan install ulang. Untuk dapat menerapkan model update seperti ini, 

aplikasi dirancang dengan memisah-misahkan bagian aplikasi dalam file-file library. Contoh aplikasi 

yang menggunakan metode seperti ini antara lain: Sistem Operasi Windows, Microsoft Office, AVG 

Antivirus, Avast Antivirus, dan sebagainya.  



Mendapatkan Informasi Melalui Internet 
Sebagaimana yang telah saya sebutkan diatas, untuk mendapatkan informasi melalui internet, aplikasi 

bisa menggunakan koneksi http – sebagaimana  layaknya browser Mozilla atau Google Chrome – yang 

diarahkan pada suatu halaman situs dimana kita meletakkan informasi versi terbaru. Dengan demikian 

Anda mesti mempunyai website di internet sebagai sumber informasi versi terbaru bagi aplikasi Anda.  

Untuk sementara, saya telah menyediakan informasi  versi aplikasi di website saya yang dapat diakses 

dengan mengetikkan alamat url http://altaifa-dev.co.cc/version.htm pada browser. Pada pembahasan 

berikutnya akan saya bahas bagaimana mendapatkan server hosting di internet untuk  meletakkan 

halaman website kita.  

Sebagai latihan lakukan langkah berikut:  

1. Buatlah suatu aplikasi dengan satu form, kemudian tambahkan komponen TPanel, TIdHTTP yang 

terletak di Tab Indy Clients, dan komponen TMemo.  

2. Ganti nama komponen TMemo menjadi lstGet,  nama komponen form menjadi frmMain, 

kemudian simpan unit dengan nama uMain.pas.  

3. Set property Caption dari form menjadi Update App - v1.4.4. 

4. Set property align dari komponen TPanel menjadi alBottom, BevelInner menjadi bvLowered, 

BevelOuter menjadi bvNone.  

 
Gambar 6-1: Form Update App 

5. Tambahkan ShellAPI pada deklarasi uses. Penambahan ini memungkinkan kita untuk memanggil 

fungsi ShellExecute.  

 
Gambar 6-2: Unit ShellApi pada deklarasi uses 

http://altaifa-dev.co.cc/version.htm


6. Deklarasikan konstanta dengan nama CURRENT_VERSION isikan nilai '1.4.4'. Sebagai penanda 

bahwa aplikasi saat ini mempunya nomor versi 1.4.4. 

 

7. Isikan kode berikut pada event  OnActivate  dari form  

 

procedure TfrmMain.FormActivate(Sender: TObject); 

var 

  mem: TMemoryStream; 

  version, date_release: string; 

begin 

 

  if FHaveCheckVersion then exit; 

 

  Panel1.Caption:= 'Mencek versi terbaru...                       '; 

  Application.ProcessMessages; 

  Sleep(1000); 

 

  {cek versi dilakukan} 

  lstGet.Lines.Clear; 

  mem:= TMemoryStream.Create; 

  IdHTTP1.Get('http://altaifa-dev.co.cc/version.htm', mem); 

  mem.Seek(0, soFromBeginning); 

  lstGet.Lines.LoadFromStream(mem); 

  mem.Free; 

 

  FHaveCheckVersion:= True; 

 

  Panel1.Caption:= ''; 

 

  version:= lstGet.Lines.Values['version']; 

  date_release:= lstGet.Lines.Values['released']; 

 

  if IsNewer(version) then 

    if MessageDlg('Versi terbaru telah tersedia. ' +#13#10 + 

                'Version : ' + version + #13#10 + 

                'Date Release : ' + date_release+ #13#10 + 

                'Download Versi terbaru?', 

        mtConfirmation, mbOKCancel, 0) = mrOk then 

          ShellExecute(0, PChar('open'), 

            PChar('www.altaifa-dev.co.cc'),nil,nil,SW_SHOWNORMAL); 

 

 

 

end; 

Skenario program kita kali ini adalah, ketika program dijalankan,  event  OnActivate yang berisi kode 

pengecekan versi akan  dieksekusi. Informasi versi dari internet, didapatkan dari eksekusi perintah 

IdHTTP1.Get('http://altaifa-dev.co.cc/version.htm', mem); 



Method Get dari komponen TIdHTTP berfungsi layaknya browser. Jika dieksekusi  ia mendownload 

halaman web dalam suatu data bertipe TStream, kemudian ditampung oleh variabel mem. Data yang 

terdapat dalam variabel mem kemudian dicopykan ke komponen TMemo lstGet melalui perintah:  

  mem.Seek(0, soFromBeginning); 

  lstGet.Lines.LoadFromStream(mem); 

yang dengan perintah ini, komponen TMemo menampilkan isi dari file version.htm. Isi dari file 

version.htm adalah:  

version=1.5.5 

released=30-02-2011 

Jika data string yang dimasukkan dalam komponen TMemo menggunakan format:  

xxx1=yyyyy1 

xxx2=yyyyy2 

xxx3=yyyyy3 

… dst 

maka kita dapat mengaksesnya sebagai pasangan  key dan value. Dimana dalam contoh diatas, xxx 

sebagai key, dan yyyyy sebagai value. Dengan demikian, secara sederhana, kita dapat menentukan nilai 

versi dan tanggal rilis mengunakan perintah:  

  version:= lstGet.Lines.Values['version']; 

  date_release:= lstGet.Lines.Values['released']; 

Setelah mendapatkan informasi versi dari internet, maka selanjutnya kita bandingkan informasi versi 

tersebut dengan versi dari aplikasi saat ini yang didapatkan dari konstanta CURRENT_VERSION 

menggunakan fungsi IsNewer. Jika IsNewer mengembalikan nilai True maka aplikasi memberikan 

informasi kepada user tentang keberadaan versi yang lebih baru dan menanyakan pada user jika ingin 

mendownload versi menggunakan dialog konfirmasi MessageDlg.  Kode perintahnya adalah sebagai 

berikut:  

  if IsNewer(version) then 

    if MessageDlg('Versi terbaru telah tersedia. ' +#13#10 + 

                'Version : ' + version + #13#10 + 

                'Date Release : ' + date_release+ #13#10 + 

                'Download Versi terbaru?', 

        mtConfirmation, mbOKCancel, 0) = mrOk then 

          ShellExecute(0, PChar('open'), 

            PChar('www.altaifa-dev.co.cc'),nil,nil,SW_SHOWNORMAL);; 

Jika user mengklik tombol OK saat dialog konfirmasi muncul, maka program akan menampilkan browser 

default ke alamat www.altaifa-dev.co.cc,  yang dalam aplikasi sesungguhnya bisa diganti ke alamat 

web tempat donwload aplikasi versi terbaru sesungguhnya( misalkan ke ziddu, rapidshare, brothersoft, 

4shared dan lain-lain)  dengan menggunakan perintah ShellExecute.  

Secara sederhana, fungsi IsNewer membandingkan dua nilai versi tersebut dengan terlebih dahulu 

merubah dari tipe string menjadi integer setelah terlebih dahulu menghilangkan karakter titik dengan 

kode perintah sebagai berikut:  



function TfrmMain.IsNewer(VerNumber: string):Boolean; 

var 

  ver1, ver2: Integer; 

begin 

  ver1:= StrToInt(StringReplace(CURRENT_VERSION, '.', '', [rfReplaceAll])); 

  ver2:= StrToInt(StringReplace(VerNumber, '.', '', [rfReplaceAll])); 

  Result:= ver2 > ver1; 

end; 

Anda bisa mendapatkan kode tersebut di atas di folder \Source Code\Update App pada CD penyerta. 

 

Mendapatkan Server WEB Hosting di Internet 
Bagaimana? Mudah bukan ternyata membuat aplikasi yang dapat menginformasikan kepada user 

tentang adanya versi terbaru  kemudian menampilkan web dimana aplikasi tersebut harus didownload? 

Kini Anda telah mampu membuatnya layaknya software-software professional seperti FileZilla, Orbit 

Download Manager, Virtual Box, dan sebagainya.  

Namun masih ada hal yang terlewat. Yakni dari website mana informasi versi terbaru tersebut didapat. 

Anda tentunya ingin agar sumber informasi tersebut didapatkan dari website buatan Anda sendiri. Ya 

kan?  Tentunya Anda tidak ingin tergantung pada website milik saya, altaifa-dev.co.cc.  

Mendapatkan server web hosting di internet, artinya secara praktis, Anda mempunyai suatu tempat 

dimana Anda dapat menyimpan file-file untuk web dan Anda dapat mengaksesnya layaknya harddisk 

menggunakan FTP. Yang dimaksud suatu tempat  itu adalah server dari suatu vendor yang memberikan 

layanan web hosting. FTP adalah kependekan File Transfer Protocol. Yakni suatu metode yang 

mendefinisikan bagaimana cara bertukar file melalui jaringan (internet adalah salah satu bentuk 

jaringan).  FTP adalah salah satu bentuk bagaimana cara dua komputer atau lebih berkomunikasi melalui 

jaringan. HTTP adalah bentuk lain komunikasi jaringan selain FTP.  Untuk berkomunikasi dengan server 

melalui HTTP, umumnya kita menggunakan web browser seperti: Mozilla Firefox, Opera, Netscape 

Navigator, Google Chrome, dan lain-lain. Untuk berkomunikasi dengan server melalui FTP kita 

menggunakan FTP Client, seperti Filezilla, SmartFTP, CuteFTP, WS_FTP, dan lain-lain.  

Penggunaan FTP Client akan kita bahasa pada subbab berikutnya. Pada subbab ini kita akan membahas 

bagaimana mendapatkan web hosting gratis di internet. Salah satu situs yang memberikan layanan web 

hosting gratis adalah http://www.atspace.com. Panduan untuk mendaftar pada atspace (dengan asumsi 

bahwa saat Anda mencobanya website atspace tidak berubah sejak buku ini ditulis) dengan browser 

Google Chrom adalah sebagai berikut:  

1. Buka website www.atspace.com 

2. Klik tulisan Free Hosting pada halaman web tersebut, kemudian tunggu beberapa saat sehingga 

halaman Sign Up ditampilkan oleh web browser. 



 

Gambar 6-3: Link untuk mendaftar Free Hosting Atspace 

3. Lengkapi isian pada form Sign Up tersebut, misalkan sebagai berikut:  

 
Gambar 6-4: Form Sign Up Free Hosting 

4. Kemudian klik tombol   untuk mendaftarkan data Anda. 

5. Jika pendaftaran Anda sukses, akan muncul tulisan 

  
yang berarti bahwa Anda akan mendapat kiriman email yang berisi password untuk login ke 

Atspace. 

6. Masuk dan cek inbox dari email yang Anda masukkan pada form Sign Up. Karena saya 

mengisikan alamat email altaifa.dev@gmail.com pada form Sign Up saya, maka email berisi 

password tersebut dikirimkan ke alamat tersebut. 

 
Gambar 6-5: Subjek Email Atspace 

7. Periksa Isi email dari Atspace tersebut, dan lakukan instruksi di dalamnya, yakni merubah 

password default yang diberikan Atspace. Misalkan password yang hendak kita rubah adalah 

1234abcd.  

 



Gambar 6-6: Email pemberitahuan pendaftaran ke Atspace berhasil 

8. Kembali ke web Atspace, masukkan username dan password default ke kotak isian login 

sebagaimana gambar di bawah. Karena username saya altaifa dan password 1234abcd, maka 

tampilan isian login pada browser saya adalah sebagai berikut:  

 
Gambar 6-7: Kotak login Atspace 

9. Setelah memasukkan username dan  password secara benar dan menekan tombol  

browser akan menampilkan tampilan control panel. Klik menu  Change Password untuk 

merubah password Anda. 

 
Gambar 6-8: Menu Change Password 

10. Masukkan password lama 1234abcd pada kotak isian Old Password, masukkan password baru, 

misalkan 1a2a3a4a, kedalam kotak isian New Password dan Check Password. Kemudian tekan 

tombol  

 
Gambar 6-9: Form Change Password 

11. Berikutnya Anda perlu mempunyai sebuah domain name agar website Anda dikenali oleh 

internet dan dapat diakses oleh program untuk mendapatkan informasi versi terbarunya melalui 



alamat URL. Sebagaimana contoh program Update App di atas yang mendapatkan informasi 

versi terbaru dari alamat URL http://altaifa-dev.co.cc/version.htm. Altaifa-dev.co.cc adalah  

12. domain name dan version.htm adalah suatu file yang saya simpan dalam suatu web server yang 

dirujuk oleh domain name  tersebut. Karena domain name yang akan kita buat akan berada 

dalam lingkup atspace.com, yakni altaifa.atspace.com, maka altaifa.atspace.com  disebut sub 

domain dari atspace.com. Klik menu Subdomain Manager.  

 
Gambar 6-10: Menu Subdomain Manager 

13. Masukkan nama sub domain yang dikehendaki, misalkan altaifa, kemudian klik tombol 

 

 
Gambar 6-11: Form Subdomain Manager 

14. Tunggu sekitar lima menit untuk memberikan kesempatan Atspace mendaftarkan sub domain  

Anda. Setelah itu akses sub domain Anda melalui browser  untuk memastikan telah terdaftar di 

internet, saya mengakses  altaifa.atspace.com sebagai contoh.   

 

Gambar 6-12: Akses subdomain manager melalui browser 

15. Huplaa! Jika tampilan Anda sebagaimana browser saya di atas, maka hal ini menunjukkan sub 

domain Anda telah dikenali di internet. Adapun tulisan 

 adalah peringatan bahwa Anda perlu mengganti file 

index.html bawaan Atspace dengan file index.html buatan Anda sendiri. Kita Akan menggantinya 

dengan menggunakan FTP Client pada pembahasan berikutnya.  

http://altaifa-dev.co.cc/version.htm


 

Menggunakan FTP Client 
Untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan file dari suatu web server di internet , walaupun 

kita dapat melakukannya melalui web, sebaiknya kita menggunakan aplikasi FTP Client  jika web server 

tersebut menyediakan fasilitas FTP,  karena jauh lebih cepat. Untuk dapat menggunakan FTP Client pada 

web server Atspace kita perlu mengetahui konfigurasi  FTPnya yang terdapat dalam menu FTP & Email 

pada Control Panel Atspace.  

 
Gambar 6-13: Menu FTP dan Email 

Klik menu tersebut Anda akan mendapatkan tampilan sebagai berikut:  

 

Gambar 6-14: Informasi konfigurasi FTP dan Email di Atspace 

Dari informasi konfigurasi FTP tersebut dapat kita ketahui:  

- Alamat FTP, atau Host, adalah your vhost subdomain, untuk contoh pendaftaran sub domain di 

atas, ini berarti altaifa.atspace.com. 

- Port FPT = 21 

- User  adalah your atspace web hosting account username, yang dalam contoh di atas berarti 

altaifa. 

- Password adalah your atspace web hosting account password, yang dalam contoh di atas, 

karena password defaultnya sudah diubah, ini berarti 1a2a3a4a. 



- Passive Mode (Pasv) = ON, ini berarti akses FTP harus dalam modus Passive.  

- Maximum file size upload is 200kb, ini berarti kita tidak dapat meletakkan file lebih dari 200kb 

dalam web server Atspace. 

Aplikasi FTP Client yang akan kita gunakan adalah Filezilla. Anda bisa mendonwloadnya secara gratis di 

http://filezilla-project.org. Kita akan mengkoneksikan Filezilla dengan web server  Atspace sesuai 

konfigurasi FTP di atas dengan langkah-langkah sebagai berikut:  

1. Pilih Menu Berkas Manajemen Situs… 

 

Gambar 6-15: Letak Menu Manajemen Situs 

2. Klik tombol  , isikan sembarang nama, dalam contoh saya berikan nama 

altaifa.atspace.com.  

3. Pada Tab Umum, pada kotak isian Mesin isikan alamat FTP sesuai konfigurasi Atspace, yakni 

altaifa.atspace.com 

4. Pada kotak isian Port isikan 21 

5. Pada dropdown Jenis Server, pilih FTP – File Transfer Protocol 

6. Pada dropdown Tipe Logon, pilih Normal 

7. Pada kotak isian Pengguna, isikan username Anda yang terdaftar di Atspace, dalam contoh di 

atas, karena username saya pada Atspace adalah altaifa, maka saya isikan altaifa 

8. Pada kotak isian Kata kunci, isikan password sesuai username Anda, saya mengisikan 1a2a3a4a, 

karena itulah password untuk username altaifa.  

9. Klik tombol  untuk memulai koneksi dengan web server Atspace. 



 
Gambar 6-16: Konfigurasi Filezilla untuk Server FTP Atspace 

Jika tidak ada kesalahan, maka Filezilla akan menampilkan direktori web server Atspace dimana 

Anda dapat mengupload file ke dalamnya.  

 
Gambar 6-17: Direktori Web Server Atspace 

Di dalam direktori tersebut terdapat folder dengan nama yang sama dengan sub domain yang 

telah Anda buat sebagaimana yang telah kita bahasa pada sub bab sebelumnya. Jika Anda buka 

folder tersebut, maka di dalamnya terdapat  file index.html yang harus kita ganti dengan file 



index.html yang diupload dari komputer kita, sehingga ketika sub domain altaifa dibuka melalui 

browser, maka file index.html yang telah kita upload tersebutlah yang ditampilkan.  

Misalkan file index.html yang hendak saya upload berisi script html sebagai berikut:  

<HTML> 

web pertamaku 

</HTML> 

file tersebut saya upload dengan cara men-drag-nya dari Situs lokal, yakni harddisk saya di 

komputer, ke Situs remote, yakni harddisk di web server Atspace. Akan muncul dialog konfirmasi 

penimpaan file, klik tombol  untuk menimpa file index.html  di web server tersebut.  

Setelah proses upload selesai, coba buka domain Anda, dalam contoh ini altaifa.atspace.com, 

melalui web browser,  maka browser akan menampilkan tulisan sebagai berikut:  

 
Gambar 6-18:Index.html di altaifa.atspace.com diakses melalui browser 

Dengan demikian, jika seandainya saya mengisikan file version.htm di dalam folder 

altaifa.atspace.com, saya akan bisa mengakses melalui alamat altaifa.atspace.com/version.htm 

sebagai sumber informasi versi terbaru dari contoh aplikasi yang telah kita buat pada subbab 

sebelumnya.  Sehingga  kode 

 IdHTTP1.Get('http://altaifa-dev.co.cc/version.htm', mem); 

dapat diganti menjadi  

IdHTTP1.Get('http://altaifa.atspace.com/version.htm', mem); 

 

Membuat Patch 
Patch adalah perbaikan dari suatu aplikasi akibat adanya kesalahan atau bug. Patch bisa dipasang tanpa 

harus menginstall ulang aplikasi yang bersangkutan. Patch termasuk update sebagian aplikasi, hanya 

saja istilah patch ditujukan untuk memperbaiki  bug/kesalahan, sedangkan update diperuntukkan untuk 

tujuan penambahan fungsionalitas atau fitur.  

Untuk bisa menerapkan teknik update sebagian atau patch, aplikasi harus dirancang  menjadi bagian-

bagian yang terpisah.  Bagian-bagian terpisah misalkan berwujud sebagai file dll. Bagaimana 

memisahkan bagian-bagian tersebut, sangat tergantung pada kebutuhan. Misalkan suatu aplikasi yang 

terdiri atas banyak form, seperti aplikasi rental mobil yang telah kita bahas, dapat kita pisahkan menjadi 

form-form yang terpisah yang masing-masing disimpan dalam suatu file dll. Sehingga apabila terjadi 

kesalahan dalam suatu form padahal aplikasi tersebut sampai dan terinstall di komputer klien, maka kita 



cukup mengganti file dll yang menyimpan form  tersebut pada komputer klien dengan file dll baru yang 

berisi form yang telah kita perbaiki dengan teknik update melalui internet.  

Agar lebih mudah difahami dan lebih fokus pada pembahasan subbab, pada contoh kali ini kita akan 

membuat aplikasi baru yang terdiri atas banyak form , yang masing-masing formnya disimpan dalam file 

dll. Saya tidak menjadikan aplikasi rental mobil sebagai contoh dalam pembahasan karena adanya 

beberapa perubahan terkait dengan sifat komponen koneksi Zeos  yang  tidak dapat diletakkan pada 

form yang disimpan dalam file dll sehingga membuat source code menjadi  kompleks  agar aplikasi dapat 

berjalan normal, yang hal ini membuat topik pembicaraan semakin panjang dan tidak terfokus pada 

teknik pembuatan patch. Namun source code  aplikasi rental mobil dalam versi dll nya tetap saya 

sediakan dan dapat Anda lihat di folder  \Source Code\Rental Mobil dll pada CD penyerta. 

Pada contoh kita kali ini kita akan membuat suatu aplikasi yang terdiri atas form utama, yang tersimpan 

dalam suatu file executable, tiga form, yang masing-masing tersimpan dalam satu file dll, yang kelak 

akan dipanggil form utama, dan aplikasi yang berfungsi untuk mereplace file dll lama dengan file dll baru 

hasil download.  Ini berarti Anda membutuhkan lima project delphi. Dua untuk membuat file .exe 

sedang yang lainnya untuk membuat file dll. Agar memudahkan dalam perancangan kelima project 

tersebut, kali ini kita akan memanfaatkan Project Group.  Berikut langkah-langkahnya:  

1. Buat satu Project VCL- Form Application, simpan sebagai Main.dproj  

2. Simpan formnya sebagai uMain.pas 

3. Buat menu dengan caption, Panggil Form1, Panggil Form2, Panggil Form3 

 
Gambar 6-19: Menu panggil form 

4. Tambahkan komponen TIdHTTP dan TIdFTP yang terletak di Tab Indy Clients pada Tool Palette, 

dan TIdAntiFreeze yang terletak pada Tab Indy Misc. Kegunaan TIdAntiFreeze adalah agar 

aplikasi tidak terlihat seperti hang saat proses download sedang berjalan 

5. Set property TransferType pada komponen TIdFTP menjadi ftBinary. 

6. Pada Project Manager,  klik kanan Project Group , pilih Add NewProject 



 
Gambar 6-20: Membuat project baru 

7. Buat project dll, dengan menjalankan menu FileNewOther  Delphi Projects  Dynamic-

link Library, kemudian klik OK 

 
Gambar 6-21: Membuat Project DLL 

8. Ganti nama Project1.dll  tersebut menjadi Form1lib.dll, dengan menklik kanan nama project 

kemudian pilih Rename 

9. Tambahkan satu form pada Form1lib.dll, kemudian beri nama form tersebut dengan Form1 

10. Ulangi langkah lima sampai tujuh, sehingga dalam ProjectGroup tersebut terdapat project dll 

Form1lib yang di dalamnya terdapat form dengan nama Form1, Form2lib yang didalamnya 

terdapat Form2,  dan Form3lib yang didalamnya terdapat Form3.  

11. Buat satu Project VCL- Form Application lagi, simpan sebagai Updater.dproj,  sebagaimana 

langkah 1 

12. Simpan seluruh project dan form dalam lokasi folder yang sama 

13. Simpan Project Group dengan cara klik kanan, kemudian pilih Save Project Group As…, beri nama 

AplikasiDLL.groupproj 



 
Gambar 6-22: Project Group AplikasiDLL 

 

Skenario dari aplikasi yang kita buat adalah: setiap kali aplikasi utama Main.exe  dijalankan, maka ia 

mencek informasi versi terbaru yang terdapat pada alamat url http://altaifa.atspace.com/version.html. 

Setelah informasi didapatkan, informasi versi terbaru tersebut dibandingkan dengan versi masing-

masing form dll. Jika terdapat form yang versinya dibawah dari informasi versi terbaru, maka aplikasi 

utama akan mendownload versi terbaru form dll bersangkutan. Saat aplikasi utama ditutup dia akan 

menjalankan aplikasi Updater.exe yang berfungsi me-replace form dll bersangkutan dengan file form dll 

versi terbaru hasil download tersebut. Anda membutuhkan koneksi internet untuk bisa menjalankan 

aplikasi tersebut dijalankan, jika koneksi internet tidak ditemukan, aplikasi utama akan menampilkan 

pesan error koneksi.  

Kode Form DLL 

Setiap dll harus membuat fungsi / prosedur  yang dapat dipanggil oleh aplikasi lain, yang dalam hal ini 

adalah Main.exe. Masing-masing dll pada skenario kita kali ini mempunyai satu fungsi yang akan 

mengembalikan nilai versi dll dan satu prosedur untuk memanggil form yang tersimpan dalam dll. 

Perhatikan source code Form1lib.dll sebagai berikut:  

const 

  VERSION = '1'; 

 

var 

  Form1: TForm1; 

 

procedure ShowForm1; stdcall; 

function Form1Version: string; stdcall; 

 

implementation 

 

{$R *.dfm} 

 

procedure ShowForm1; 



begin 

  Form1:= TForm1.Create(Application); 

  Form1.Caption:= 'Form1 Ver.' + VERSION; 

  Form1.ShowModal; 

end; 

 

function Form1Version: string; 

begin 

  Result:= VERSION; 

end; 

 

procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); 

begin 

  Action:= caFree; 

end; 

Prosedur ShowForm1 dan fungsi Form1Version, yang diperuntukkan dipanggil oleh aplikasi lain, harus 

menyertakan directive stdcall.  

Untuk dapat dipanggil oleh aplikasi lain, prosedur atau fungsi harus diekspor dalam source code project 

dll. Klik kanan Form1lib kemudian pilih View Source untuk melihat source code projectnya.  

library Form1lib; 

... 

... 

uses 

  SysUtils, 

  Classes, 

  uForm1 in 'uForm1.pas' {Form1}; 

 

{$R *.res} 

  exports ShowForm1, Form1Version; 

 

begin 

end. 

Kode Aplikasi Pemanggil Form DLL 

Aplikasi pemanggil Main.exe , mempunyai menu Panggil Form X (X berupa nomor 1,2, atau 3) untuk 

menampilkan Form X dengan memanggil prosedur ShowFormX yang terdapat dalam dll bersangkutan, 

source codenya adalah sebagai berikut:  

var 

  frmMain: TfrmMain; 

 

procedure ShowForm1; stdcall; external 'Form1lib.dll'; 

procedure ShowForm2; stdcall; external 'Form2lib.dll'; 

procedure ShowForm3; stdcall; external 'Form3lib.dll'; 

 

function Form1Version: string; stdcall; external 'Form1lib.dll'; 

function Form2Version: string; stdcall; external 'Form2lib.dll'; 

function Form3Version: string ; stdcall; external 'Form3lib.dll'; 

... 

... 

procedure TfrmMain.PanggilForm11Click(Sender: TObject); 



begin 

  ShowForm1; 

end; 

 

procedure TfrmMain.PanggilForm21Click(Sender: TObject); 

begin 

  ShowForm2; 

end; 

 

procedure TfrmMain.PanggilForm31Click(Sender: TObject); 

begin 

  ShowForm3; 

end; 

 

Dari kode di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa untuk dapat memanggil prosedur/fungsi yang 

tersimpan dalam dll, kita harus mendeklarasikannya dengan menyertakan nama file dll-nya. Karena file 

dll tersimpan dalam satu folder dengan aplikasi pemanggil Main.exe, maka kita tidak perlu menyertakan 

lokasi folder atau path nya secara lengkap. Selanjutnya, saat Main.exe dijalankan maka akan melakukan 

cek versi terbaru dengan mengakses alamat http://altaifa.atspace.com/version.html di internet. 

Informasi versi terbaru dari internet tersebut dibadingkan dengan masing-masing versi form, melalui 

pemanggilan fungsi FormVersion masing-masing dll form. Jika terdapat versi terbaru dari suatu form dll, 

maka file dll tersebut didonwload. Perhatikan bagaimana kode pengecekan versi terbaru sebagai 

berikut:  

procedure TfrmMain.CekUpdate; 

var Stream: TMemoryStream; 

begin 

 

  Notifikasi('Cek Update...'); 

  Stream:= TMemoryStream.Create; 

  try 

    idhtp1.Get('http://altaifa.atspace.com/version.html',Stream); 

  except 

    on E:Exception do 

      Notifikasi(E.Message); 

  end; 

  Stream.Seek(0, soFromBeginning); 

  lst1.Items.LoadFromStream(Stream); 

  Stream.Free; 

 

  if lst1.Items.Values['versi_form1']>Form1Version then DownloadUpdate('Form1'); 

  if lst1.Items.Values['versi_form2']>Form2Version then DownloadUpdate('Form2'); 

  if lst1.Items.Values['versi_form3']>Form3Version then DownloadUpdate('Form3'); 

 

  Notifikasi(''); //sembunyikan kembali panel 

end; 

Download form dll versi terbaru dilakukan dengan menggunakan komponen TIdFTP.  Alamat ftp dimana 

file form dll versi terbaru tersebut diletakkan didapat dari informasi saat cek update. Adapun isi dari 

version.html adalah:  

versi_form1=2 



versi_form2=1 

versi_form3=1 

ftp_form1_host=ftp.tempatdata.com 

ftp_form2_host= 

ftp_form3_host= 

ftp_form1_folder=/altaifa-data 

ftp_form2_folder= 

ftp_form3_folder= 

Yang secara sederhana berupa pasangan Name  - Value.Berdasarkan informasi cek update di atas, maka  

lst1.Items.Values['versi_form1']   

akan mengembalikan nilai 2, sedangkan fungsi 

Form1Version 

akan mengembalikan nilai 1, karena implementasi  fungsi Form1Version  pada Form1lib  adalah: 

 const 
  VERSION = '1'; 

... 

... 

function Form1Version: string; 

begin 

  Result:= VERSION; 

end; 

... 

... 

Dengan demikian prosedur  DownloadUpdate('Form1') akan dijalankan, adapun kodenya adalah 

sebagai berikut: 

procedure TfrmMain.DownloadUpdate(NamaForm: string); 

var 

  stream: TFileStream; 

  ftp_host, ftp_folder: string; 

  folder_download: string; 

begin 

  Notifikasi('Terdapat versi baru ' + NamaForm); 

  ftp_host:= lst1.Items.Values['ftp_' + NamaForm + '_host']; 

  ftp_folder:= '/altaifa-data'; 

 

  IdFTP2.Host:= ftp_host; 

  IdFTP2.Port:= 21; 

  IdFTP2.Username:= 'altaifa'; 

  IdFTP2.Password:= 'xxxxxx'; //bukan password sebenarnya 

  IdFTP2.Passive:= True; 

 

  try 

    Notifikasi(' Mencoba koneksi ke ' + ftp_host + ' ...'); 

    IdFTP2.Connect; 

    IdFTP2.ChangeDir(ftp_folder); 

  except 

    on E:Exception do begin 

      lblStatus.Font.Color:= clRed; 



      Notifikasi('Koneksi gagal!'); 

      lblStatus.Font.Color:= clWindowText; 

      Exit; 

    end; 

  end; 

 

  Notifikasi('Download ' + NamaForm + ' dimulai..'); 

  folder_download:= ExtractFilePath(Application.ExeName); 

  pbDownload.Max:= idftp2.Size(NamaForm + 'lib.dll'); 

  pbDownload.Position:=0; 

 

  stream:= TFileStream.Create( 

    folder_download + NamaForm + 'lib.new.dll',fmCreate); 

 

  IdFTP2.TransferType:= ftBinary; 

  try 

    IdFTP2.Get(NamaForm + 'lib.dll', stream); 

  except 

    on E:Exception do begin 

      lblStatus.Font.Color:= clRed; 

      Notifikasi('Download gagal!'); 

      lblStatus.Font.Color:= clWindowText; 

      stream.Free; 

      pbDownload.Position:=0; 

      Exit; 

    end; 

  end; 

 

  FTerjadiDownload:= True; 

  stream.Free; 

end; 

Alamat ftp dimana terdapat file Form1lib.dll versi terbaru yang harus didownload terdapat pada 

version.html yang kemudian disimpan dalam variabel  ftp_host dengan perintah: 

ftp_host:= lst1.Items.Values['ftp_' + NamaForm + '_host']; 

yakni pada alamat ftp.tempatdata.com, kita tidak sekaligus meletakkan Form1lib.dll atspace.com 

bersamaan dengan version.html dikarenakan untuk layanan gratisnya ukuran file yang boleh disimpan 

dibatasi maksimal sebesar  200 KB sementara Form1lib.dll berukuran 797 KB. Tempatdata.com menjadi 

pilihan saya karena menyediakan space sebesar 10 Giga dengan ukuran file yang tidak dibatasi. 

Bagaimana mendaftarkan ke tempatdata.com akan kita bahas pada akhir pembahasan subbab ini.  

Untuk dapat berkomunikasi dengan server FTP diperlukan koneksi dengan menyertakan nama login atau 

username, password, nomor port, alamat FTP sebagaimana yang telah kita bahas pada subbab 

Menggunakan FTP Client, sebagaimana kode sebagai berikut:  

  IdFTP2.Host:= ftp_host; 

  IdFTP2.Port:= 21; 

  IdFTP2.Username:= 'altaifa'; 

  IdFTP2.Password:= 'xxxxxx'; //bukan password sebenarnya 

  IdFTP2.Passive:= True; 

 



Saat mencoba koneksi ke FTP Server, kegagalan yang disebabkan jaringan internet putus, salah 

password, salah alamat FTP server, FTP Server tempatdata.com sedang down, dan lain sebagainya 

adalah sangat mungkin terjadi. Karena itu diperlukan antisipasi menangkap error yang mungkin terjadi 

dengan try .. except, sehingga jika terjadi error, baris kode berikutnya tidak perlu dieksekusi, dan kita 

dapat memberikan informasi  yang dapat dipahami oleh pengguna, sebagaimana kode berikut:  
 

  try 

    Notifikasi(' Mencoba koneksi ke ' + ftp_host + ' ...'); 

    IdFTP2.Connect; 

    IdFTP2.ChangeDir(ftp_folder); 

  except 

    on E:Exception do begin 

      lblStatus.Font.Color:= clRed; 

      Notifikasi('Koneksi gagal!'); 

      lblStatus.Font.Color:= clWindowText; 

      Exit; 

    end; 

  end; 

Jika koneksi berhasil, kita dapat mengetahui ukuran file yang hendak didownload sebagai sumber 

informasi bagi progressbar yang akan menampilkan proses download yang sedang terjadi dengan kode 

perintah sebagai berikut:  

  Notifikasi('Download ' + NamaForm + ' dimulai..'); 

  folder_download:= ExtractFilePath(Application.ExeName); 

  pbDownload.Max:= idftp2.Size(NamaForm + 'lib.dll'); 

  pbDownload.Position:=0; 

Download membutuhkan variabel bertipe TStream untuk menampung sekumpulan data yang berturut-

turut diambil dari FTP Server hingga lengkap menjadi satu file yang utuh. File hasil download akan 

disimpan dengan nama file dengan ekstensi .new.dll, pada contoh di atas file yang didownload disimpan 

sebagai Form1lib.new.dll dengan perintah: 

stream:= TFileStream.Create( 

    folder_download + NamaForm + 'lib.new.dll',fmCreate); 

Form1lib.new.dll nantinya akan diganti menjadi Form1lib.dll untuk me-replace Form1lib.dll lama oleh 

Updater.exe saat aplikasi Main.exe ditutup. Anda tidak bisa langsung me-replace Form1lib.dll ketika 

Main.exe sedang berjalan, karena saat itu Form1lib.dll sedang aktif dikarenakan prosedur dan fungsinya 

di-load oleh Main.exe. 

  IdFTP2.TransferType:= ftBinary; 

  try 

    IdFTP2.Get(NamaForm + 'lib.dll', stream); 

    FTerjadiDownload:= True; 

  except 

    on E:Exception do begin 

      lblStatus.Font.Color:= clRed; 

      Notifikasi('Download gagal!'); 

      lblStatus.Font.Color:= clWindowText; 

      stream.Free; 

      pbDownload.Position:=0; 



      Exit; 

    end; 

  end; 

   

  stream.Free; 

end; 

TransferType diset ftBinary karena file yang hendak kita download adalah file biner,  bukan file teks. 

Download dijalankan begitu prosedur IdFTP2.Get dieksekusi. Kita meletakkan prosedur tersebut dalam 

blok try..except karena adanya kemungkinan error saat download terjadi, misalkan koneksi internet 

tiba-tiba terputus. Jika download berlangsung sukses, variabel FTerjadiDownload diset menjadi True, 

yang hal ini merupakan penanda bahwa updater.exe harus dijalankan ketika aplikasi ditutup, 

sebagaimana terdapat dalam kode berikut: 

procedure TfrmMain.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); 

var updater: string; 

begin 

  updater:= ExtractFilePath(Application.ExeName) + 'Updater.exe'; 

  if FTerjadiDownload then 

    ShellExecute(0,'open',pwidechar(updater), '','', SW_SHOWNORMAL); 

end; 

Saat download berlangsung melalui IdFTP2.Get, kode berikut yang dituliskan pada event OnWork akan 

dijalankan. 

procedure TfrmMain.idftp2Work(ASender: TObject; AWorkMode: TWorkMode; 

  AWorkCount: Int64); 

begin 

  pbDownload.Position:= AWorkCount; 

  with pbDownload do 

    lblStatus.Caption:= Format('Download... %d%%',[(position * 100) div max]); 

end; 

Variabel AWorkCount berisi ukuran  yang telah berhasil didownload, sehingga bisa kita manfaatkan 

sebagai sumber informasi bagi progressbar. 

Kode Updater 

Saat updater.exe dijalankan, ia akan mencari file dengan nama xxlib.new.dll , dengan xx adalah nama 

form, jika ditemukan maka file xxlib.dll akan dihapus, dan xxlib.new.dll di-rename menjadi xxlib.dll, 

sebagaimana terdapat dalam kode berikut: 

procedure TfrmUpdater.FormActivate(Sender: TObject); 

begin 

  Update('Form1'); 

  Update('Form2'); 

  Update('Form3'); 

  Self.Close; 

end; 

 

procedure TfrmUpdater.Update(NamaForm: string); 

var 

  old_file, new_file: string; 

  success_replace: Boolean; 

begin 



  old_file:= NamaForm + 'lib.dll'; 

  new_file:= NamaForm + 'lib.new.dll'; 

  if not FileExists(new_file) then exit; 

  success_replace:= false; 

  repeat 

    try 

      DeleteFile(old_file); 

      success_replace:= RenameFile(new_file, old_file); 

      Application.ProcessMessages;     

    except 

 

    end; 

  until success_replace; 

end; 

Perulangan repeat..until diperlukan untuk memastikan bahwa penghapusan file xxlib.dll  dan rename file 

xxlib.new.dll benar-benar  dilakukan sampai berhasil.  
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