
RANGKUMAN
APLIKASI PENGOLAHAN DATABASE

(Menggunakan Microsoft Access 2007)

A. PENGERTIAN DATABASE
Kata Database berasal dari bahasa inggris, dalam bahasa Indonesia database diartikan dengan Pangkalan
Data / Basis Data
Database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat
diolah menggunakan program komputer.

Contoh:
Database Sekolahan, Database Supermarket, Database Karyawan Pabrik, Database Penduduk, dll.

Program yang digunakan untuk mengolah database disebut dengan DBMS (Database Management
System). Manfaat yang didapatkan dengan adanya database adalah:
- Proses pencarian data lebih mudah dan cepat
- Menghemat kertas
- Proses pembuatan laporan lebih cepat
- Proses pengelolaan data lebih efektif dan efisien

Salah satu contoh aplikasi DBMS adalah Microsoft Access 2007, aplikasi ini dapat digunakan untuk
mengelola database dengan mudah.

B. PENGENALAN MICROSOFT ACCESS 2007
Microsoft Access 2007 adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat dan mengelola database. Aplikasi
ini terdapat dalam paket instalasi Microsoft Office.

1. Cara Menjalankan Microsoft Office 2007
- Klik tombol Start
- Pilih All Programs
- Pilih Microsoft Office 2007Microsoft Office Access 2007

2. Tampilan Aplikasi Microsoft Access 2007

(Tampilan Awal)
Tampilan awal dibagi menjadi 3 kolom yaitu:
Kolom 1

Berisi Template Categories yang terdiri dari:
- Featuring : Menampilkan menu pembuatan database baru dan template
- Local Template : Menampilkan kumpulan template Microsoft Access 2007

Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3



Kolom 2
Menampilkan isi dari menu Template Categories

Kolom 3
Menampilkan isi dari menu yang dipilih dari kolom 2

Tampilan Utama

Keterangan:
1. Office Button
2. Quick Access Toolbar
3. Tab Menu Ribbon
4. Title Bar
5. Ribbon Menu
6. Object Database
7. Datasheet View

3. Cara Mengakhiri Aplikasi Micrososft Access 2007
- Simpan database yang telah diolah (Dapat menggunakan perintah CTRL + S)
- Klik tombol Office kemudian pilih Exit Access atau Klik tombol Close (X) di pojok kanan atas

4. Fungsi Menu dan Icon pada Microsoft Access 2007
a. Tab Menu Home

Menu ini berisi kumpulan perintah yang digunakan untuk mengolahan file dan pengaturan format
penulisan

Salah satu perintah dalam Tab menu Home adalah Perintah View, perintah tersebut digunakan untuk
memilih tipe tampilan lembar kerja yang akan digunakan untuk mengelola database. Yaitu:
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Tampilan dengan model Data Sheet

Tampilan dengan model Desain

b. Tab Menu Create
Menu ini berisi kumpulan perintah yang digunakan untuk membuat objek Micsosoft Access yang
meliputi objek Table, Form, Query, dan Report

c. Tab Menu External Menu Data
Menu ini berisi kumpulan perintah yang digunakan untuk mengelola file database lain dengan format
yang berbeda. Di antaranya adalah:
- Import : Digunakan untuk memasukkan data dengan format yang berbeda kedalam database
- Export : Digunakan untuk menyimpan data dalam database ke dalam file lain dengan format

yang berbeda

d. Tab Menu Database Tools
Menu ini berisi kumpulan perintah yang digunakan untuk mengolah database yang kita buat
berdasarkan fasilitas yang disediakan oleh aplikasi.

e. Tab Menu Data Sheet
Menu ini berisi kumpulan perintah yang digunakan untuk mengelola tabel yang telah kita buat, yang
meliputi pengelolaan Column, Field, Data Type, dan Formatting.

5. Objek dalam Microsoft Office 2007
Dalam pengelolaan database menggunakan Microsoft Office 2007, Ada 3 jenis objek yang bisa kita
buat, yaitu:

- Tables
Yaitu objek yang akan digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk baris dan kolom. Istilah-
istilah yang digunakan dalam pengelolaan tabel adalah:



Row = baris
Column = Field = Kolom
Recodr = Kumpulan data dalam satu baris tabel yang terdiri dari sejumlah Column/Field

- Queries
Yaitu objek yang digunakan untuk mengumpulkan data tertentu yang berasal dari beberapa tabel.

- Form
Yaitu objek yang digunakan untuk membuat sebuah tampilan formulir agar proses pemasukan data
menjadi lebih mudah.

- Reports
Yaitu objek yang digunakan untuk membuat format laporan untuk dicetak dari kumpulan data yang
tersimpan dalam database.

C. LANGKAH-LANGKAH PENGELOLAAN DATABASE MENGGUNAKAN MICROSOSFT ACCESS
2007
Ada beberapa metode khusus yang harus dilakukan untuk mengelola sebuah database menurut standar ISO,
namun untuk tahap pemula kita bisa menggunakan metode berikut ini:

1. Buat rancangan database yang terdiri dari kumpulan tabel
2. Buat database menggunakan Ms. Access
3. Buat tabel sesuai rancangan
4. Buat query yang dibutuhkan
5. Buat Form yang dibutuhkan untuk menginput data
6. Buat format laporan

D. LATIHAN
1. Rancangan Database

Dalam latihan ini akan kita coba untuk membuat database dalam sebuah usaha Rental DVD. Seseorang
yang mempunyai usaha Rental DVD pasti memiliki banyak data yang harus dicatat, misalnya: data
DVD, data Member dan data Peminjamanan. Semua data tersebut biasanya masih dicatat secara
manual di sebuah buku. Oleh karena itu kita akan coba membuat database Rental DVD agar data-data
tersebut dapat disimpan di komputer sehingga mudah untuk dikelola.

Contoh rancangan database Rental DVD
 Identifikasi data yang akan disimpan

Kita akan menentukan data apa saja yang akan disimpan kedalam komputer. Misal menurut
kebutuhannya dapat diidentifikasi bahwa data yang akan disimpan dalam database Rental DVD
adalah:
- Data Koleksi DVD
- Data Member
- Data Peminjaman

 Membuat tabel yang dibutuhkan
Sesuai dengan data yang teridentifikasi untuk disimpan di atas, maka kita harus membuat rancangan
tabel yang dibutuhkan. Misal dibuat rancangan tabel sebagai berikut:

Field

1 Record

Row



- Tabel Koleksi DVD

Kode
DVD

Judul Jml Keping Harga Sewa Keterangan

- Tabel Member

Kode
Member

Nama Alamat Telp Keterangan

- Tabel Peminjaman

Kode
Peminjaman

Kode
Member

Kode
DVD

Tgl
Pinjam

Tgl
Kembali Total Ket

2. Membuat Database baru
Setelah rancangan tabel selesai, selanjutnya mulai bekerja dengan Microsoft Access 2007 dengan cara
membuat file Database baru, seperti langkah-langkah berikut ini:

- Jalankan Aplikasi Microsoft Access 2007
- Pada kolom sebelah kiri jendela tampilan awal, pilih Featuring
- Kemudian pada kolom tengah pilih Blank Database
- Kemudian pada kolom sebelah kanan masukkan nama database dan tempat penyimpanannya.

Untuk memilih tempat penyimpanan tekan icon folder di sebelah kanan kolom nama database
Misal: masukkan nama RentalDVD kemudian letakkan di folder D:/Database8H

- Kemudian pilih tombol Create

3. Membuat Tabel
Setelah file database selesai dibuat, selanjutnya adalah membuat tabel di dalam database tersebut sesuai
dengan rancangan yang telah dibuat. Seperti langkah-langkah berikut ini:

- Pilih tab menu Create Table
- Selanjutnya akan muncul tabel baru di kolom sebelah kiri
- Klik kanan nama tabel pilih Design View (Untuk memodifikasi tabel)



- Akan muncul jendela Save Table, masukkan nama tabel. Misal: KoleksiDVD
- Dalam Tampilan Design View masukkan Nama Field, dan Tipe Data, sesuai dengan rancangan

tabel yang telah dibuat sebelumnya. Misal seperti gambar berikut ini:
- Pastikan memilih salah satu field untuk dijadikan sebagai Field kunci, dengan cara memilih nama

field kemudian pilih icon Primary Key seperti gambar berikut ini:

Field kunci adalah sebuah field yang memiliki data yang unik, data dalam field kunci tidak boleh
sama.

- Simpan hasil modifikasi dengan cara memilih menu Office Button Save
- Lakukan langkah yang sama untuk membuat tabel yang lain, sehingga semua tabel terbentuk sesuai

dengan rancangan. Sehingga pada kolom All Table muncul semua tabel yang dibutuhkan seperti
gambar berikut ini:



4. Membuat Query
Query adalah tabel yang digunakan untuk menampilkan data dari beberapa tabel yang dibutuhkan. Query
biasanya digunakan untuk kepentingan laporan. Misal laporan data member yang sedang meminjam
DVD, maka dalam laporan tersebut terdapat data-data yang diambil dari tabel Member, Tabel DVD dan
Tabel Peminjaman.

Langkah-langkah untuk membuat query adalah:
- Buat relasi tabel

Setiap tabel yang akan digunakan sebagai bagian dari query harus dibuat relasi dengan Primary Key
sebagai penghubung antar tabel. Misal sesuai tabel yang kita buat tadi kita buat relasinya dengan
langkah-langkah berikut ini:

o Pilih tab menu Database Tools Relationships

o Masukkan semua objek tabel yang dibutuhkan kedalam lembar kerja Relationship dengan
cara Klik kanan lembar kerja kemudian pilih Show Table

o Sehingga tabel yang masuk kedalam Lembar kerja adalah Tabel Member, Tabel Peminjaman,
dan Tabel KoleksiDVD, seperti gambar berikut ini:

o Kemudian buat relasi dengan cara melakukan Drag and Drop dari field yang akan dibuat
relasi.

o Setiap muncul jendela Edit Relationships pilih Create
o Misal Field KodeMember dari tabel Member Drug ke KodeMember pada Tabel Peminjaman,

kemudian pilih Create pada jendela Edit Relationships. Sehingga muncul garis yang
menguhungkan kedua field tersebut.

o Selanjutnya buat semua relasi seperti gambar berikut ini



- Setelah itu pilih tab menu Create Query Wizard sehingga muncul tampilan berikut ini:

- Dari tampilan di atas, pilih Simple Query Wizard
- Pilih tabel dan field yang akan dimasukkan kedalam query, misal seperti gambar berikut ini:

- Kemudian pilih Next
- Masukkan nama Query, misalnya Peminjam Query
- Kemudian pilih Finish

5. Membuat Form
Dalam tahap ini kita akam membuat sebuah tampilan formulir yang dignakan untuk memasukkan data ke
dalam database. Sebagai contoh awal berikut ini adalah langkah-langkah membuat form menggunakan
fasilitas Form Wizard.
- Pilih tab menu Create pilih More Form Form Wizard



- Setelah muncul jendela Form Wizard, pilih tabel dan nama field yang akan dimasukkan dalam
tampilan form. Dengan cara memilih field kemudian pilih panah kanan. Misal seperti contoh berikut
ini:

- Selanjutnya pilih Finish sehingga muncul tampilan form seperti berikut ini.

- Kemudian lakukan langkah yang sama untuk semua tabel, sehingga setiap tabel memiliki tampilan
form yang digunakan untuk memasukkan data.

- Perhatikan bagian yang dilingkari pada gambar di atas. Itu adalah tombol navigasi. Yang fungsinya
adalah sebagai berikut:

Navigasi di atas digunakan untuk melihat record sebelumnya atau sesudahnya.

- Selanjutnya simpan hasil modifikasi dengan memilih tombol save



6. Membuat Format Laporan
Hal paling penting dalam proses database adalah tahap melaporkan. Data yang telah tersimpan harus
dapat dicetak untuk dibuat laporan. Berikut ini adalah contoh langkah-langkah yang digunakan untuk
membuat format laporan dari tabel query peminjam.
- Pilih tab menu Create Report Wizard
- Setelah muncul tampilan Report Wizard pilih tabel dan field yang akan datanya akan dimasukkan

ke dalam laporan. Seperti gambar berikut ini:

- Selanjutnya pilih Finish sehingga di dapatkan format laporan seperti berikut ini:

- Selanjutnya simpan hasil modifikasi
- Buat format laporan untuk semua tabel dengan langkah yang sama.


