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Delphi sebenernya merupakan sebuah 

program berbasis windows yang memiliki 

bahasa pemograman mirip dengan pascal, 

Perbedaan yang mendasar antara Delphi 

dengan pascal adalah bahwa Delphi 

memiliki OOP (Object Orientation 

Program)  atau bahasa kerennya program 

yang berorientasi objek, sehingga dalam 

pemakaiannya lebih mudah dari pada 

pascal  

http://thedawak.wordpress.com/ 
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Pendahuluan 

 Alhamdulilah Alhamdulilah alhmadulilah, Pertama-tama saya ucapkan 

terimakasih banyak kepada ibu dan bapak tercinta, the best pokoknya yang ada di 

bojonegoro, selalu menjadikan motifator dan inspirasi buat saya sehingga saya dapat 

melalui hari-hariku dengan semangat 45, walaupun hidup tak harus sesuai dengan 

harapan tapi berkat mereka saya bisa dan harus bisa hehehehehe ibaratnya memaksa 

dikit lah untuk hal yang baik kan tidak apa-apa.  

 

 Aku persembahkan project ini sebagai bentuk pengabdianku untuk temen-

temenku, percuma punya ilmu tinggi tapi tidak bermanfaat untuk orang lain, sedikit demi 

sedikit akan saya bangun pondasi ilmu di thedawak.wordpress.com  dengan 

berkomitmen continue menghasilkan karya tulisan walapun karyanya masih jauh 

dibawah SNI (Strandar Nasional Indonesia) tapi saya akan selalu berbenah diri. Saya 

inget kata-kata di IlmuKomputer.com “ikatlah ilmu dengan tulisan” sehingga saya hanya 

ingin mengikat ilmu yang saya dapet biar tidak hilang atau lari dibawa maling, syukur-

syukur bisa bermanfaat bagi yang membaca. 

 

 Saya mengambil ide “Delphi tak kenal maka tak sayang “ karena apa mengenal 

adalah pondasi awal apakah kita tertarik mempelajarinya atau tidak dari sini, ibarat kata 

dalam kamus percintaan pede kate lah, urusan lebih lanjut ya terserah yang 

menjalankan, saya Cuma menunjukan jalan aja, bila kesasar Tanya mbah 

Google…hehehhehe 

 

 Maaf ya jika dalam bahasa penulisannya tidak baku dan sesuai dengan EYD tapi 

saya ingin mengembangkan tata bahasa dan botot kata, Biar tidak lama-lama lagi  

selamat membaca ya semoga bermanfaat…… 

  

 

Gresik, 31 mei 2011 

Hormat saya, 

 

 
 

DAny Ryzky Arif S 
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A. Delphi Tak kenal maka tak sayang 

Mungkin itu merupakan ungkapan yang menurut saya sih pas (g tau kalau 

menurut yang baca atau menurut siapa aja…suka suka  untuk  mengawali 

pengenalan kita dengan bahasa pemograman Delphi. Saya sendiri juga tidak 

sengaja berkenalan dengan bahasa pemograman Delphi, dikeranakan tuntutan 

mata kuliah tertentu sehingga saya terpaksa berkenalan dengan delphi tapi 

apapun itu patut saya syukuri….alhamdulilah. Delphi sebenernya merupakan 

sebuah program berbasis windows yang memiliki bahasa pemograman mirip 

dengan pascal, jadi bagi temen-temen yang masih mempelajari bahasa 

pemograman pascal (tapi masih ada g ya yang dosen mengharuskan 

mahasiswanya belajar pascal….udah jadul kali…hehehehe ) untuk sampai 

saat ini saya ucapkan…congrulation. Perbedaan yang mendasar antara Delphi 

dengan pascal adalah bahwa Delphi memiliki OOP (Object Orientation Program)  

atau bahasa kerennya program yang berorientasi objek, sehingga dalam 

pemakaiannya lebih mudah dari pada pascal…  .  

 

B. Kegunaan dan  keunggulan Delphi 

Kalau ditanya mengenai kegunaan setiap individu pasti berbeda-beda dalam 

memanfaatkan program Delphi. Menurut catatan dan literature dari internet yang 

saya dapatkan secara gratis ada beberapa keguanaan dan keunggulan dari 

program Delphi . mungkin terlalu bertele-tele penjelasan dari saya, tapi pada 

dasarnya jika kita tahu segala sesuatu dari dasarnya maka kita akan lebih 

professional didalamnya  dan lebih cinta lagi pada bahasa pemograman 

tersebut….ingat “tak kenal maka tak sayang”.  

 

Kegunaan Delphi 

 Untuk membuat aplikasi windows 

 Untuk merancang aplikasi program bebasis grafis 

 Untuk membuat program berbasis jaringan (Client/server) 

 Untuk merancang program net (berbasis internet) 

 

Keunggulan Delphi 

 Pemograman berbasis OOP (Object Orientation Program) 

 IDE (Intergrated Development Enviroment) atau lingkungan pengembangan 

aplikasi sendiri  hal ini dikarenakan terdapat menu-menu yang memudahkan 

kita untuk membuat suatu proyek 

 Proses compilasi cepat, pada saat mengeksekusi aplikasi yang kita buat 

dengan suasah payah loadingnya g lama…hehehehehe, maka secara 

otomatis akan dibaca sebagai sebuah program tanpa dijalankan terpisah 
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 Mudah digunakan source code Delphi dikerenakan Delphi merupakan 

turunan dari pascal, sehingga hanya diperlukan sedikit penyesuaiaan. 

Dengan catatan khusus temen-temen yang sudah belajar bahasa 

pemograman pascal 

 Besifat multi purphase, artinya bahasa pemograman Delphi dapat digunakan 

untuk mengembangkan berbagai keperluan pengembangan aplikasi 

 

Sebenarnya masih banyak hal yang belum saya ceritakan dan sampaikan 

mengenal hal-hal yang berurusan dengan Delphi, tapi,,ada tapinya berhubung 

nanti terlalu kata-katanya menjadi terlalu panjang, sehingga biasanya temen-

temen kalau ada tulisan panjang-panjang jadi males aja kita membaca apalagi 

mempraktekkan. Kalau sampai pada paragraph ini temen2 dah mulai ngantuk 

atau ilfeel mending saya saranka tidur aja,,,,heheheehehe  . Soalnya sia2  juga 

kalau dipaksakan untuk membaca saya menyarankan untuk diteruskan  bacanya 

besok atau lusa atau kapan aja yang penting ada waktu luang untuk membaca. 

 

C. Menjalankan Delphi 

Disini saya ingin sekedar mempertegas bahwa kita harus bisa paling tidak 

menginstal Delphinya  terlebih dahulu entah itu Delphi lama apa baru, tidak lucu 

kan aplikasinya aja belum diinstal kita udah berbicara step-step cara 

menjalankan Delphi. Cara  menginstall Delphi cenderung mudah kita tinggal 

menuruti langkah-langkah yang ada, biar saya tidak capek-capek menjelaskan 

cara menginstal buang-buang waktu, tenaga dan biaya…hehehehe time is 

mahal…hehehehe . Kalau pun tidak bisa menginstall Tanya mbah google, atau 

bisa kirim email saya untuk tanya : dany.ryzky@gmail.com  

 

D. Setelah itu….. 

Setelah kita berhasil menginstallnya kita langsung aja ikuti perintah dibawah ini 

….tapi paling penting sebelumnya harus dan wajib membaca 

“bismilahhirohmannirrohim” agar segala sesuatu setidaknya dikasih kemudahan 

lah oleh Allah SWT…amin 

 Klik tombol start, pada menu program >Borland Delphi > Delphi7 

 Tunggu beberapa saat program delphinya aktif dan siap untuk digunakan 

 

a. Jendela Utama Delphi 
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Gambar 1.1 jendela utama Delphi 

 

 

b. Bagian-bagian dari jendela utama Delphi 

 Object Tree View 

Merupakan sebuah diagram yang mengubungkan semua komponen yang 

terdapat dalam suatu aplikasi program sesuai dengan penempatannya, 

dengan ini kita bisa melihat apakah data base yang  sudah kita buat 

terkoneksi jika tidak akan muncul ada Tanda Tanya didalamnya..bingung? 

.  

 
Gambar 1.2 jendela Object Tree View 



                                                                                                Dany Ryzky Arif S | Teknik Informatika  

 
 

 

 Object Inspector 

Merupakan jendela yang digunakan untuk mengatur tampilan 

komponen pada form Delphi. Secara umum Object Inspection terbagi 

menjadi 2 yaitu 

 

a. Properties 

Digunakan untuk mengatur tampilan pada sebuah komponen 

seperti mengganti nama, warna,jenis huruf, border, dan anda bisa 

baca sendiri…hehehehehe 

 

 

Gambar 1.3 Jendela Insepector (Properties) 

 

b. Event 

Merupakan jendela property yang digunakan unutk memberikan 

fungsi yang lebih detai dari fungsi sebelumnya. Misalnya ketika 

tombol simpan di klik maka program akan menjalankan perintah 

penyimpanan data secara otomatis. Tapi pada dasarnya dari 

kalimat tersebut ada event klik unutk mengeksekusi sebuah 

tombol simpan.  
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Gambar 1.4 jendela event pada object inspector 

 

c. Form designer 

Merupakan tempat untuk membuat tampilan aplikasi yang akan kita buat, 

disini kita bias membuat apa aja yang terpenting kita tau caranya dan 

codingnya,,,,hehehee  

 
Gambar 1.5 jendela form designer 
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d. Component pallete 

Merupakan kumpulan icon yang digunakan untuk merancang suatu 

aplikasi dalam mambantuk suatu aplikasi interface.  

 

 
Gambar 1.6 jendela component pallete 

 

Dalam komponen pallel terdapat banyak sekali  komponen, dan setiap 

komponen mempunyai tujuan dan kegunaan masing-masing. Saya 

akan memperjelaskan secara singkat  pada komponen-komponan 

yang berhubungan dan digunakan dalam pembuatan database 

saja.soalnya apa nanti kalau terlalu banyak yang saya jelaskan 

nantinya malah tidak focus.  

 

e. komponent data acces 

Komponen data acces adalah komponen non-visual. Merupakan 

komponen yang secara langsung berhubungan dengan database (file 

secara fisik). Komponen data access hanya melakukan akses dengan 

databases, seperti membuka table, membaca record, mengubah 

record dan sebagainya tanpa memperhatikan apa yang ditampilkan 

pada pengguna. 

 

 

 

 

 

  

 

Keterangan 

No Komponen Kegunaan 

1 Data Source Sebagai penghubung antara data 
component dengan komponen-koponen 
visual 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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2 ClientDataSet  

3 DataSetProvaider  

4 XML Tranform  

5 XML 
Tranformprovider 

 

6 XML TranformClient  

 

f. Komponen Data Control  

Komponen data control adalah komponen visual yang juga 

merupakan komponen data-aware atau disebut juga visual-controls. 

Komponen ini melakukan interaksi antara pengguna dengan 

datasource (data source adalah salah satu komponen data access 

components). Dengan komponen ini kita dapat menyusun 

tampilanuntuk pemakai. Misalkan menampilkan record dan 

menampilkan image 

 

 
 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 

No Komponen Kegunan 

1 DBGrid Digunakan untuk menampilkan dan meng-
edit data dalam bentuk tabular 
menyeerupai tampilan spreadsheet excel 

2 DBNavigator Terdiri dari sejumlah tombol-tombol 
navigasi dan tombol operasi basisdata 
seperti insert, delete, edit dan post 

3 DBText Digunakan untuk menampilkan isi dari 
sebuah field pada record yang sedang 
aktif 

4 DBEdit Digunakan unutk menampilkan isis dari 
sebuah record yang sedang aktif 

5 DBMemo Digunakan unutk menampilkan isis dari 

8 

7
 

5 

4 

3 1 

2 12 

11 

10 

9 

14 

15 13 

6
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sebuah record yang sedang aktif 

6 DBImage Digunakan unutk menampilkan, 
memotong atau menempelkan citra 
bitmapped BLOB (Binary large Object) ked 
an dari record yang sedang aktif 

7 BDListBox Box yang dapat digulung, digunakan untuk 
menampilkan nilai-nilai sebuah kolom dari 
sebuah table 

8 BDComboBox Box yang dapet digulung, digunakan untuk 
menampilkan nilai-nilai sebuah kolom dari 
sebuah table, nilai dari kolom tersebut 
dapat diedit 

9 DBCheckBox Digunakan untuk nemapilkan atau 
merubah sebuah data field yang bertipe 
Boolean pada record yang sedang aktif 

10 DBRadioGroup Menampilkan sejumlah pilihan berbentuk 
radio button 

11 DBLookupListBox Menampilkan item-item yang diambila dari 
sebuah dataset, secondary data source, 
data field atau key 

12 DBLookupCombobox Menampilkan item-item yang diambila dari 
sebuah dataset, secondary data source, 
data field atau key 

13 DBRichEdit Sebuah multiline edit control yang dapat 
digunakan untuk menampilkan dan meng-
ubah rich edit memo field dalam sebuah 
dataset 

14 DBCtrlGrid Sebuah control yang dapat menampilkan 
banyak field dari banyak record dalam 
sebuah format tabular grib. Tiap cell dalam 
sebuah grid menampilkan banyak field 
dari sebuah record 

15 DBChart Untuk menampilkan data dalam sebuah 
grafik 

 

g. Komponen ADO 

Komponen ADO merupakan komponen yang digunakan untuk 

mengkoneksikan ke database  
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Keterangan : 

No Komponen Kegunaan 

1 ADOConnection Membangaun koneksi dan menyediakan 
berbagai layanan dengan basis data 

2 ADOCommand Menjalankan perintah SQL oada basis 
data ADO 

3 ADODataSet Menampilkan data dari satu atau lebih 
table dalam sebuah database data ADO 
dan mengizin komponen komponen visual 
untuk memanipulasi data yang ada 
dengan cara menghubungkan komponen-
komponen visual tersebut dengan 
komponen data source. Komponen ini 
dapat menggantikan komponen 
ADOTable, ADOQuery atau 
ADOStroredProc 

4 ADOTable Menyejikan data dari sebuah table pada 
sebuah basis data melalui ADO dan 
mengijinkan komponen-komponen visual 
untuk memenipulasi data yang ada 
dengan cara menghubungkan komponen-
komponen visual tersebut dengan 
komponen data source 

5 ADOQuery Mengggunkan perintah SQL untuk 
menampilkan data dari sebuah table fisik 
pada basis data melalui ADO dan 
mengijinkan komponen-komponen visual 
untuk memenipulasi data yang ada 
dengan cara menghubungkan komponen-
komponen visual tersebut dengan 
komponen data source  

6 ADOStroreProc Digunakan untuk mengakses strored 
procedure (perintah tersimpan) pada 
server melalui ADO 

7 RDSConnection Digunakan unutk mengelola sejumlah data 
ketika sebuah objeck recorset berprpindah 
dari satu proses atau mesin ke proses 

1 

 

2 

5 
3 

4 6 

7 
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atau mesin lainnya. Gunakan 
TDRSconnection ketika membangun 
multi-tier application yang menggunkan 
business abject(Aplication Servers)  

 

E. 3 Komponen utama 

Sebelum kalian meneruskan membacanya ada baiknya kalian menyiapkan 

komponen-komponen yang wajib dan harus digunakan dalam memnjalankan 

modul yang sederhana ini, ya disini saya Cuma mmanyarankan aja, boleh kalian 

turuti atau tidak resiko ditanggung penumpang,,,eh salah maksud saya 

pembaca. Ini adalah komponen-komonen yang wajib kita punya : 

 mysql-connector-odbc-5.1.8-win32.msi  

 SQLyog Enterprise 

 XAMPP 

 Delphi 

Nah saya berharap anda bisa menyiapkannya sebelum memmbaca ini lebih 

labih lanjut…hehehehe, kalua udah punya silahkan dilanjutkan…..monggo..  

F. File-file pada Delphi 

 � *.pas  
Merupakan source file, disini akan disimpan kode pascal yang kita tulis.  

 � *.dpr  
Merupakan project file. Sebagai project file, file ini berguna untuk meggabungkan 

satu atau lebih file-file source (*.pas).  

 � *.dcu (Delphi compiled Unit)  
Pada saat kita membuat sebuah aplikasi, Delphi akan membuat file ini. File ini 

berfungsi untuk me-link-kan kita dengan file lain (*.dcu) sehingga kita bisa 

membuat beberapa form yang terhubung satu dengan yang lainnya.  

 � *.dfm (Delpi Form)  
File ini berisi informasi mengenai data-data form.  

 � *.res (Windows Resources)  
 File ini merupakan file biner yang berisi sebuah ikon yang digunakan oleh 

project. File ini secara terus-menerus di update atau diubah oleh Delphi sehingga 
file ini tidak bisa diubah oleh pemakai. 

 � *.dof (Delphi project options)  
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Kita dapat mengubah icon aplikasi tersebut, dan datanya disimpan pada file 

ini.  

 � *.exe  
Merupakan appllication file setelah kita compile program kita.  

 

 

 

G. Membangun Basis Data  

Pertama-tama kita akan membuat database baik itu memakai SQLyog 

Enterprise, MySQL memakai  CMD (disini harus hati-hari salah 1 karakter aja 

harus mengulang dari awal,,,sabar...sabar  , PHPMyadmin bersifat wesite 

tergantung pemakai sih sebenernya. Kalau saya pribadi cenderung memakai 

SQLyog Enterprise karena kemudahan, praktis dan g ribet. Sebagai contoh saya 

akan membuat database perpustakan yang telah dibuat oleh dosen saya pak 

mocin sebagai tugas basis data. Kalian bisa membuat data base apa aja 

misalnya database simpan pinjam, database tabungan, database penyewaan, 

data base system informasi atau apa aja yang pada intinya kita harus mengerti 

terlebih dahulu tentang pembuatan basis data sehingga kita bisa membuat data 

base sesuai dengan keinginan kita. 

 

Kalau belum paham tentang basisdata anda bisa mendownload tulisan saya 

sebelumnya tentang MySQL dasar di alamat blog saya : 

thedawak.workpress.com atau bisa langsung Tanya masalah pembuatan basis 

data di emailku : go.himatif@gmail.com segala bentuk pertanyaan seputar 

tulisan ini bisa juga ditanyakan jangan kawatir layanan bebas pulsa…hehehehe 

 . ini adalah blu print database perpustakaan yang akan kita buat, diharapkan 

kalian bisa berkreasi sendiri… 

 

Jangan lupa install XAMPP sebelum membuat database, installnya sangat 

mudah k jangan kawatir…, karena apa XAMPP adalah aplikasi untuk 

menjalankan MySQL (kalau g salah sih…hehehehe)  
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Gambar blu print database perpustakaan 

 

Cara manualnya adalah sebagai barikut : 

 Table anggota : 

 
 

 Table pinjam : 

 
 

 Table pegawai  
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 Table Detail_peminjaman 

 
 

 Table koleksi  

 
 

 Table Penngarang  

 
 

 Table Buku  
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H. Membuat koneksi MySQL dengan Delphi 

Membuat koneksi pada database merupakan hal yang mutlak yang harus kita 

lakukan, percuma saya kita bisa membuat databasenya dan paham akan Delphi 

tapi tidak bias mengkoneksikan keduanya. Saya disini mamakai konektor 

:MySQL Connector/ODBC atau :  mysql-connector-odbc-5.1.8-win32.msi    

alasanya karena di internet banyak dan cenderung gratis tapi jika ada kesulitan 

mendapatkannya langsung hubungi aja di email saya : dany.ryzky@gmail.com . 

cara menginstall MySQLConnector/ODBC mudah dan tidak terlalu ribet, setelah 

selesai menginstall MySQL Connector/ODBC maka ikuti tahap-tahap sebagai 

berikut . 

 

Cara menginstall : 

 Klik Start | Control Panel | System and Security 

 
 

 Klik AdministrativeTools 

 
 Double klik pada Data Source (ODBC) 
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 Setelah itu akan muncul menu ODBC Data Source Administrator, pada 

User DNS double klik Add 

 
 

 Setelah double klik Add, maka akan muncul menu Create New Data Souce, 

carilah MySQL ODBC 5.1 , kemudia klik finish 

 
 

 Setelah itu akan mucncul menu MYSQL Connector/ODBC Source 

Configuration , isilah data dibawah ini , kemudian setelah selesai klik test 

untuk melihat koneksi sudah berhasil apa belum,setelah sedah berhasil klik 

ok .  

 Data Source Name   : Perpustakaan 

 TPC/IP Server   : localhost 
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 User  : root 

 

  
 

I. Membuat interface di Delphi  

Setelah kita berjibaku dengan proses menyiapkan koneksi ke Delphi, saatnya 

kita membuat form tampilan yang ingin kita tampilkan, kreasi anda sangat 

menemtukan bagus atau tidaknya tampilan yang anda buat, berhubung saya 

juga tidak terlalu pinter untuk masalah tampilan di form saya berusaha 

mamberikan yang terbaik lah, tapi pada dasarnya yang penting kita bias dulu, 

ada 1 kata yang saya inget sampai sekarang semakin mengenai desing suatu 

tampilan, semakin simple tampilan/design akan semakin bagus,soalnya 

pengguna akan mudah menggunakannya, sebaliknya jika kita ngasih pernak-

pernik disana sini,,ntar extensinya atau pokok tampilannya akan semakin tidak 

enak dipandang, dan terlebih pengguna akan semakin bingung……oke ,,,sok 

tau ya,,,hehehehe. Oh ya sampai lupa lagi, kembali ke pokok cerita setelah 

koneksi diatas sudah dijalankan maka setelah itu jalankan XAMPP nya (disini 

saya berharap anda punya XAMPP, dan yang lebih penting udah 

menginstallnya), kilk Start pada MySQL 

 



                                                                                                Dany Ryzky Arif S | Teknik Informatika  

 
 

  
 

Setelah XAMPP dijalankan maka kita bisa memulai membuka delphinya, mana 

tu Delphi mana …setelah dibuka dengan bancaan bismilahirohmanirohim 

maksud saya dengan klik Delphi, lalu akan muncul form pertama Delphi seperti 

yang ini  

 
 

tugas kita sekarang buat form seperti dibawah ini, dengan catatan sebagai 

langkah awal adalah kita akan membuat form anggota, sesuai dengan blu print 

data base perpustakaan diatas… 
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Dilihat dari tampilan diatas saya kira tidak kesulitan dalam hal mencontoh saja 

….hehehehe berarti adakalanya ilmu mencontoh itu dipakai, setelah otak–atik 

bagian object/komponennya sehingga menghasilkan tampilan seperti dibawah ini  

 

 
 

Keterangan 
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Object / komponen Properti / Event 

Form1 Caption : Anggota 
Name : t_anggota 

Label1 Caption : nomer anggota 

Label2 Caption : nama anggota 

Label3 Caption : alamat 

Label4 Caption : telepon 

Label5 Caption : anggota 
Font | size : 12 

DBEdit1  

DBEdit2  

DBEdit3  

DBEdit4  

DBNavigator1  

DBGrid1  

TBotton Camption : &Keluar 

 

Jangan lupa kita juga harus bikin modul untuk menyambungkan koneksi antar 

form, soalnya nanti ada banyak form yang akan kita buat jika kita tidak 

meringkasnya maka setiap form kelihatanya penuh sesak sehingga perlu sedikit 

ada menyederhanakan agar nanti tampilannya tidak rancu, harus bikin form 

modul. Dengan catatan kita tidak perlu menutup form pertama tadi yang sudah 

kita buat tadi kita lanjutin aja, ini caranya : 

 Klik File | new | other | dimenu new item pilih DataModule | klik ok 

Setelah muncul form DataModule maka tambahkan komponen-

komponen seperti berikut  

 

 
 

Jika sudah bisa membuat seperti gambar diatas, langsung aka kita 

membuat koneksi ke delphi dengan cara double klik pada 

ADOConnection1 
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Pada ADOConnection1 double klik sehingga muncul seperti berikut, 

kemudian klik Build  

 
 

maka akan muncul menu di bawah ini,  
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Pada menu data link propertyies, klik connection, pada use data 

source name,  ada anak panah mengenai daftar koneksi, kita pilih 

perpustakaan, kerena tadi kita ngasihkan nama perpustakaan jadi kita 

pilih perpustakaan, untuk mengecek apakah koneksinya berhasil apa tidak 

kita klik test connection, setelah terkoneksi klik ok maka koneksi antara 

Delphi dan MySQL sudah terhubung 

 

J. Mengkoneksikan ADOconnection1 dengan kawan2 

 

 
 

Setelah mengkoneksikan maka kita akan menghubungkan saya 

mengibaratkan ADOConnention1 itu sebuah jembatan yang 

menghubungkan 2 tempat dan ADOTable atau DataSource sebagai 

kendaraan yang menyeberanginya …hehehehhe kalau g salah sih,  . 

kemudian kalian bisa klik 1 kali aja pada setiap komponen yang ada di  

DataModule2.  

 

Keterangan :  

Object / komponen Properti / Event 

DataModule Name : DataModul2 

ADOConnection Penjelasannya ada diatas tadi  

ADOTable1 Name : ADOTableAnggota 
Connection : ADOconnection1 
tableNama : Anggota 
Active : true 

DataSource1 Name : DataSourceAnggota 
Dataset : ADOTable1 

 

K. Mengkoneksikan Modul dengan Form  
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Gambar modul      Gambar form 

  

Untuk menyambungkan keduanya mudah, tekan Alt + f11 maka akan muncul 

menu Use Unit pilih modul kemudian klik ok 

 

 
 

Saya jamin sudah terkoneksi sehingga kita tingga mengobrak-abrik 

form,,,hehehehehe 

 

L. Membedah form anggota 
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Keterangan  

Object / komponen Properti / Event 

Form1 Caption : Anggota 
Name : t_anggota 

Label1 Caption : nomer anggota 

Label2 Caption : nama anggota 

Label3 Caption : alamat 

Label4 Caption : telepon 

Label5 Caption : anggota 
Font | size : 12 

DBEdit1 DataFiled : Nomer_anggota 
DataSouce : DataModul2.DataSouce1 
ShowHint : True 

DBEdit2 DataFiled : nama_anggota 
DataSouce : DataModul2.DataSouce1 
ShowHint : True 

DBEdit3 DataFiled : alamat 
DataSouce : DataModul2.DataSouce1 
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ShowHint : True 

DBEdit4 DataFiled : telepon 
DataSouce : DataModul2.DataSouce1 
ShowHint : True 

DBNavigator1 DataSouce : DataModul2.DataSouce1 
ShowHint : True 

DBGrid1 DataSouce : DataModul2.DataSouce1 
ShowHint : True 

TBotton Camption : &Keluar 

 

Source code 

TBotton 

Klik 2 kali pada TButton 

Ketik close seperti dibawah ini : 

 

procedure Tt_anggota.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

close; 

end; 

 

end. 

 

M. Menjalankan  

Setalah kita menuruti prosedur diatas, sekarang kita mencoba manjalankan 

aplikasi Delphi, tapi sebelumnya alangkah baiknya kita save-all dulu agar apa 

nanti supaya codenya tidak berubah, cara menjanankanya klik f9 atau klik 

gambar ini  

 

 
 

Maka hasilnya adalah ….jreng jreng 
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Aplikasi siap untuk digunakan…gimana kira2 sampai sini ada yang masih 

bingung ????? caranya memasukan data binggun juga ???? 

Ya in aplikasi masih sangat sederhana…….mmmmmm 

 
 

NB :akan ada lanjutan....tunggu ya 
 


