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Pengantar Umum 
 
Banyak tools yang bisa digunakan untuk membangun sebuah sistem 
informasi mulai dari database hingga bahasa pemrograman yang 
digunakan. Salah satunya Oracle, selain sebagai penyedia aplikasi 
database Oracle juga menyediakan tool untuk membuat aplikasi 
yang berbasis database khususnya Oracle. Tools yang disediakan 
bernama Form Builder yang hingga saat ini sudah sampai pada versi 
10 yang merupakan bawaan dari Oracle 10g. 

Form builder harus Anda instal terpisah. Jika Anda menginstal 
Oracle 10g secara default maka yang terinstal hanya sistem 
databasenya saja.  

Praktikum Pemrograman Basis Data merupakan sebuah mata 
praktikum yang akan membekali anda bagaimana membuat sebuah 
sistem informasi manajemen dengan menggunakan form builder dan 
membuat suatu laporan serta grafik untuk menampilkan data dalam 
format yang lain. 

Materi yang Anda dapatkan meliputi : 

1.  Pengenalan PL/SQL 

2.  Pemanfaatan cursor pada PL/SQL 

3.  Pembuatan form dengan Form builder 

4.  Penggunaan LOV pada form 

5.  Pembuatan form master detail 

6.  Penggunaan program unit pada form 

7.  Menghasilkan laporan dan grafik 

8.  Form menu dan shortcut 

Semua materi tersebut Anda pelajari dalam waktu 8 minggu, dengan 
jumlah pertemuan setiap minggu 1 (satu) kali pada jadwal yang 
sudah ditentukan. 
Database yang akan kita gunakan adalah HR, struktur dan relasinya 
bisa anda lihat : 
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User praktikum untuk masuk ke sistem operasi windows adalah : 
1. Username dan password untuk Login : 

Username : nimpanjang 
Password : nimpanjang 

2. Ganti password Anda 

 Setelah berhasil login, jangan lupa untuk menggantinya 

 Tekan Ctrl + Alt + Del pada keyboard secara bersamaan dan 
pilih Change Password 

 Masukkan password baru pada New Password dan ulangi 
lagi pada Confirm New Password 

 Tekan OK jika selesai 
3. Sedangkan user untuk masuk ke SQL Plus 

Username : DVnim-pendek 
Password : Dvnim-pendek 
Host String : ORATCP 
Prosedur penggantian passowrd pada SQL Plus : 
a.  Anda login terlebih dulu dengan user di atas 
b.  Dari prompt SQL, ketikkan : 

ALTER USER user-Anda IDENTIFIED BY password-baru; 

 
c.  Ketikkan commit; untuk menyimpan perubahan tersebut 
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MODUL 1 

PENGENALAN PL/SQL 1 

 
 

The great aim of education 
 is not knowledge but action 

- Herbert Spencer - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Tujuan 

Praktikan dapat membuat suatu prosedur sederhana dengan 
menggunakan perintah PL/SQL Oracle 

 
Materi 

PL/SL Statement dan Statement Perulangan 
 

Referensi 
http://www.csee.umbc.edu/help/oracle8/server.815/a67781/c14sqlpl.

htm 
■ 

http://en.wikipedia.org/wiki/PL/SQL ■ 
http://www.csee.umbc.edu/help/oracle8/server.815/a67842/toc.htm ■ 

http://www-db.stanford.edu/~ullman/fcdb/oracle/or-plsql.html ■ 
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Seperti … 

apa ya ? 

1.1. PL / SQL itu apa sih ? 

PL/SQL, merupakan bahasa prosedural 
yang berbentuk script SQL dan sudah 
digolongkan ke dalam bahasa pemrograman 

generasi 4 (4GL - fourth-generation programming 
language). Beberapa fitur yang diberikan antara lain ata 
encapsulation, overloading, collection types, exception 
handling, dan information hiding.  
Dengan menggunakan PL/SQL, Anda bisa 
menggunakan statemen SQL untuk memanipulasi data 
di Oracle dan bisa melakukan flow-of-control statemen 
dalam memproses data.   
Selain itu, Anda bisa mendeklarasikan konstanta dan variabel, 
membuat prosedur dan fungsi, sekaligus bisa untuk mengetahui 
kesalahan (runtime errors) yang terjadi. 
Dengan demikian PL/SQL mengabungkan manipulasi data yang 
didukung SQL, dengan pemrosesan data menggunakan bahasa 
prosedural. Sebagai contoh bisa Anda lihat pada contoh program 
dibawah ini : 
 

DECLARE 

   qty_on_hand  NUMBER(5); 

BEGIN 

   SELECT quantity INTO qty_on_hand FROM inventory 

      WHERE product = 'TENNIS RACKET' 

      FOR UPDATE OF quantity; 

   IF qty_on_hand > 0 THEN  -- check quantity 

      UPDATE inventory SET quantity = quantity - 1 

         WHERE product = 'TENNIS RACKET'; 

      INSERT INTO purchase_record 

         VALUES ('Tennis racket purchased', SYSDATE); 

   ELSE 

      INSERT INTO purchase_record 

         VALUES ('Out of tennis rackets', SYSDATE); 

   END IF; 

   COMMIT; 

END; 

 
Gambar 1 Contoh PL/SQL 
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Program ini untuk mengurangi jumlah raket tenis yang ada pada 
tabel inventory dan menambahkannya pada tabel purchase_record, 
jika jumlah barangnya lebih besar dari 0 (nol)  maka jumlah raket 
tenis dikurangi satu dan jumlah tersebut ditambahkan ke tabel 
purchase_record. Jika jumlah barang kosong maka ditambahkan 
pesan “'Out of tennis rackets” ke tabel purchase_record. 

PL/SQL memiliki sebuah 
sturktur penulisan yang terdiri 
dari 3 (tiga) bagian yaitu :  

 declarative part, merupakan 
tempat yang digunakan  
untuk mendeklarasikan tipe 
data, variabel atau konstanta. 

 executable part, berisi kode 
program yang dieksekusi 
atau dijalankan. 

 exception-handling part, 

digunakan untuk menangani 
kesalahan yang terjadi. 

 
 
 
1.2. Keuntungan PL/SQL 

Dengan model seperti struktur diatas, PL/SQL mempunyai beberapa 
keuntungan seperti : 
 
Support for SQL 

PL/SQL menggunakan semua sintak SQL untuk manipulasi data, 
cursor control, dan transaction control commands. Selain itu PL/SQL 
mendukung semua tipe data yang digunakan SQL. 
 
Better Performance 
Tanpa menggunakan PL/SQL, Oracle hanya menjalankan satu 
statemen SQL pada satu waktu jika hal ini dilakukan pada 
lingkungan client-server jelas akan membebani jalur komunikasi. 
Jika menggunakan PL/SQL, satu blok statemen akan dikirimkan 
sekaligus pada waktu yang sama. 
Keuntungan yang diperoleh dari sisi aplikasi adalah apilkasi menjadi 
lebih ringan karena respon dari server cepat dan statemen 

Gambar 2 PL/SQL Block 
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dikirimkan sekaligus pada waktu yang sama dan penggunaan 
memori juga berkurang. 
Untuk gambaran lebih jelas Anda bisa lihat gambar 3, yang 
menunjukkan hubungan aplikasi dan database pada lingkungan 
client-server. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Higher Productivity 

PL/SQL bisa digunakan di semua aplikasi Oracle termasuk Oracle 
Forms dan Oracle Reports. Sehingga tidak perlu membuat dengan 
sintak yang lain pada platform yang sama dan waktu pengembangan 
pun bisa di hemat. 
 
Full Portability 

PL/SQL bisa berjalan dimana pun Oracle bisa dijalankan. Dengan 
demikian Anda bisa menulis kode program dalam PL/SQL dan bisa 
digunakan pada lingkungan yang berbeda. 
 
Tight Integration with SQL  
PL/SQL dan SQL languages mempunyai hubungan sangat dekat 
(TTM) . PL/SQL mendukung semua tipe data SQL dan non value 
NULL sehingga memungkinkan Anda memanipulasi data dengan 
lebih mudah dan efisien.   
 

Gambar 3 Boosts Performance 
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AMAN tidak 

berarti 

NYaman … 

 
Security 

PL/SQL memungkinkan Anda untuk memberikan 
pembatasan antara client dan server. 
Pembatasan tersebut bisa diberikan lewat 
trigger yang ditulis dalam bentuk PL/SQL 
sehingga bisa membatasi akses ke aplikasi 
dan database. Selain itu Anda juga bisa 
membatasi user untuk hanya memanipulasi 
perintah PL/SQL di dalam sebuah stored 
procedures yang bisa di jalankan user tersebut dengan 

hak yang dia miliki. 
Sebagai contoh, Anda memberikan akses kepada 
seorang user untuk bisa mengakses prosedur 
update_table, tetapi user tersebut tidak bisa mengakses 
tabel tersebut. 
 
1.3. Variabel 

Secara global tipe data pada PL/SQL dibedakan menjadi 6 (enam) 
golongan yaitu :  

 Numeric 
Digunakan untuk mendefinisaikan variabel yang bertipe 
numerik (angka), untuk mendefinisikannya Anda harus 

menuliskan seperti ini : 

Jumlah_barang number(5,2); 

 
Angka 5 dan 2 yang ada pada bagian belakang menunjukkan 
presisi (5) dan scale (2). Untuk scale bisa digunakan dan bisa juga 
tidak. 
 

 Character 
Digunakan untuk mendefinisikan variabel yang bertipe karakter 
(huruf dan string lainnya), untuk mendefinisikan Anda harus 
menuliskan seperti ini : 

Nama_pelanggan varchar(30); 

 
Angka 30 pada varchar menunjukkan panjang data pada 
variabel tersebut. 

 Date  
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Gak kurang 

banyak neh ? 

Apa lagi 

neh ? 

Jika Anda menggunakan tipe data tanggal maka cara 
mendefinisikannya adalah : 

Tanggal_lahir date; 

 Boolean 
Tipe data ini hanya bernilai true dan false, untuk mendefinisikan 

: 

Status boolean; 

 

 Datatypes for specific columns 
Tipe data ini digunakan untuk mendapatkan tipe data yang 
digunakan pada sebuah kolom pada sebuah 
tabel. Sehingga tipe variabel yang kita 
pesan otomatis sama denga tipe 
kolom yang ada pada tabel. Cara 
mendefinisikannya : 

Nomor_induk mahasiswa.nim%type; 

 

 User-defined datatypes 
Dengan tipe data ini Anda bisa membuat tipe 
data berdasarkan sekumpulan tipe data yang 
Anda buat sendiri (record). Sebagai contoh : 
 
 

Declare 

 type t_address is record( 

   name address.name%type, 

   street address.street%type, 

   street_number address.street_number%type, 

   postcode address.postcode%type); 

 v_address t_address; 

 

begin 

 select name,street, street_number, 

postcode into 

 v_address from address where rownum = 

1; 

end; 

 
1.4. Operator 

Seringkali dalam sebuah blok PL/SQL kita bertemu 
dengan penggunaan operasi-operasi yang berkaitan 
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dengan nilai, variabel, dan konstanta. Ada 5 (lima) operator yang 
bisa digunakan seperti dibawah ini : 

 Operator logika 
Operator ini bernilai TRUE dan FALSE saja dan memiliki 3 
operator logika yaitu NOT, AND, dan OR. Cara penggunaannya 
tidak berbeda dengan bahasa pemrograman yang lain. 

 Operator aritmatika 
Banyak kita gunakan dalam penyelesaian masalah yang 
berkaitan dengan tipe data numerik, beberapa operator bisa 
Anda lihat pada tabel dibawah ini : 
 

Operator Keterangan Contoh 

+ Penjumlahan 2 + 3 
- Pengurangan 5 – 3 
* Perkalian 5 * 2 
/ Pembagian 10 / 3 
MOD Sisa bagi 10 MOD 3 

 
Berikut ini adalah contoh pemakaian operator aritematika dalam 
blok PL/SQL. 

Declare 

 X Integer; 

Y Number; 

Begin 

 X := 2 + 3; 

 Y := 5 * 5; 

 DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(TO_CHAR(X)); 

 DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(TO_CHAR(Y)); 

End; 

 

 Operator relasional 
Digunakan untuk menyatakan hubungan antara dua buah nilai 
atau ekspresi yang akan menghasilkan nilai boolean (TRUE atau 
FALSE). Yang termasuk dalam operasi relasional bisa Anda lihat 
pada tabel berikut ini : 
 

Operator Keterangan 

< Lebih kecil 
<= Lebih kecil atau sama dengan 
> Lebih besar 
>= Lebih besar atau sama dengan 
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 Operator persamaan 
Digunakan untuk melakukan pengecekan terhadap dua buah 
nilai pada dua bagian yang berbeda, kiri dan kanan. 
 

Operator Keterangan 

= Sama dengan 
<> Tidak sama dengan 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
Contoh penggunaan dalam blok PL/SQL : 

Declare 

 X Integer; 

Y Number; 

Begin 

 X := 2 + 3; 

 Y := 5 * 5; 

 If X <> 17 Then 

     DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(TO_CHAR(X)); 

 Else 

  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(TO_CHAR(Y)); 

 End if 

End; 

 

 Operator penggabungan 
Kadang kala Anda membutuhkan sebuah operator untuk 
menggabungkan 2 (dua) atau lebih data menjadi satu bagian. 
Dalam PL/SQL disediakan sebuah operator penggabungan 
(concatenation) yang berbentuk ||. 

Declare 

 X number := 10; 

 Y varchar2(10) := “Operasi penggabungan ”; 

Begin 

 DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(Y || TO_CHAR(X)); 

Ternyata menarik 

juga, rasanya 

berguna … 

Tapi … ? 
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End; 

 
Hasil dari PL/SQL tersebut adalah “Operasi Penggabungan 10”, jika 
yang digabungkan berbeda tipe data maka salah satu harus di 
konversi tipe datanya. Pada contoh diatas variabel X yang bertipe 
number di konversi menjadi karakter menggunakan fungsi 
TO_CHAR(). 

 
1.5. Control Structures (Conditions and Iteration) 

Sama dengan model bahasa pemrograman yang lain, dalam PL/SQL 
juga mengenal statemen kondisi dan perulangan.  
Untuk kondisi ada beberapa macam antara lain : 
 IF – THEN 

Merupakan bentuk spaling sederhana dari statemen IF, sintak 
penulisannya seperti berikut ini : 

IF condition THEN 

   sequence_of_statements 

END IF; 

 
Contoh penerapan dalam PL/SQL bisa Anda lihat seperti 
dibawah ini : 

IF sales > quota THEN 

   compute_bonus(empid); 

   UPDATE payroll SET pay = pay + bonus  

WHERE empno = emp_id; 

END IF; 

 

 IF – THEN – ELSE 

Merupakan pengembangan dari bentuk diatas dengan 
penanganan untuk kondisi yang lainnya. Contoh penerapan 
dalam PL/SQL : 
 

IF trans_type = 'CR' THEN 

   UPDATE accounts SET balance = balance + credit  

WHERE ... 

ELSE 

   UPDATE accounts SET balance = balance - debit  

WHERE ... 

END IF; 

 
 IF – THEN – ELSEIF 
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Kadang kala kita mempunyai kondisi yang banyak dan memang 
harus dimasukkan. Hal tersebut tidak bisa diselesaikan hanya 
dengan format IF-THEN atau IF-THEN-ELSE saja, ada alternatif 
satu lagi yaitu IF-THEN-ELSIF.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contoh penerapan dalam PL/SQL bisa Anda lihat di bawah ini : 
 

BEGIN 

   ... 

   IF sales > 50000 THEN 

      bonus := 1500; 

   ELSIF sales > 35000 THEN 

      bonus := 500; 

   ELSE 

      bonus := 100; 

   END IF; 

   INSERT INTO payroll VALUES (emp_id, bonus, ...); 

END; 

 
 

Untuk perulangan ada beberapa macam yaitu : 
 LOOP 

Merupakan bentuk sederhana dari perulangan yang ada pada 

PL/SQL, cara penulisannya adalah : 
 

LOOP 

   sequence_of_statements 

END LOOP; 

 
Contoh penerapan dalam blok PL/SQL : 

LOOP 

   ... 

   IF credit_rating < 3 THEN 

      ... 

      EXIT;  -- exit loop immediately 

Capek juga gara-gara gak 

ada Case, bener gak sih 

PL/SQL gak punya Select 

Case kaya’ yang di VB … ? 
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Program di atas akan 
menghasilkan angka 1, 2, 3 yang 
di cetak ke layar, jika kita ingin 

mencetaknya dengan urutan 
terbalik Anda perlu 

menambahkan kata REVERSE 
seperti pada contoh berikut : 

 

   END IF; 

END LOOP; 

 
Statemen EXIT merupakan tanda bagi perulangan untuk 
mengakhiri proses perulangan.  
Selain itu ada bentuk lain dari EXIT yaitu EXIT – WHEN seperti 
terlihat pada contoh di berikut ini : 

... 

LOOP  

   FETCH c1 INTO ... 

   EXIT WHEN c1%NOTFOUND;  

--exit loop if condition is true 

   ... 

END LOOP; 

CLOSE c1; 

 
 FOR – LOOP 

Jika Anda mempunyai sebuah proses perulangan yang harus 
dijalankan secara sequence dan memiliki jumlah perulangan 
yang pasti, Anda bisa menggunakan model perulangan FOR – 
LOOP. Contoh penerapan dalam blok PL/SQL : 

FOR i IN 1..3 LOOP  -- memberi nilai 1,2,3 ke i 

   DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(TO_CHAR(i)); 

-- dijalankan sebanyak 3 kali 

END LOOP; 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

FOR i IN REVERSE 1..3 LOOP –-memberi nilai 3,2,1 to i 

   DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(TO_CHAR(i)); 

-- dijalankan sebanyak 3 kali 

END LOOP; 
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Hasilnya akan berlawanan dari contoh sebelumnya, yaitu 3, 2, 1. 
Atau jika Anda ingin menghasilkan sebuah perulangan dengan 
sejumlah kelipatan, gunakan kata STEP seperti contoh di berikut 
ini : 

 

FOR J = 5 TO 15 STEP 5  --memberi nilai 5,10,15 ke J 

   DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(TO_CHAR(J));   

-- J mempunyai nilai 5,10,15 

NEXT J 

 
Contoh di atas menghasilkan 3 (tiga) buah angka yaitu 5, 10, 15. 
 

 WHILE – LOOP 

Merupakan perulangan yang akan dijalankan jika kondisi yang 
ditemui benar, contoh dalam blok PL/SQL : 
 

WHILE total <= 25000 LOOP 

   ... 

   SELECT sal INTO salary FROM emp WHERE ... 

   total := total + salary; 

END LOOP; 

 
Pada contoh diatas proses perulangan dengan WHILE akan 
dijalankan terus selama total lebih kecil atau sama dengan 25000, 
jika melebihi 25000 maka perulangan tersebut akan dihentikan. 
Atau jika menggunakan operator logika, bisa Anda lihat pada 
contoh berikut : 
 

done := FALSE; 

WHILE NOT done LOOP 

   sequence_of_statements 

   done := boolean_expression; 

END LOOP; 

 
1.6. Memulai dan Membuat PL/SQL 
Memulai PL/SQL 

Untuk memulai membuat PL/SQL Anda menggunakan tools Oracle 
SQL*Plus yang sudah otomatis terinstal saat Anda menginstal Oracle 
Form atau Oracle Database. Dan tentu saja Anda memerlukan user 
dan password seperti yang telah dijelaskan pada bab Pengantar 
Umum dibagian awal modul ini. 
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Untuk membuka Oracle 
SQL*Plus, ikuti 

langkahku, klik tombol 
[Start] kemudian pilih 
[Program] cari menu 

[Oracle for Windows NT] 
nah di dalam menu itu 
kamu bisa menemukan 

[SQL Plus 8.0] 
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Masukkan user dan password yang telah Anda miliki, jika Host 
String yang Anda masukkan tidak dikenali maka akan muncul pesan 
kesalahan “ERROR : ORA-12154 : TNS : could not resolve service 
name” seperti terlihat pada gambar dibawha ini : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apabila user atau password Anda salah maka akan muncul pesan 
kesalahan “ERROR : ORA-01017 : invalid username/password; 
logon denied”. Jika Anda berhasil login maka akan muncul tampilan 
seperti pada gambar berikut ini :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Membuat prosedur PL/SQL tanpa paramater 

Setelah berhasil login untuk membuat sebuah PL/SQL Anda harus 
mendeklarasikan sebuah prosedure dengan sintak : 
 

CREATE OR REPLACE PROCEDURE procedure-name IS 

   [deklarasi variabel] 

BEGIN 

   statemen-PL/SQL 

END; 

Gambar 4 Pesan kesalahan host string tidak dikenali 

Gambar 5 Jika sukses login 
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Contoh penerapan dalam Oracle SQL*Plus bisa Anda lihat pada 
gambar beriktu ini : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dan untuk melihat hasilnya dari prompt SQL ketikkan EXECUTE 
nama-prosedure. Atau bisa Anda singkat menjadi EXEC nama-
prosedure.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jika saat menjalankan PL/SQL di SQL*Plus Anda tidak 
mendapatkan hasil apa-apa di layar (dengan catatan tidak ada 

Gambar 6 Pembuatan prosedur dengan SQL*Plus 

Gambar 7 Hasil eksekusi PL/SQL 
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kesalahan kode program) maka tuliskan sintak berikut ini di prompt 
SQL. 

SQL>set serveroutput on 

 
Jika kode program Anda cukup panjang atau jika terjadi kesalahan 
dan ingin memperbaikinya ketikkan “ED” pada prompt SQL setelah 
itu akan muncul sebuah editor untuk mengedit sintak terakhir yang 
Anda tuliskan sepertipada gambar dibawah ini. 

 
 
Untuk kembali ke PL/SQL tekan tombol [ALT+F] lanjutkan dengan 
menekan tombol [X] jika muncul pertanyaan pilih [Yes]. 
 
Membuat prosedur PL/SQL dengan parameter 

Semua contoh diatas adalah prosedur yang tidak menggunakan 
parameter, dimana nilai yang diproses sudah ditentukan dan berada 
di dalam prosedur tersebut. Ada juga prosedur yang sifatnya 
dinamis dimana nilainya bisa kita ubah sesuai dengan kondisi yang 
diinginkan. Agar bisa berfungsi seperti itu prosedur tersebut harus 
menggunakan sebuah paramater sebagai penerima inputan dari 
user. 
Untuk cara pembuatan sama dengan prosedur yang tidak 
menggunakan parameter. Contoh penerapannya bisa Anda lihat di 
bawah ini : 

Gambar 8 Editor untuk memperbaiki sintak 
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CREATE OR REPLACE PROCEDURE tambah(pnim IN VARCHAR2, 

pnama IN VARCHAR2) IS 

BEGIN 

    Insert into Mahasiswa(nim, nama) values(pnim, 

pnama); 

END; 

 
Untuk menjalankan prosedure tersebut, pada prompt SQL tuliskan 
seperti di bawah ini : 
 

SQL> exec tambah(‟00.41010.0001‟,‟Superman‟); 

 

 
 
 

Latihan 

1. Jalankan perintah PL/SQL dibawah ini, 
amati kejadian yang muncul kemudian catat hasilnya sebagai 
kesimpulan Anda. Simpan file jawaban Anda ke server dalam 
sebuah file .txt beri nama praktikum-1-1.txt.   
                 (10 menit) 

 

SQL>create table TEMP 

 (col1  number(9,4), 

  col2  number(4), 

   text  char(55)); 

SQL>Create or Replace Procedure isi_angka Is 

DECLARE 

  x  NUMBER := 100; 

 

BEGIN 

FOR i IN 1..10 LOOP 

IF MOD(i,2) = 0 THEN     -- i is even 

     INSERT INTO temp VALUES (i,x,'i (even)'); 

ELSE 

     INSERT INTO temp VALUES (i,x,'i (odd)'); 

END IF; 

x := x + 100;         

   END LOOP; 

   COMMIT; 

END; 

/ 
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SQL>select * from TEMP; 

 

2. Buatlah sebuah prosedur dengan nama praktikum-1-1 yang jika 
di jalankan menghasilkan tampilan seperti pada gambar di 

bawah ini :          
            (30 menit) 
 

SQL> exec praktikum-1-1(5); 

Balonku ada 5 meletus 1 balon Duer 

Balonku tinggal 4 

 

Balonku ada 4 meletus 1 balon Duer 

Balonku tinggal 3 

 

… 

… 
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MODUL 2 

PENGENALAN PL/SQL 2 

 

Tujuan belajar adalah mengganti pikiran 
Yang kosong dengan suatu hal baru yang 

BERMAKNA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tujuan 

Praktikan mengerti dan dapat membuat cursor dalam prosedur 

dengan perintah PL/SQL Oracle 
Materi 

Cursor, PL/SQL Oracle 
Referensi 

http://www.ilook.fsnet.co.uk/ora_sql/sqlplus08.htm ■ 
http://www.comp.nus.edu.sg/~ooibc/courses/sql/plsql.htm ■ 

http://www.ss64.com/oraplsql/cursor_declare_open.html ■ 
Learn Oracle Form. Oracle Database 10g : PL/SQL fundamentals, 

Volume 1 – Student Guide, section 7-3 
■ 

2.1. Cursor 

Pada blok PL/SQL kita mempunyai keterbatasan untuk 
menampilkan hasil query lebih dari satu baris yang ditampung 
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dalam satu variabel. Keterbatasan dalam hal tersebut bisa kita 
hilangkan dengan menggunakan sebuah Cursor. 
Cursor merupakan sebuah area privat di dalam Oracle SQL untuk 
mengeksekusi perintah-perintah SQL dan menyimpan informasi 
yang sedang diproses. 
Ada 2 (dua) macam cursor,  implisit dan explisit. Cursor implisit 
digunakan oleh Oracle server untuk melakukan tes dan menjabarkan 
perintah-perintah SQL yang diberikan kepadanya. Cursor implicit 
biasanya diasosiasikan dengan perintah Select, Update, Insert, dan 
Delete. Beberapa atribut cursor implicit bisa Anda lihat dibawah ini : 

 SQL%ROWCOUNT, menghasilkan sejumlah baris data. 

 SQL%FOUND, atribut yang mengindikasikan adanya data yang 
dicari. Hasilnya berupa boolean, true atau false. 

 SQL%NOTFOUND, atribut yang mengindikasikan tidak 
diketemukannya data yang dicari. Hasilnya berupa boolean, true 
atau false. 

 SQL%ISOPEN, akan menghasilkan trus jika cursor sedang 
terbuka dan false jika cursor sedang tertutup. 

 
Contoh penggunaan cursor implicit : 

DECLARE 

ROW_DEL_NO NUMBER; 

BEGIN  

   DELETE * FROM JD11.SECTION; 

   ROW_DEL_NO := SQL%ROWCOUNT; 

END; 

 
Sedangkan cursor explicit merupakan cursor yang dibuat sendiri 
oleh pengguna. Cursor explicit juga mempunyai atribut yaitu : 

 %FOUND, jika mengindikasikan baris atau data ditemukan. 

 %NOTFOUND, jika baris atau data tidak ditemukan. 

 %ROWCOUNT, jumlah baris yang bisa diambil atau terbaca. 

 %ISOPEN, memberikan nilai true jika cursor masih terbuka. 
 
2.2. Membuat cursor explicit 

Cursor explicit dibuat sendiri oleh pengguna untuk menghasilkan 
data dan informasi yang dibutuhkannya dan juga untuk 
menampung hasil sebuah query yang melebihi satu baris. Cursor 
tersebut bisa kita buat dan dikontrol dengan 4 (empat) perintah yaitu 
: 
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 Declare, mendefinisikan nama dan struktur cursor bersamaan 
dengan perintah Select. 

DECLARE 

CURSOR c_pegawai IS 

 Select nip, nama from pegawai order by nip; 

 

 Open, membuka dan mengeksekusi query yang ada pada bagian 
Declare. 

OPEN c_pegawai; 

 

 Fetch,  digunakan untuk “menangkap” hasil query yang 
dikerjakan pada bagian Open untuk dimasukkan ke dalam 
sebuah variabel yang kita pesan. 

FETCH c_pegawai INTO v_pegawai; 

 

 Close, digunakan untuk menghapus data pada cursor dan 
menutup cursor. 

CLOSE c_pegawai; 

 
Contoh lengkap jika kita menggunakan sebuah cursor dalam sebuah 
blok PL/SQL bisa Anda lihat berikut ini : 
 

DECLARE 

  CURSOR csr_ac IS 

    SELECT employee_id, salary FROM employees 

    WHERE first_name LIKE '%Alana%'; 

 

  xempno employees.first_name%type; 

  xsal employees.salary%type; 

 

BEGIN 

  OPEN csr_ac; 

  LOOP 

    FETCH csr_ac INTO xempno, xsal; 

    EXIT WHEN csr_ac%NOTFOUND; 

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(xempno || ' ' ||xsal);                                              

  END LOOP ; 

  CLOSE csr_ac; 

END; 

 
2.3. Controlling explicit cursors 
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2.4. Penamaan variabel yang dinamis 

Pada saat Anda mendeklarasikan sebuah variabel dan jika variabel 
tersebut mengacu pada kolom yang ada di tabel atau untuk 
menampung data pada kolom tersebut maka tipe variabel tersebut 
harus sama persis dengan yang ada di tabel. Untuk itu Anda bisa 
menggunakan atribut %TYPE. 
 
 
Untuk sintaknya seperti di bawah ini : 

nama_variabel nama_tabel.nama_kolom%TYPE; 

 
Contoh deklarasinya bisa Anda lihat dibawah ini : 

… 

v_name employees.last_name%type; 

… 

 
Penggunaan atribut %TYPE akan banyak membantu Anda dalam 
menampung hasil query dari cursor. Untuk penggunaan secara 

Cursor pointer 

1 

2 

Tutup cursor 3 

“Ambil” data 
menggunakan 
cursor 

 

Kalo udah abis, 
tolong tutupin … 

Buka cursor 

Fetch a row 

Trus 
ambil 

semua, 
habisin … 

Buka cursor-
nya donk … 
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lengkap dalam blok Pl/SQL bisa Anda lihat pada kode program 
Latihan nomor 1. 
 

 
 
 

Latihan 

1. Ketikkan kode program dibawah ini, 
kemudian atasi masalah yang terjadi kemudian catat dan simpan 
ke server pada file .txt dan beri nama praktikum-2-1.txt. 
              (15 menit) 

CREATE or REPLACE PROCEDURE cek_jobid IS 

DECLARE 

  CURSOR cek_jobid IS 

    SELECT employee_id, first_name, last_name, job_id 

    FROM employees WHERE job_id ='SA_REP'; 

  

  xen employees.employees_id%type; 

  xfn employees.first_name%type; 

  xln employees.last_name%type; 

  xji employees.job_id%type; 

BEGIN 

  OPEN cek_jobid; 

  LOOP 

    FETCH cek_jobid INTO xen,xfn,xln,xji; 

    EXIT WHEN cek_jobid%NOTFOUND; 

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(xen || ' ' || xfn || ' ' xln 

    || ' ' || xji);         

  END LOOP ; 

  CLOSE cek_jobid; 

END; 

 
2. Lakukan pembenahan pada kode program diatas sehingga jika 

dijalankan menjadi seperti di bawah ini. Ketentuan yang Anda 
harus ikuti adalah : 

 Prosedur tersebut bisa menerima inputan berupa besarnya 
Salary dari user. 

 Jika Salary diatas 15000 maka tampilkan kata “Excellent” 
dibagian akhir tampilan, jika kurang dari 15000 tampilkan 
kata “Standart” (lihat gambar). 

 Tampilkan hasil cursor tersebut urut dari Salary yang paling 
besar ke Salary paling kecil. 



Pemrograman Basis Data 

28 Laboratorium Komputer – STIKOM 

 Data yang ditampilkan adalah : employee_id, first_name, 
job_id, salary, dan komentar (Excellent atau Standart). 

 
Untuk lebih jelas bisa Anda lihat pada gambar berikut ini. 

SQL> exec cek_jobid (12000); 

100 Steven AD_PRES 24000 Excellent 

101 Neena AD_VP 17000 Excellent 

102 Lex AD_VP 17000 Excellent 

145 John SA_MAN 14000 Standart 

146 Karen SA_MAN 13500 Standart 

201 Michael MK_MAN 13000 Standart 

108 Nancy FI_MGR 12000 Standart 

205 Shelley AC_MGR 12000 Standart 

147 Alberto SA_MAN 12000 Standart 

 

PL/SQL procedure successfully completed. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hasilnya harus 
seperti itu ya … 



Pemrograman Basis Data 

Laboratorium Komputer – STIKOM 29 

MODUL 3 

PEMBUATAN FORM DASAR 

 
We  are born to succeed, not fail 

- Henry David - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tujuan 

Praktikan dapat memahami pembuatan aplikasi berbasis form 
sederhana menggunakan Oracle Form Builder 

Materi 

Form, Block, Item, Canvas, Alert, PL/SQL 
Referensi 

http://www.oracle.com/technology/products/forms/htdocs/9iforms_
fov.htm 

■ 

X-OERANG Technology, Pemrograman menggunakan Oracle 
Developer, Andi Yogyakarta, hal. 76 

■ 
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Ehmm, ternyata 
penting ya … 

3.1. GUI, pentingkah ? 

GUI (Graphical User Interface) merupakan 
jembatan antara aplikasi yang kita bangun 
dengan pengguna. Pengguna akan bisa 
menggunakan aplikasi tersebut dengan 
baik jika pengguna bisa mengerti dan 
berinteraksi dengan aplikasi. Interaksi bisa terjadi jika 
aplikasi yang kita bangun mempunyai sebuah tampilan 
yang mudah dimengerti. 
Apapun aplikasi yang kita bangun semuanya berbasis 
kode program yang hanya bisa dimengerti oleh 
pembuat aplikasi dan komputer sedangkan orang lain 
yang hanya menggunakan tidak mungkin jika harus 
berinteraksi langsung dengan kode program. Karena itulah interface 
atau tampilan antar muka sangat penting bagi pengguna, sehingga 
pengguna tidak perlu dipusingkan lagi oleh kode program. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.2. Oracle Form 

Oracle juga menyediakan form sebagai jembatan antar pemakai dan 
program. Form Builder merupakan aplikasi yang bisa digunakan 
untuk membuat form dan bisa berhubungan langsung dengan 
database Oracle. Untuk praktikum di Laboratorium Komputer kita 
masih menggunakan Oracle Form 6i sebagai form builder-nya. 
Form builder mempunyai sebuah komponen yang dinamakan 
module yang terdiri dari 4 macam module yaitu :  

 Form module, merupakan kumpulan obyek (windows, text 
items (fields), check boxes, buttons, message boxes, lists of 
values, dan blocks of PL/SQL code yang disebut triggers) yang 
digunakan oleh form. 

Gambar  3.1 interaksi antara user dan aplikasi (code) 
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 Menu module,  merupakan kompulan 
menu (menu utama dan sub  menu) dan 
perintah menu item yang digunakan untuk 
menyatukan aplikasi yang kita buat. 

 PL/SQL Library module, kumpulan dari 
user-named procedures, functions, dan 
packages yang dapat dipanggil dan 
digunakan oleh module lain dalam aplikasi 
yang dibangun.  

 Object Library module, kumpulan obyek 
yang digunakan untu membangun 
aplikasi.  

 
Untuk mendesain sebuah form, dibutuhkan 
sesuatu yang dinamakan block yang 
merupakan sebuah kontainer yang didalamnya 
menampung berbagai macam obyek yang 

digunakan oleh sebuah form seperti text items, 
lists, buttons, dan yang lain.   
Block memungkinkan sebuah mekanisme yang 
mengelompokkan item-item yang saling berhubungan. Tidak ada 
batasan berapa banyak block yang bisa dibuat dalam sebuah form.  
 

Selain block ada juga canvas yang merupakan sebuah kontainer 
untuk meletakkan obyek yang digunakan dalam form. 
 
Perbedaan antara block dan canvas, kalau block hanya merupakan 
sebuah tempat yang mengelompokkan berbagai item, sedangkan 
canvas merupakan tempat item-item tersebut diletakkan. 
Item-item yang dikelompokkan dalam sebuah block bisa diletakkan 
pada canvas yang berbeda. 
 

3.3. Membuat form 

Tidak sulit untuk membuat form dengan menggunakan Oracle Form 
6i hanya saja mungkin perlu sedikit ketelatenan dalam 
menggunakannya. Oracle Form 6i harus di instal terpisah dari Oracle 
database. 
Jika menginstalnya Anda juga akan mendapatkan Report builder 
yang berguna untuk membuat laporan, dan aplikasi ini juga bisa 
terhubung langsung dengan database Oracle yang disediakan di 

Gambar  3.5 Obyek 
Navigator 
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server. Ada 2 cara untuk membuat form, bisa menggunakan wizard 
atau manual. 
Membuat form dengan wizard (Form Based Table) 

Ikuti langkah-langkah berikut ini : 
1. Buka aplikasi Form Builder dari [Start]  [Program]  [Oracle 

Form 6i]  [Form Builder] 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Setelah itu akan muncul kotak dialok [Form Builder] seperti 

gambar dibawah ini.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Pilih [Use the Data Block Wizard] kemudian tekan [OK]. 
4. Setelah ditekan [OK] berikutnya akan muncul kotak dialok [Data 

Block Wizard]. Tekan [Next] untuk melanjutkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar  3.2 Menu Oracle Form 6i 

Gambar  3.3 Kotak dialok Form Builder 

Gambar  3.4 Kotak dialok data block wizard 
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5. Berikutnya Anda akan melihat kotak dialok yang meminta Anda 
memilih jenis block yang dipakai apakah akan menggunakan 
[Table or View] atau [Stored Procedure]. Pilih [Table or View] 
kemudian tekan [Next]. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6. Pada langkah ini, kita diminta memilih tabel yang menjadi dasar 

form yang kita buat. Untuk memilih tabel tekan [Browse] jika 
Anda belum login masukkan user, password, dan nama database 
yang diberikan kepada Anda tekan [Connect]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Setelah login berhasil akan 
muncul daftar tabel yang Anda 
miliki, kemudian pilih tabel yang 
dipakai, tekan [OK] untuk 
melanjutkan. 

 
 
 

 
 

Gambar  3.5 Pilih Table or View 

Gambar  3.6 Login dulu untuk memilih tabel 

Gambar  3.7 Pilih tabel yang dipakai 
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8. Setelah tabel terpilih maka akan muncul daftar field yang dimilik 
tabel tersebut. Tekan [>>] jika ingin menggunakan semua field 
yang ada atau tekan [>] untuk memilih salah satu. Kemudian 
tekan [Next] untuk melanjutkan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Jangan lupa untuk memberi tanda “” pada opsi [Enforce data 
integrity]. 

10. Selanjutnya akan muncul kotak dialok yang menyatakan Anda 
telah berhasil membuat data block. Ada dua opsi pada kotak 
dialok tersebut, pilih [Create the data block, then call the layout 
wizard] untuk membuat canvas. Tekan [Finish] untuk 
melanjutkan. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
11. Pada langkah berikutnya kita akan menjumpai kotal dialok 

[Layout wizard] yang memberi ucapan selamat datang . Tekan 
[Next] saja untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. 

Gambar  3.8 Pilih field yang dipakai 

Gambar  3.9 Konfirmasi data block telah terbuat 
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12. Pada langkah ini ada 2 opsi yang ditawarkan yaitu [Canvas] dan 
[Type] keduanya telah terisi nilai awal. Untuk opsi [Canvas] 
karena kita membuat baru maka biarkan terisi [New Canvas]. 

13. Sedangkan untuk [Type] pilih [Content]. Ada 5 pilihan tipe 
canvas, untuk pengembangan pelajari sendiri masing-masing 
tipe yang ada. Tekan [Next] untuk melanjutkan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Pada langkah berikutnya masukkan semua items yang ada 

dengan menekan [>>] kemudian tekan [Next]. 
15. Setelah itu Anda diminta mengubah (jika diinginkan) ukuran 

dari text item yang akan dibuat. Tekan [Next] saja untuk 
melanjutkan. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
16. Setelah itu Anda diminta memilih bentuk form, apakah bentuk 

[Form] atau [Tabular]. Tekan [Next] untuk melanjutkan. 
 
 
 
 

Gambar  3.10 Pilih tipe canvas 

Gambar  3.11 Ukuran text item 
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17. Langkah selanjutnya Anda diminta memberi title pada [Frame 

Title] jika tidak berkenan boleh Anda kosongi. Untuk isian 
[Record Displayed] isikan 1 jika menggunakan bentuk Form, 

sesuaikan isinya dan berikan tanda “” pada opsi [Display 
Scrollbar] jika menggunakan bentuk Tabular. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
18. Langkah berikutnya cukup tekan [Finish] karena sudah selesai 

dan Anda akan masuk kedalam Form builder seperti tampak 
pada gambar dibawah ini. 

Gambar  3.12 Pilihan bentuk form 

Gambar  3.13 Isikan data yang diinginkan 

Gambar  3.14 Tampilan form builder 
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19. Selanjutnya Anda bisa membenahi desain form tersebut secara 

manual, untuk memudahkan pembenahan klik pada frame yang 
ada pada canvas kemudian aktifkan [Property pallate] dengan 
menekan tombol [F4]. 

 
20. Pada kotak [Property pallete] ubah nilai pada opsi [Update 

Layout] dari [Automatically] menjadi [Manually]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. Setelah itu Anda bisa mengotak-atik tampilan tersebut sesuai 

selera. 
 
Membuat manual (Non Based Table) 

Langkahnya hampir sama dengan membuat form dengan bantuan 
wizard, ikuti langkah-langkah berikut ini : 
1. Jika dari awal menggunakan Form builder, pilih opsi [Build a 

new form maually]. Kemudian tekan [OK]. 
2. Jika dari dalam Form Builder buat dari menubar [File]  [New] 
 [Form] atau tekan kombinasi tombol [CTRL+N]. 

Gambar  3.15 Ubah menjadi manual 
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3. Setelah itu Anda akan langsung masuk ke dalam form builder, 

langkah berikutnya Anda harus membuat canvas dan block 
secara manual. 

4. Untuk membuatnya klik kanan pada [Obyek Navigator] pada 
bagian [Canvases] kemudian pilih [Layout Editor]. 

5. Berikutnya akan muncul sebuah area dimana Anda bisa 

menempatkan berbagai obyek. 
 
6. Selanjutnya Anda bisa meletakkan berbagai item yang bisa Anda 

dapatkan pada toolbox, pada canvas tersebut. 

Gambar  3.16 Buat form dari menubar file 
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Memasukkan kode PL/SQL ke dalam form 

Untuk contoh kita akan membuat sebuah form untuk login secara 
manual. Langkah-langkahnya : 
1. Pada layout editor masukkan 3 text, 2 text item, dan 1 button 

susun hingga menjadi seperti pada gambar di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Gantilah nama text item dari [text_item7] menjadi 

[txt_username] dan [text_item11] menjadi [txt_password]. Klik 
[text_item7] tekan [F4] untuk mengaktifkan [Property Pallete] 

Gambar  3.17 Layout editor 

Gambar  3.18 Susun item-item menjadi seperti ini 
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pada item [Name] ubah nama text item sesuai petunjuk 
lanjutkan untuk [text_item11]. 

3. Setelah tersusun seperti itu, klik kanan pada text item username 
pilih [PL/SQL Editor] dari kotak dialok [Triggers] pilih [Key-
Next-Item] kemudian tekan [OK] atau [Enter]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Pada PL/SQL Editor ketikkan “go_item(„txt_password‟);” 

maksud dari perintah tersebut adalah jika ditekan [Enter] maka 
kursor akan menuju ke [txt_password]. 

5. Klik pada [txt_password] tekan [F4] pada item [Conceal Data] 
ubah nilainya menjadi [Yes]. Sehingga karakter yang diketikkan 
lewat keyboard menjadi tidak terlihat dan diganti dengan simbol 

“*”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6. Lakukan langkah 4 untuk [txt_password] ketikkan 

“go_item(„login‟);” agar jika di tekan [Enter] bisa menuju ke 
tombol [Login]. 

Gambar  3.19 Tempat menulis kode program 

Gambar  3.20 Ubah nilainya menjadi Yes 
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7. Untuk menjalankan form tersebut tekan kombinasi tombol 

[CTRL+R] atau tekan tombol  yang ada pada bagian toolbar. 

3.4. Membuat kotak pesan 

Kadang kala saat membuat program kita membutuhkan sebuah 
konfirmasi dari program tentang apa yang kita lakukan. Konfirmasi 
tersebut biasanya berupa kotak pesan yang diakhiri dengan pilhan 
“Yes” atau “No” . 
Di Form builder kita mengenal Alert untuk memunculkan sebuah 
kotak pesan, sedangkan kalau menggunakan PL/SQL kita kenal 
Message.  
Membuat Alert 

Untuk membuat alert kita harus mendefinisikan lewat [Object 
Navigator], langkah-langkahnya : 
1. Klik [Alert] yang ada pada [Object 

Navigator], kemudian pada toolbox 

pilih tanda . 
2. Pada bagian bawah [Alert] akan muncul 

item [AlertXX], agar alert tersebut bisa 
menampilkan pesan kita harus 
mengubah propertinya. Klik pada 
[AlertXX] kemudian tekan [F4] untuk 
memunculkan kotak [Property Pallete] 

3. Pada kotak [Property Pallete] ubah nilai 
[Title] misalkan menjadi pesan, ubah 
juga nilai [Message] tuliskan pesan yang 
akan ditampilkan. 

4. Untuk memanggil alert dilakukan dari 

blok PL/SQL dengan terlebih dulu memesan variabel dengan 
tipe number. Saat memanggil gunakan sintak 
“show_alert(„nama_alert‟);” yang dimasukkan ke dalam variabel 
yang Anda pesan, seperti pada contoh berikut ini. 

 

declare 

 v_lov number; 

begin 

 … 

v_lov := show_alert('alert17'); 

… 

end; 

Gambar  3.21 Alert 

1 

2 

3 
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5. Jika dijalankan hasilnya akan tampak seperti gambar di atas. 
 
Membuat Message 

Untuk membuat message cukup sederhana sekali tidak seperti 
membuat alert. Hanya hasilnya yang jauh berbeda, kalau alert 
hasilnya muncul berupa kotak pesan sedangkan message hanya 
muncul sebagai pesan yang muncul di status bar window aplikasi.  
Cara membuatnya pada blok PL/SQL cukup Anda tuliskan 
“message(„pesan Anda‟);” contoh penggunaan dalam kode program 
PL/SQL bisa Anda lihat pada contoh dibawah ini. 

DECLARE 

  x employees.employee_id%type; 

  y employees.first_name%type; 

  a number; 

BEGIN 

  select employee_id, first_name into x,y  

  from employees  

  where employee_id=:txt_username and 

  first_name=:txt_password;  

  --message('data ada');  ini komentar 

  a:=show_alert('alert17'); 

EXCEPTION WHEN no_data_found THEN 

  message('data tidak ada'); 

END; 

 

 
 

Latihan 

1. Buatlah form Login seperti yang ada pada 
pengantar modul 3 bagian “Memasukkan 
kode PL/SQL ke dalam form” halaman 40. 
Tambahkan kode program berikut ini pada 
tombol [Login]. Lengkapi kode yang bertanda ********* . 
Kemudian amati dan catat  perintah apa yang harus Anda isikan 

Gambar  3.22 Hasil alert 
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untuk mengganti tanda ********* serta jelaskan dengan singkat 
maksud dari kode program tersebut ke dalam file praktikum-3-

1.txt serta simpan ke server Anda. (25 menit) 
 

DECLARE 

 x employees.employee_id%****; 

 y employees.first_name%****; 

BEGIN 

   select employee_id, first_name into x,y  

   from employees 

   where employee_id=:********* and 

   first_name=:*********;  

 message('data ada'); 

EXCEPTION WHEN no_data_found THEN 

 message('data tidak ada'); 

END; 

 
2. Buatlah sebuah form dengan menggunakan Base Table yang 

mengarah ke table Employees, gunakan hanya field 
employee_id, first_name, last_name, email, phone_number, 
hire_date, dan job_id. Sehingga tampilannya seperti gambar 
dibawah ini.            (15 menit) 
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MODUL 4 

PENGGUNAAN LOV DAN TRIGGER PADA FORM 

 

Tidak ada kata sia-sia dalam Belajar, 
Berhasil atau Tidak pada akhirnya pasti ada 

satu hal yang BERMAKNA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tujuan 

Praktikan mengerti dan dapat membuat cursor dalam prosedur 
dengan perintah PL/SQL Oracle 

Materi 

Cursor, LOV, PL/SQL Oracle 
Referensi 

http://www1.tyict.vtc.edu.hk/freddy/CMT3334SDM/pte_fga4v4_instr
uct_notes.html 

■ 

http://www.psoug.org/reference/table_trigger.html ■ 
http://12.46.245.173/help/wvtwlovs.htm ■ 
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4.1. LOV ? 

LOV merupakan kependekan dari List of Value yang bisa Anda 
gunakan untuk membuat sebuah drop down list atau menu yang 
menampilkan banyak pilhian data sehingga pengguna tidak perlu 
mengetikkan data tersebut tetapi cukup dengan memilih dari pilihan 

tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOV berguna jika apa yang dimasukkan pengguna sudah tersimpan 
dalam database, dan data tersebut sering dipakai misalnya pilihan 
nama kota, daftar kode barang, bahkan jika memang diperlukan data 
pelanggan bisa di tampilkan dalam bentuk LOV. 
Penggunaan LOV juga mencegah kemungkinan salah ketik yang 
dilakukan pengguna saat menginputkan data, sehingga validasi data 
tetap terjaga. 
Membuat LOV 

Membuat LOV cukup mudah karena bisa 
Anda lakukan menggunakan wizard yang 
disediakan form builder. Ikuti langkah-
langkah berikut ini : 
1. Dari [Object Navigator] klik pada item 

[LOV] kemudian klik toolbar [Create] 

 . 
2. Setelah itu akan muncul kotak dialok 

[New List-Of-Values (LOV)]. Ada 2 opsi 
yang harus Anda pilih, tapi karena kita 
membuatnya menggunakan wizard 
maka yang dipilih adalah opsi pertama [Use the LOV wizard]. 

 
 

Gambar 4.1 Contoh LOV 

Gambar 4.2 LOVs 
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3. Tekan [OK] untuk melanjutkan ke langkah berikutnya, pada 

langkah tersebut pilih opsi [New Record Group based on a 
query]. Klik [Next] untuk melanjutkan. 

4. Pada langkah ini Anda diminta untuk memasukkan query yang 
menghasilkan data pada LOV. Tekan tombol [Built SQL Query] 
pilih tabel yang akan digunakan misalnya [Employees] 
kemudian tekan [Include] maka akan tampil struktur tabel yang 
Anda pilih. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Pilih field (kolom) yang akan ditampilkan di LOV, tekan [OK] 

untuk melanjutkan. 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Pada kotak [SQL Query Statement] akan ditampilkan sebuah 

perintah SQL untuk LOV yang kita buat (lihat gambar 4.5). 
Tekan [Next] untuk ke langkah berikutnya. 

Gambar 4.3 Kotak dialok LOV 

Gambar 4.4 Memilih tabel untuk LOV 

Gambar 4.5 Query untuk LOV 
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7. Pilih tombol [>>] untuk memasukkan semua kolom yang kita 
pilih untuk ditampilkan di LOV. Tekan [Next] untuk 
melanjutkan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Pada langkah berikutnya arahkan kursor ke kolom [Return 

Value] agar jika pengguna memilih data yang ada pada LOV, 
maka hasilnya langsung dimasukkan ke dalam item yang kita 
definisikan pada kolom [Return Value]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. Berikan tanda “” pada opsi [Automatically size columns] agar 
LOV otomatis menyesuaikan lebarnya dengan lebar data. 

10. Isi semua kolom yang ada pada kolom [Return Value] sesuai 
dengan item yang ada pada form. Tekan [Next] untuk 
melanjutkan ke langkah berikutnya. 

11. Pada langkah selanjutnya Anda diminta untuk memberikan 
[Title] untuk LOV yang Anda buat sekaligus ukuran kotak LOV. 
Tekan [Next] lagi, berikutnya Anda diminta untuk mengisikan 
jumlah data yang ditampilkan sekaligus pada LOV tersebut. 

Gambar 4.6 Pindahkan semua kolom 

Gambar 4.7 Tentukan item yang menampung hasil pilihan LOV 
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Secara default terisi 20 data, tapi bisa Anda ubah sesuai 
kebutuhan. Tekan [Next] untuk melanjutkan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
12. Pada langkah berikutnya pilih tanda [>>] tekan [Next] lagi. 

Sampai disini pembuatan LOV selesai tekan [Finish] untuk 
mengakhiri. Pada [Object Navigator] akan dimunculkan item 
LOV pada item [LOVs] dan [Record Groups]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Memanggil LOV 

LOV tidak bisa langsung dipakai tetapi harus dipanggil 
menggunakan trigger pada level item. Langkah untuk memanggil 
LOV bisa Anda ikuti di bawah ini : 
1. Pilih item yang digunakan memanggil LOV. 

2. Klik kanan pada item tersebut, pilih [PL/SQL Editor]. 
3. Pilih trigger yang digunakan, jika pada textitem pilih [Key-Next-

Item]. 
4. Satu hal terpenting dalam memanggil LOV, Anda harus 

memesan sebuah variabel bertipe boolean untuk menampung 
LOV. Sedangkan sintak untuk memanggil LOV adalah : 

Gambar 4.8 Isikan jumlah data yang ditampilkan 

Gambar 4.9 Item LOVs 
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show_lov(„nama_LOV‟); 

  
Sintak tersebut yang harus Anda masukkan ke dalam variabel 
yang bertipe boolean sehingga sintaknya menjadi : 

v_lov := show_lov(„nama_LOV‟); 

 
5. Untuk penerapannya secara lengkap, pada kotak PL/SQL Editor 

tuliskan sintak seperti dibawah ini : 

DECLARE 

 v_lov boolean; 

BEGIN 

 v_lov:=show_lov('LOV_KELAS'); 

 go_item('txt_akademik'); 

END; 

 
 

4.2. Trigger 

Secara sederhana trigger merupakan sebuah even dalam database 
oracle, bentuknya berupa sintak PL/SQL yang dijalankan oleh 
sebuah even yang dijalankan. Trigger sendiri di dalam Oracle hanya 
ada dua yaitu : 

 Database trigger 

 Form trigger 
Untuk trigger yang digunakan pada 
form builder  kita akan 
menggunakan form trigger. Untuk 
form trigger ada 3 level yaitu : 
1. level form 
2. level block 
3. level item 
 
Pada modul praktikum ini, kita 
akan banyak menggunakan form 
trigger terutama kita gunakan pada 
level item. Di setiap item sering kita 
jumpai berbagai even yang harus 
dilakukan oleh seorang pengguna seperti saat di etkan enter, tekan 
tombol, dan yang lainnya. 
 
 

Gambar 4.10 Trigger level form 
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Membuat trigger 

Tidak terlalu sulit untuk membuat sebuah trigger, untuk lebih jelas 
bisa Anda lihat pada contoh dibawah ini. 
Pertama, kita akan membuat sebuah trigger pada level form. Trigger 
ini akan dijalankan saat sebuah form dijalankan atau diaktifkan. Ikuti 

langkah-langkah berikut ini : 
1. Pada [Object Navigator] pilih [Forms]  [Module2]  [Triggers] 
 
 
 
 
 
 
2. Kemudian klik kanan pilih [PL/SQL Editor], dari daftar triggers 

sebagai contoh pilih [When-Button-Pressed]. 
3. Berikutnya akan muncul kotak PL/SQL editor, Anda tinggal 

menuliskan kode program yang diinginkan. Misalkan kita akan 
membuat agar trigger tersebut membuka sebuah window 
menjadi besar, kodenya sebagai berikut : 

Set_Window_Property(Form_Mdi_Window,Window_State,Maximiz

e); 

 
Kedua, sekarang kita akan membuat sebuah trigger pada level item 
untuk item textitem dan button. Ikuti langkah-langkah dibawah ini : 
1. Pada [Object Navigator] pilih [Data 

Blocks]  [Items] pilih item yang 
akan diberi trigger. 

2. Klik kanan pada item tersebut, pilih 
[PL/SQL Editor], dari daftar triggers 
sebagai contoh pilih [Key-Next-Item]. 

3. Berikutnya akan muncul kotak 
PL/SQL editor, Anda tinggal 
menuliskan kode program yang 
diinginkan. 

4. Ketikkan kode PL/SQL yang 
dibutuhkan. 

Gambar 4.11 Trigger di level form 

Gambar 4.12 Trigger level 
item 
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Latihan 

1. Buatlah sebuah form (non based table) untuk memasukkan data 
ke tabel Employees. Buat item seperti pada gambar dibawah ini. 
Beri nama form tersebut [Form Entry Employee].             
(15 menit) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Tambahkan trigger pada level form pada formdi atas. Trigger 

tersebut akan aktif jika form pertama kali dijalankan, tugas 
trigger tersebut adalah membuka window form tersebut menjadi 
besar.                  
            (05 menit) 

3. Tambahkan trigger pada level item pada form tersebut untuk 
semua text_item, jika di tekan [Enter] kursor akan menuju item 
berikutnya.  

           (10 
menit) 

4. Tambahkan LOV pada item Job Id, untuk memasukkan Job_id 
pada item tersebut.                 (10 
menit) 
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MODUL 5 

FORM MASTER DETIL 

 

Education is the ability to listen to almost 
anything without losing your temper or  

your self-confidence 
 - Robert Frost - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tujuan 

Praktikan dapat memahami pembuatan dan penggunaan Master-
Detil Forms pada aplikasi yang akan dibuatnya 

Materi 

Block, Cursor, Relasi Master detil, PL/SQL Oracle 
Referensi 

http://www.iselfschooling.com/FREE_Oracle_Training/02_Developers
/01_Forms/lesson03.html 

■ 

X-OERANG Technology, Pemrograman menggunakan Oracle 
Developer, Andi Yogyakarta, hal. 89 

■ 
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5.1. Master detail 

Merupakan sebuah bentuk hubungan antara dua block data yang 
berbeda dalam sebuah form. Sebuah block master akan menjadi 
referensi dari block lainnya yang berfungsi menampilkan data 
dengan lebih detil. 
Contoh paling sering kita jumpai kalau kita bermain ke 
perpustakaan dan meminjam buku, pada form aplikasi block master 
hanya menyimpan dan menampilkan nomor induk penyewa, nama 
penyewa. Sedangkan pada block detil berisi kode buku, judul buku, 
tanggal sewa, dan tanggal kembali. 

5.2. Membuat form master detail 

Ada 2 cara yang bisa Anda gunakan dalam membuat sebuah master 
detail dengan menggunakan form builder, yaitu : 
 
Menggunakan wizard 

Untuk membuat sebuah form master detil dengan wizard tidak 
terlalu sulit Anda bisa langsung mengikuti langkah-langkah yang 
ada pada bagian berikut ini : 
1. Buat terlebih dahulu form baru. 
2. Dari [Object Navigator] pilih [Data 

Blocks], klik kanan pilih [Data Block 
wizard]. Akan muncul kotak dialok 
[Data Block Wizard]. 

3. Tekan [Next] untuk langsung 
menuju langkah berikutnya. Pilih 
[Table or View] tekan [Next] lagi. 

4. Tekan [Browse] untuk memilih tabel 
yang dipakai, misalnya pilih tabel 
[Employee]. 

5. Gunakan tombol [>] atau [>>] untuk 
memilih item yang digunakan. 
Misalkan ktia hanya gunakan dua item [Employee_id] dan 
[Last_name]. Tekan [Next] untuk melanjutkan, dan akhiri 

dengan menekan [Finish]. 
6. Selanjutnya akan muncul kotak dialok [Layout Wizard] tekan 

[Next]. 
7. Buat canvas dengan [New Canvas] dengan type [Content]. Tekan 

[Next]. 

Gambar 5.1 Pilih item 
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8. Pilih item yang ditampilkan dengan menekan tombol [>] atau 
[>>] tekan [Next] untuk melanjutkan. 

9. Jika tidak melakukan perubahan pada prompt yang ditampilkan 
tekan [Next] lagi. 

10. Karena block yang pertama kita gunakan untuk form master, 
maka pada langkah berikutnya pilih layout [Form] kemudian 
tekan [Next]. 

11. Isikan [Frame Title] jika dikehendaki, opsi [Records Displayed] 
biarkan tetap 1. Tekan [Finish] untuk mengakhiri sehingga hasil 
desain block yang kita buat terlihat seperti gambar berikut ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
12. Berikutnya kita akan tambahkan block baru untuk form detil, 

klik kanan pada area layout editor. Pilih [Data Block Wizard] 
kemudian klik [Next]. 

13. Tekan [Next] untuk langsung menuju langkah berikutnya. Pilih 
[Table or View] tekan [Next] lagi. 

14. Tekan [Browse] untuk memilih tabel yang dipakai, kali ini kita 
pilih tabel [Job_History]. Pilih item yang digunkan seperti pada 
gambar berikut ini. 

 
 
 

Gambar 5.2 Pilih new canvas dan content 

Gambar 5.3 Hasil desain block master 
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15. Tekan [Next] kemudian tekan tombol [Create Relationship] pada 

kotak dialok [Data Block] pilih block master yang sudah ada.  
 

 

 

 
 
16. Klik [OK] sehingga hasilnya seperti 

pada gambar 5.6. 
17. Tekan [Next] lanjutkan dengan 

menekan [Finish]. 
18. Berikutnya muncul kotak dialok 

[Layout Wizard] klik [Next] untuk 
langsung ke langkah kedua. 

19. Pilih pilihan [Canvas] yang sudah tersedia, tekan [Next] lagi. 
20. Masukkan item-item yang ditampilkan dengan menekan tombol 

[>] atau [>>] tekan [Next] untuk melanjutkan. 
21. Pada bagian prompt tekan [Next] lagi kemudian pilih layout 

[Tabular] tekan [Next] untuk mengisi [Frame Title]. 

Gambar 5.4 Pilih item yang dipakai 

Gambar 5.5 Buat relasi 

Gambar 5.6 Hasil relasi 
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22. Pada bagian [Records Displayed] isi dengan angka 5, dan beri 

tanda “” pada opsi [Display Scrollbar]. 
23. Tekan [Finish] untuk mengakhiri sehingga tampilan form master 

detil Anda akan terlihat seperti gambar berikut ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Membuat form master detil sendiri 

Jika Anda membuat sendiri ada satu hal yang Anda harus pahami di 
awal pembuatan bahwa form master detil membutuhkan dua block 
(master dan detil). Cara membuatnya bisa Anda ikuti pada langkah-
langkah berikut : 
1. Buat sebuah form baru 
2. Untuk yang pertama kita akan membuat block master, pada 

[Object Navigator] pilih [Data Blocks] klik kanan pilih [Layout 
Editor] 

3. Tambahkan sebuah textbox pada 
kanvas, ubah namanya menjadi NIK. 
Sebagai pemanis tambahkan sebuah 
label untuk textbox tersebut. 

4. Berikutnya kita buat block detil, dari 
[Object Navigator] pilih [Data blocks] 
klik kanan pilih [Data Block Wizard]. 

5. Tekan [Next] untuk melanjutkan ke 
langkah berikutnya, pilih [Table or 
View]  [Next] 

6. Pada langkah beriktunya Anda diminta 
memasukkan tabel yang akan 
digunakan sebagai detil dari form kita.  

Gambar 5.8 Pilih tabel 

Gambar 5.7 Hasil form detil 
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7. Tekan [Browse] kemudian pilih tabel yang kita gunakan, 
misalnya [Job_History]. Tekan [OK] untuk melanjutkan maka 
Anda akan kembali ke kotak dialok [Data Block Wizard]. 

8. Pilih database item yang digunakan, gunakan tombol [>] jika 
memilih salah satu, atau gunakan tombol [>>] untuk memilih 
semuanya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
9. Tekan [Next] untuk ke langkah selanjutnya, pada langkah ini 

Anda diminta membuat relasi tetapi karena kita membuat 
sendiri, tekan [Next] untuk melanjutkan. 

10. Tekan [Finish] untuk mengakhiri pembuatan block, selanjutnya 
akan muncul kotak dialok [Layout Wizard] untuk membuat 
canvas. Tekan [Next]. Pastikan pada 
opsi [Canvas] terisi [Canvas2] (untuk 
angka 2 bisa berubah-ubah sesuai 
canvas Anda) bukan [New Canvas]. 

11. Tekan [Next] untuk ke langkah 
berikutnya. Pilih item-item yang 
Anda gunakan dengan menekan [>>] 
atau [>]. 

12. Tekan [Next] jika Anda tidak 
mengubah ukuran prompt, tekan 
[Next]. 

13. Pilih [Tabular] untuk jenis layout form 
detil yang kita gunakan. Tekan [Next]. 

14. Isikan [Frame Title] yang Anda 
kehendaki, pada [Record Displayed] 

isikan 5, dan beri tanda “” pada opsi 

Gambar 5.9 Pilih item yang digunakan 

Gambar 5.10 Pilih item yang 
ditampilkan 
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[Display Scrollbar]. 
15. Tekan [Next] dan langkah membuat layout detil selesai, tekan 

[Finish] untuk mengakhiri. 
16. Desain tampilan form master detil kita akan terlihat seperti pada 

gambar berikut ini. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Latihan 

1. Buatlah form master detil yang ada pada sub 
bab 5.2 “Membuat form master detil”  pada 
bagian “membuat form master detil sendiri “pada modul 5 ini.
                (15 menit) 

2. Tambahkan pada form master detil diatas sebuah trigger level 
item. Letakkan trigger tersebut textbox [NIK], gunakan trigger 

yang sesuai, tuliskan kode program dibawah ini.  
            (15 menit) 

DECLARE 

CURSOR cursor_ac IS 

      SELECT j.start_date,j.end_date, 

  j.job_id,j.department_id 

     FROM employees e, job_history j 

     WHERE (e.employee_id=j.employee_id) AND 

  j.employee_id =:block3.nik; 

   

y1 job_history.start_date%type; 

y2 job_history.end_date%type; 

 y3 job_history.job_id%type; 

Gambar 5.11 Hasil desain form master detil 
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 y4 job_history.department_id%type; 

BEGIN 

 go_block('job_history'); 

 OPEN cursor_ac; 

 LOOP 

     FETCH cursor_ac INTO y1,y2,y3,y4; 

      EXIT WHEN cursor_ac%NOTFOUND;     

      :job_history.start_date:=y1; 

      :job_history.end_date:=y2; 

  :job_history.job_id:=y3; 

:job_history.department_id:=y4; 

    next_record; 

  END LOOP ; 

  go_item('nik'); 

  CLOSE cursor_ac; 

END; 

 
3. Tambahkah sebuah sintak yang bisa membersihkan form detil 

ketika Anda memasukkan data (NIK) baru serta arahkan agar 
kursor kembali berada pada textbox [NIK].              
(10 Menit) 
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MODUL 6 

PENGEMBANGAN FORM MASTER DETIL 

 

Experience teaches slowly and at  
the cost of mistakes. 
-  James A.Froude - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tujuan 

Praktikan mengerti dan dapat membuat program unit dengan 
perintah PL/SQL Oracle 

Materi 

Program unit 
Referensi 

http://www.csee.umbc.edu/help/oracle8/server.815/a67842/07_subs.
htm#525 

■ 

Imam Heryanto, Budi Raharjo, Pemrograman PL/SQL Oracle 
Developer, Informatika Bandung, hal. 97, 129 

■ 
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6.1. Penggunaan Program Unit dalam form 

Pada pemrograman dengan form builder suatu saat kita perlu 
menghemat “pikiran” agar bisa melihat struktur program dengan 
lebih jelas. Form builder menyediakan sebuah obyek yang bernama 
Program Unit, dalam program unit kita bisa membuat sebuah blok 
PL/SQL. Dengan sebuah program unit kita bisa membuat kode 
program menjadi lebih modular dan mudah di maintenance. 
Pada program unit anda bisa membuat sebuah Procedure, Function, 
Package Spec, atau Package body.  

6.2. Membuat program unit 

Langkah-langkah membuat program unit bisa anda ikuti seperti 
dibawah ini : 
1. Pada [Object Navigator] klik [Program 

Unit] lanjutkan dengan klik pada tombol 
[Create]. 

2. Berikutnya muncul kotak dialok [New 

Program Unit]. 
3. Beri nama pada isian [Name], pilih tipe 

program unit yang Anda pilih. 
4. Tekan [OK] jika sudah. Beriktunya akan muncul kotak PL/SQL 

editor yang di dalamnya sudah terdapat blok PL/SQL dengan 
nama procedure atau function yang kita berikan pada kotak 
dialok [New Program Unit]. 

 
  

Gambar 6.1 Membuat 
program unit 

Gambar 6.2 Hasil pembuatan program unit 
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6.3. Memanggil Program Unit 

Untuk memanggil program unit yang telah Anda buat tidak terlalu 
sulit, cukup buat sebuah trigger dan letakkan pada item yang akan 
memanggil program unit tersebut. Cara memanggilnya cukup 
dengan menyebutkan nama program unit tersebut contohnya bisa 

Anda dibawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Latihan 

1. Buat sebuah program unit dengan nama 
[tampil] dengan tipe procedure, letakkan pada form yang Anda 
buat pada latihan nomor 1 modul 5. Pindahkan kode program 
yang ada pada item [NIK] ke dalam program unit tersebut, coba 
jalankan form tersebut jika ada kesalahan catat kesalahannya 
serta cara mengatasi masalah tersebut ke dalam file praktikum-

6-1.txt simpan ke server Anda.      (10 menit) 
2. Masih pada form tersebut, tambahkan satu kolom lagi dan beri 

label [TOTAL HARI] sekaligus buat sebuah program unit 

Gambar 6.3 Contoh 
pemanggilan program unit 

Gambar 6.4 Contoh lain 
dalam blok PL/SQL 
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dengan nama [lama] untuk menghitung selisih hari dari kolom 
[TGL_AKHIR] dan [TGL_MULAI]. Sehingga tampilan program 
Anda jika dijalankan menjadi seperti pada gambar berikut ini.
             (30 menit) 
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MODUL 7 

MEMBUAT LAPORAN DAN GRAFIK 

 

Kita Berpikir Maka Kita Ada 
- Rene Descartes - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tujuan 

Praktikan dapat memahami pembuatan dan penggunaan report dan 
graphic dalam aplikasi yang dibuat dengan Oracle Report Builder 

dan Oracle Graphics Builder 
Materi 

Reports, Graphics 
Referensi 

http://download-
west.oracle.com/docs/html/A73172_01/output/baw_orto.htm 

■ 

http://pegasus.rutgers.edu/~youssefm/oracle/reports/ ■ 
X-OERANG Technology, Pemrograman menggunakan Oracle 

Developer, Andi Yogyakarta, hal. 117 
■ 

http://download.oracle.com/docs/pdf/A32482_2.pdf ■ 
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7.1. Perlukah Laporan ? 

Setelah kita membuat sebuah program yang intinya adalah 
bagaimana mengolah data menjadi sebuah informasi ujung-
ujungnya adalah bahwa informasi tersebut harus Anda sajikan untuk 
orang lain. Seberapa perlu ? perlu sekali ! Tidak mungkin kita 

meminta orang lain atau atasan untuk 
melihat langsung datanya di tabel, 
sebagian besar diantara kita masih 
senang menerima kertas yang 
berisi laporan, tapi ada sebagian 
yang cukup melihat laporan di 
layar komputer.   
Laporan seperti apa yang diinginkan ? orang akan lebih mudah 
membaca sesuatu yang berbentuk visual demikian juga laporan. 
Grafik merupakan solusi yang baik untuk menyajikan laporan, tetapi 
tidak semua laporan bagus disajikan dalam bentuk grafik. Jika data 
atau informasi bersifat fluktuatif (berubah-ubah) datanya lebih baik 
sajikan dalam bentuk grafik karena akan terlihat perubahannya. 
Tetapi jika data dan informasi yang kita sajikan bersifat naratif 
(penjelasan) jangan sajikan dengan grafik mungkin lebih baik dalam 
bentuk tabel. 

7.2. Membuat Report 

Langkah-langkah untuk membuat laporan bisa Anda ikuti dibawah 
ini : 
1. Buka aplikasi Report builder dari [Start]  [Program]  [Oracle 

Report 6i].  
 
 

2. Tampilan awal [Report Builder] akan menampilkan kotak dialok 
[Welcome to Report Builder]. Pada kotak dialok tersebut pilih 
opsi [Use the Report Wizard] untuk membuat report 
menggunakan wizard. 

 

Gambar 7.1 Akses report builder 
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3. Tekan [OK] untuk melanjutkan, akan muncul kotak dialok 

[Report Wizard] tekan [Next]. 
4. Pilih bentuk laporan yang Anda inginkan, untuk contoh ini klita 

akan membuat tampilan dengan model [Group Left], tekan 
[Next]. 

5. Pilih opsi [SQL Statement] untuk menentukan jenis query yang 
kita gunakan, tekan [Next]. 

6. Langkah berikutnya pilih tombol [Query Builder] untuk 
membuat query. Jika diminta login, masukkan user, password, 
dan database yang telah ditentukan. Pilih tabel [Employees] dan 
[Job_History], tekan [Include] untuk memasukkan kedua tabel 
tersebut, tekan [OK] jika muncul kotak pesan. 

7. Pastikan kolom yang digunakan dan relasi antar tabelnya seperti 
terlihat pada gambar 7.3. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7.2 Kotak dialok welcome 
report builder 

Gambar 7.3 Field dan relasi yang dipakai 
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8. Tekan [OK] jika sudah, maka hasil query kedua tabel di atas 

adalah : 

SELECT ALL EMPLOYEES.EMPLOYEE_ID, 

EMPLOYEES.LAST_NAME,JOB_HISTORY.EMPLOYEE_ID, 

JOB_HISTORY.JOB_ID, JOB_HISTORY.DEPARTMENT_ID, 

JOB_HISTORY.START_DATE, JOB_HISTORY.END_DATE 

FROM EMPLOYEES, JOB_HISTORY 

WHERE (JOB_HISTORY.EMPLOYEE_ID = 

EMPLOYEES.EMPLOYEE_ID) 

 
9. Lanjutkan ke langkah selanjutnya dengan menekan [Next]. 
10. Karena kita menggunakan laporan model [Group Left] maka 

dibutuhkan satu kolom yang di kelompokkan. Pilih kolom 
[Employee_Id] , tekan [Next]. 

11. Pilih kolom yang akan ditampilkan pada laporan, gunakan 
tombol [>] atau tombol [>>], tekan [Next]. Jika Anda ingin 
menghitung suatu kolom pilih tombol fungsi yang ada di bagian 
tengah. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Jika Anda tidak menghendaki perhitungan, tekan [Next] untuk 

melanjutkan. Pada langkah berikutnya Anda bisa mengubah 
label yang digunakan pada tampilan laporan jika dikehendaki. 
Tekan [Next] jika sudah. 

 
 
 
 
 
 

Gambar 7.4 Pilih fungsi 
perhitungan 
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13. Pilih desain laporan [Bright 1], jika Anda menginginkan yang 

lain pilih dari daftar template yang disediakan, tekan [Next] 
untuk melanjutkan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Tekan [Finish] untuk mengakhiri. 
15. Hasil laporan yang baru saja kita buat terlihat seperti gambar 7.7. 

 
Membuat laporan dinamis 

Gambar 7.5 Ubah tampilan label kolom 

Gambar 7.6 Pilih desain laporan 

Gambar 7.7 Tampilan laporan dengan model group left 
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Kadang kala kita membutuhkan sebuah laporan yang dinamis 
dimana kita bisa menginputkan data yang diinginkan dan 
menghasilkan laporan sesuai data tersebut. Pada[Report Builder] 
terdapat fasilitas [Parameter Form] yang memungkinkan kita 
menghasilkan sebuah laporan berdasarkan data yang kita inputkan. 
Sebagai contoh kita akan membuat sebuah [Parameter form] untuk 
menghasilkan laporan job histori berdasarkan [Employee_id] yang 
kita masukkan. Contoh hasil laporannya seperti pada gambar 
berikut ini : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ikuti langkah-langkah mudah berikut ini : 
1. Tekan toolbar [Data Model] pada bagian atas [Report Editor]. 

Kemudian klik dua kali pada Q_1. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2. Kemudian akan muncul kotak dialok [SQL Query Statement], 

tambahkan kode SQL (yang tercetak tebal) pada bagian akhir 
query yang tampil sehingga menjadi seperti di bawah ini : 

SELECT ALL EMPLOYEES.EMPLOYEE_ID,EMPLOYEES.LAST_NAME, 

 JOB_HISTORY.EMPLOYEE_ID, JOB_HISTORY.JOB_ID, 

 JOB_HISTORY.DEPARTMENT_ID, JOB_HISTORY.START_DATE,  

 JOB_HISTORY.END_DATE 

FROM EMPLOYEES, JOB_HISTORY 

Gambar 7.8 Laporan dengan parameter form 

Gambar 7.9 Pilih data model 
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 WHERE (JOB_HISTORY.EMPLOYEE_ID = 

EMPLOYEES.EMPLOYEE_ID)  

 AND (JOB_HISTORY.EMPLOYEE_ID = :EMP_ID) 

 
3. Berikutnya muncul kotak pesan yang memberitahukan bahwa 

:EMP_ID akan dibuat dan ditambahkan pada bagian [Source]. 
4. Kemudian pilih toolbar [Parameter Form]. 
 
 
 
 

 
 
5. Pada [Report Editor] tambahkan item [Field] dan [Text]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Kemudian klik kanan pada text, pada [Property Palette] pilih 

[Source] ubah nilainya menjadi [Emp_Id]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7.10 Toolbar parameter form 

Gambar 7.11 Tambahkan text dan field 
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7. Coba jalankan dengan menekan tombol  
 

7.3. Membuat Grafik 

Dengan grafik orang lebih mudah dalam memahami sebuah 
informasi, efek visual yang dilihatnya mampu memberi kemudahan 
tersendiri. Untuk membuat grafik kita akan menggunakan [Grafik 
Builder], ikuti langkah-langkah membuatnya di bawah ini : 
1. Buka aplikasi [Graphic Builder] dari [Start]  [Program]  

[Oracle form & Report]  [Graphic Builder]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Untuk memulai membuat grafik tekan toolbar  pada toolbox 
layout editor. 
Arahkan pointer 
mouse ke area 
kosong layout 
editor, klik 
kemudian drag 
ke arah kanan 
bawah. 

3. Akan muncul 

kotak dialok 
[Chart Genie] 
untuk membuat 
query bagi grafik. 
Sementara itu 

Gambar 7.12 Ubah nilai sourcenya 

Gambar 7.13 Tampilan awal graphic builder 

Gambar 7.14 Hasil penekanan tombol chart 
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pada [Object Navigator] di item [Queries] akan terbuat sebuah 
obyek query dengan nama sesuai yang ada pada bagian [Name] 
di kotak dialok [Chart Genie]. 

4. Beri nama query pada isian [Name] di kotak dialok [Chart 
Genie]. Tekan tombol [Query Builder] untuk memasukkan tabel 
yang akan digunakan. Jika Anda sudah cukup mahir dengan 
sintak SQL ketikkan sintak SQL pada bagian [SQL Statement]. 

5. Setelah Anda menekan tombol [Query Builder] jika diminta 
login masukkan user, password, dan database yang Anda 
gunakan kemudian tekan [OK]. 

6. Selanjutnya pilih tabel [Job_History] pilih kolom [Employee_Id] 
klik tombol [Include]. 

7. Pada bagian [SQL Statement] otak-atik sedikit query tersebut 
sehingga menjadi seperti di bawah ini : 

 

SELECT ALL JOB_HISTORY.EMPLOYEE_ID, 

count(employee_id) 

FROM JOB_HISTORY group by employee_id 

 
8. Kemudian tekan [OK] selanjutnya akan di munculkan [Chart 

Properties] pada kotak dialok ini silahkan pilih model grafik 
yang Anda inginkan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Isi [Name] dengan nama grafik, sedangkan [Title] isi dengan 

judul grafik misalkan “Jumlah Mutasi Karyawan”. Tekan 
[Apply] untuk melihat hasil sementara grafik yang Anda buat di 
layout editor, jika sudah yakin tekan [OK] untuk mengakhiri. 

Gambar 7.15 Kotak dialok chart 
properties 
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10. Hasil grafik yang kita buat terlihat seperti pada gambar berikut 
ini : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selanjutnya Anda bisa mengatur tampilan grafik tersebut agar 
menjadi lebih baik dan enak dilihat. Jika Anda perhatikan sumbu Y, 
angka yang ada pada sumbu tersebut ditampilkan dua kali sehingga 
kalau dilihat menjadi kurang baik. Untuk memperbaikinya ikuti 
langkah berikut ini : 
1. Klik kanan ada sumbu Y, pilih [Axes]. 
2. Pada kotak dialok [Axis Properties] pilih tab [Axis] pada isian 

[Custom Label] isika “Jumlah”. 
 
 
 
 
 

 
 
3. Berikutnya pindah ke tab [Continuous Axis] pada opsi [Step 

Size] isikan angka 1, tekan [OK]. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Maka tampilan grafik tersebut sekarang menjadi lebih baik. 

Gambar 7.16 Hasil grafik jumlah mutasi 

Gambar 7.17 Ubah custom labelnya 

Gambar 7.18 Ubah step sizenya 
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7.4. Memanggil Report dan Grafik 

Sintak untuk memanggil report adalah : 

Run_Product(REPORTS,'lokasi-fisik-file-

laporan',SYNCHRONOUS, 

 RUNTIME, FILESYSTEM, '', NULL); 

 
Sedangkan sintak untuk memanggil grafik adalah : 

Run_Product(GRAPHICS,'lokasi-fisik-file-

grafik',SYNCHRONOUS, 

 RUNTIME, FILESYSTEM, '', NULL); 

 
Kedua sintak tersebut bisa Anda panggil dari tombol, text item, atau 
bisa juga dari menu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7.19 Tampilan baru grafik anda 
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Latihan 

1. Buat laporan tentang siapa saja karyawan pada sebuah 
departemen, kode departement bisa di isikan oleh 
pengguna. Desain laporan bebas asal mudah terbaca.            
(20 menit) 

2. Buat sebuah grafik yang bisa menampilkan jumlah 
karyawan pada sebuah departemen.              
(20 menit) 
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MODUL 8 

MEMBUAT MENU DAN SHORTCUT 

 

Janganlah jadi pintar kalau tujuanmu untuk 
membodohi orang lain, jadilah pintar agar 

orang tahu banyak hal baru darimu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tujuan 

Praktikan mengerti dan dapat membuat cursor dalam prosedur 
dengan perintah PL/SQL Oracle 

Materi 

Cursor, PL/SQL Oracle 
Referensi 

http://www.fors.com/orasupp/d2k/menu/41455_1.HTM ■ 
X-OERANG Technology, Pemrograman menggunakan Oracle 

Developer, Andi Yogyakarta, hal. 145 
■ 
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Gambar  2 Pilih menu editor 

8.1. Menu, untuk apa ? 

Setelah Anda banyak membuat aplikasi dalam bentuk berbagai form, 
tentunya kita membutuhkan satu tempat dimana kita bisa 
memanggil form-form tersebut dari satu tempat. Seperti juga kalau 
kita makan disebuah restoran, kita cukup terbantu oleh sebuah buku 

atau selembar kertas yang didalamnya tercantum daftar makanan 
yang ada pada restouran tersebut, buku tersebut atau lembaran 
tersebut sering kita sebut sebagai daftar menu. 
Pada modul ini Anda akan membuat sebuah form yang namanya 
form menu untuk digunakan memanggil berbagai form yang telah 
kita buat pada pertemuan sebelumnya. Form builder menyediakan 
sebuah obyek  bernama Menu Editor yang diletakkan pada [Obyek 
Navigator]. 
 

8.2. Membuat menu di Oracle 

Ada 3 bagian yang harus kita buat untuk 
membuat sebuah menu menggunakan form 
builder, yaitu : 
Membuat menu module 

Langkah-langkahnya bisa Anda ikuti seperti 
dibawah ini : 

1. Buka Forms Designer. 
2. Jika menggunakan menubar, Pilih 

[File]  [New]  [Menu] atau jika 
Anda menggunakan [Object 

Navigator] pilih item [Menus] klik 

tombol  yang ada pada toolbar.  

3. Akan muncul sebuah menu dengan 
nama awal ModuleX. 

4. Untuk mengubah namanya klik 
sekali kemudian klik sekali lagi, 
ketikan nama yang Anda inginkan. 

 
Membuat menu utama dengan Layout 
Editor 

Untuk mendesain tampilan menu, kita 
menggunakan Menu Editor, langkah 
membuatnya : 

Gambar  1 Item menus 
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1. Masuk ke menu Layout Editor, pilih [File]  [Tools]  [Menu 
Editor]. 

2. Menu Editor akan menampilkan sebuah item yang disorot 
berupa  <New_Item>. 

3. Ketikkan nama menu yang Anda inginkan misalnya “FILE” 
4. Tekan tombol [Create Right] pada toolbar untuk menambah 

menu utama yang lain (lihat gambar 3). 
5. Tuliskan misalkan “EDIT” untuk menggantikan <New Item> 
6. Ulangi langkah 4 dan 5 untuk membuat menu utama yang 

lain. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Langkah 4 dan 5 juga bisa Anda manfaatkan untuk membuat menu 
di dalam sub menu. 
 
Membuat sub menu dengan Layout Editor 

Untuk membuat sub menu pada [Menu editor] lakukan langkah-
langkah berikut : 

1. Pilih main menu item “FILE” seperti yang Anda buat pada 
langkah di atas. 

2. Klik tombol [Create Down] pada toolbar, maka akan muncul 
<New_Item> dibawah menu item “FILE”, ketikkan misalkan 
“Buka Form Employee”.  

3. Ulangi langkah diatas untuk membuat sub menu berikutnya. 

Gambar  3 Menu editor 

Gambar  4 Membuat sub menu 
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4. untuk membuat sub menu pada menu utama lainnya, klik 
apda menu utama tersebut kemudian lakukan langkah 2. 

5. Ulangi langkah 2 dan 3 sampai semua sub menu pada semua 
menu utama selesai Anda buat. 

Menambahkan perintah PL/SQL pada menu 

Setiap sub menu jik di klik seharusnya melakukan apa yang tertulis 
pada sub menu tersebut, misalkan “Buka Form Employee” maka 
setelah di klik akan muncul form employee. Agar sub menu bisa 
melakukan hal tersebut maka harus diberikan kode program 
menggunakan Pl/SQL, caranya bisa Anda lihat berikut ini : 

1. Pilih pada salah satu sub menu, misalkan “Buka Form 
Employee” kemudian klik kanan pilih [PL/SQL editor] 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Kemudian muncul editor PL/SQL dan tuliskan kode program 
yang digunakan pada sub menu tersebut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Klik tombol [Compile] untuk memastikan tidak ada kesalahan 

kode program, jika sudah tekan tombol [Close]. 
4. Ulangi langkah 1 dan 3 untuk memberikan kode program 

pada sub menu yang lain. 

Gambar  5 Pilih PL/SQL Editor 

Gambar  6 Kode program untuk sub menu 
“Buka Form Employeee” 
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Menyimpan menu 

Setelah semua menu selesai Anda buat, simpan menu tersebut 
menjadi sebuah file dan generate file tersebut agar bisa dijalankan. 
Langkah-langkahnya : 

1. Dari menu bar pilih [File]  [Save] kemudian beri nama, 

misalkan  MYMENU.MMB. 
2. Setelah terseimpan generate file tersebut agar menjadi file 

.MMX. Pilih menu [File]  [Administration]  [Compile File] 
atau dengan menekan kombinasi tombol [CTRL+T]. 

3. Jika ada salah satu menu tidak atau belum memiliki kode 
program maka akan muncul kotak konfirmasi untuk memberi 
kode program pada bagian menu tersebut. Dan secara 
otomatis akan menghasilkan sebuah file yang berekstensi .err. 

4. File .MMX akan tersimpan pada tempat yang sama dimana 
Anda menyimpan file .MMB-nya. 

 

8.3. Menggunakan menu 

Agar menu yang Anda buat 
bisa digunakan : 

1. Anda harus membuat 
sebuah form baru, beri 
nama dan simpan pada 
tempat yang Anda 
kehendaki. Form baru ini 
berfungsi sebagai form 
utama yang memanggil 
form lainnya 
menggunakan menu. 

2. Aktifkan properti form 
baru tersebut, pada 
bagian opsi [Menu 
Module] isikan lokasi 
penyimpanan file menu (.MMX) yang telah kita buat. 
Misalkan “F:\pbd\MYMENU.fmx” 

3. Simpan form tersebut, coba jalankan. 
 
 
 

Gambar  7 Opsi menu module 
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8.4. Shortcut 

Untuk memudahkan pengguna mengakses aplikasi yang kita buat 
dengan form builder kita perlu membuat sebuah shortcut sehingga 
pengguna tidak harus mencari lokasi dari aplikasi yang kita buat. 
Agar shortcut tersebut bisa langsung menjalankan aplikasi kita, ikuti 

langkah-langkah berikut : 
1. Pada desktop windows (jika Anda menggunakan windows), 

klik kanan, pilih [New]  [Shortcut]. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Berikutnya akan muncul kotak dialok [Create Shortcut], pada 

bagian [Type the location of the item :] isikan teks berikut ini : 

C:\orant\BIN\ifrun60.EXE F:\pbd\MYMENU.fmx 

 
 
 
 
 

 
 
3. Maksud dari teks tersebut adalah : 

Bagian 1 : C:\orant\BIN\ifrun60.EXE, merupakan lokasi file 

ifrun60.exe yang berfungsi menjalankan runtime form Oracle 
Bagian 2  :  F:\pbd\MYMENU.fmx, merupakan lokasi file 
.FMX dari aplikasi kita.  

4. Setelah itu tekan tombol [Next], pada langkah 
ini beri nama shortcut yang Anda buat 
misalkan “Aplikasi PBD” 

5. Tekan [Finish] untuk mengakhiri pembuatan 
shortcut, coba jalankan shotcut tersebut. 

 

Gambar  8 Buat shortcut 

Gambar  9 Isikan lokasi aplikasi dan file Oracle 

Gambar  10 
Hasil shortcut 
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8.5. Bonus track 

Jika Anda menjalankan sebuah form dari shortcut, Anda perlu 
membuat sebuah trigger (on-logon) pada level form yang dijalankan 
pada saat form tersebut dipanggil. Sehingga Anda tidak akan 
ditanya user dan password. Contohnya bisa Anda lihat pada gambar 

berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Latihan 

1. Buatlah sebuah menu (susunan menu bisa 
Anda lihat pada gambar dibawah) untuk 
menampung dan memanggil form yang telah kita buat pada 
latihan modul 4, 5, 6, dan 7. Tambahkan juga menu untuk keluar, 
gunakan kode PL/SQL yang diperlukan.             
    (40 Menit) 

Gambar  11 Trigger on-logon 
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