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1 Query
Query adalah permintaan untuk menampilkan informasi dari database. Informasi itu bisa diambil dari
satu atau lebih tabel yang berelasi. Dalam Access terdapat lima jenis query yaitu:
1. Select Query, menampilkan data dari satu tabel atau lebih menggunakan kriteria tertentu.
2. Parameter Query, menampilkan kotak dialog yang menanyakan informasi yang akan digunakan
sebagai kriteria untuk mengambil data atau suatu nilai yang ingin disisipkan ke dalam suatu
field.
3. Crosstab Query, menampilkan nilai-nilai yang telah diolah dari suatu field dan
mengelompokkannya ke dalam suatu kelompok fakta yang didaftarkan pada bagian kiri dari
datasheet dan kelompok fakta yang lain pada bagian atas dari datasheet.
4. Action Query, query yang membuat perubahan terhadap satu atau beberapa record sekaligus.
5. SQL Query, query yang dibuat dengan menggunakan pernyataan SQL (Structured Query
Language)
Action query terbagi lagi menjadi empat, yaitu:
1. Delete Query, untuk menghapus sekumpulan record dalam satu tabel atau lebih.
2. Update Query, untuk mengubah data terhadap sekumpulan record pada satu tabel atau
lebih.
3. Append Query, untuk menambah sekumpulan record pada satu tabel atau lebih.
4. Make-Table Query, untuk membuat tabel baru dalam satu tabel atau lebih.
Sedangkan SQL query dibedakan menjadi tiga, yaitu:
1. Union, menggabungkan field atau kolom dari satu atau lebih tabel atau query ke dalam satu
field atau kolom dalam query hasilnya.
2. Pass Through, mengirimkan perintah secara langsung ke database ODBC.
3. Data definition, membuat obyek database, seperti tabel Microsoft Access atau tabel Microsoft
SQL server.

2 Membuat Query
Ada 2 macam cara membuat query pada Microsoft Access
2007, yaitu:
1. Query Design, pilihan ini memungkinkan untuk membuat query dengan menentukan tabel /
query, nama field, penyaringan, dan pengurutan data.
2. Query Wizard, pilihan ini memungkinkan untuk membuat query dengan hasil jawaban Anda saat
komputer memberikan pertanyaan.

2.1 Membuat Query dengan Query Design
1.

Tekan ikon Query Design

2.

Pilih tabel yang ada pada kotak dialog Show Table (TabelMahasiswa) kemudian tekan
tombol Add, Tekan tombol Close untuk menutup kotak dialog Show Table.

3.

Masukkan field-field yang akan ditampilkan (Nama dan NoTelp) pada baris Field dengan
memilih salah satu cara di bawah ini:
a. Klik ganda kali pada field yang akan ditampilkan pada kotak tabel.
b. Drag field yang akan ditampilkan dari kotak tabel ke baris field.
c. Pilih field dengan menekan tanda panah ke bawah pada bans field.
Selain baris Field, juga terdapat baris-baris:
a. Table berfungsi untuk menampilkan nama label dari field yang akan ditampilkan.

4.

pada ribbon Create.

b. Sort berfungsi untuk mengurutkan field (sort Ascending pada Nama). Ada 2 cara
pengurutan pada Access 2007, yaitu:
• Ascending, ascending merupakan pengurutan data secara
urutnaik(A→Z,1→100)
• Descending, descending merupakan pengurutan data secara urut turun
(Z→A,100→1)

c. Show, jika diberi tanda centang (√) maka field tersebut akan tampak tetapi jika tidak
diberi tanda centang (√)maka field tersebut tidak akan ditampilkan saat query
dijalankan.
d. Criteria, berguna untuk menuliskan syarat.
e. Or, berguna untuk menuliskan syarat dengan logika OR.
5.

Untuk menampilkan hasilnya, tekan ikon Run

pada ribbon Design.

6.

Simpan query dengan menekan tombol Close ( ) pada lembar kerja query dan kemudian
tekan tombol Yes sehingga akan tampak kotak dialog konfirmasi seperti tampak pada
gambar di bawah ini.

7.
8.

Tekan tombol Yes untuk masuk ke proses penyimpanan query selanjutnya.
Masukkan nama query pada kotak Query Name: kemudian tekan tombol OK untuk
mengaktifkan penyimpanan query.

9.

Jalankan query dengan klik ganda DaftarTeleponMahasiswa di Navigation Panel sehingga
tampil seperti berikut

2.2 Membuat Query dengan Wizard
Ada 4 macam cara pembuatan query dengan menggunakan Query Wizard:
1. Simple Query Wizard, menampilkan beberapa atau semua field suatu label.
2. Crosstab Query Wizard, menampilkan data ringkas seperti format dalam spreadsheet.
3. Find Duplicated Query Wizard, menampilkan data dengan nilai field yang sama pada satu tabel
atau query.
4. Find Unmatched Query Wizard, menampilkan data dalam satu tabel yang tidak mempunyai
hubungan dengan tabel lain.

2.3 Membuat Querv dengan Simple Query Wizard
Untuk membuat query dengan menggunakan Simple Query Wizard ikuti langkah-langkah di bawah
ini:

1. Tekan ikon Query Wizard

pada ribbon Create kemudian pilih Simple Query Wizard.

2. Pilih sumber data yang akan dibuat query dengan memilih nama tabel atau nama query pada
kotak Tables/Queries sehingga akan tampak field-field yang ada pada kotak Available Fields.
3. Masukkan field-field yang diperlukan dari kotak Available Fields ke kotak Selected Fields
dengan menekan tombol satu panah ke kanan untuk memindahkan satu field atau tombol dua
panah ke kanan untuk memindahkan semua field. (Untuk contoh kali ini masukkan semua field
dari TabelPeminjaman, field Nama dari TabelMahasiswa, dan field Judul dari TabelBuku). Tekan
tombol Next untuk masuk ke proses selanjutnya.

4. Beri nama query pada kotak What title do you want for your query? kemudian tekan tombol
Finish untuk mengaktifkan penyimpanan query.

5. Jalankan dengan klik ganda pada TabelPeminjaman Query di Navigation Panel

2.4 Crosstab Query Wizard
Untuk membuat query dengan menggunakan crosstab query cukup mudah. Ikuti langkah-langkah di
bawah ini.
1. Tekan ikon Query Wizard pada ribbon Create kemudian pilih Crosstab Query Wizard.

2. Pilih sumber data apakah terletak pada tabel, query, atau keduanya (pilih
TabelPeminjamanQuery)

3. Pilih field yang akan ditampilkan dengan menekan tombol satu panah ke kanan, catatan
hanya bisa menampilkan maksimal 3 field. (pilih NIM dan Nama)

4. Tentukan field yang akan digunakan sebagai Column Heading. (Pilih Kode Buku)

5. Pilih field yang akan dihitung untuk setiap kolom dan baris. (Pilih Fields IDPeminjaman dan
Functions Count)

6. Hilangkan centang check box Do you want to summarize each row? jika tidak menginginkan
agar pada setiap baris ditampilkan perhitungan.
7. Beri nama query yang sudah kamu buat dengan menggunakan Crosstab Query Wizard.

8. Pilih salah satu opsi pada Do you want to view the query or modify the query design. Pilih
opsi View the query jika kamu ingin menampilkan hasil query setelah tombol Finish ditekan
dan pilih opsi Modify query jika kamu ingin menampitkan lembar kerja desain jika tombol
Finish ditekan

2.5 Find Duplicates Query Wizard
Ikuti langkah-langkah di bawah ini dengan menggunakan Find Duplicate Query Wizard;
1. Tekan ikon Query Wizard pada ribbon Create kemudian pilih Find Duplicates Query Wizard.
2. Pilih tabel yang akan dibuat query duplikatnya (TabelBuku).

3. Pilih field-field yang akan dicari data kembarnya. (pilih Penerbit dan Tahun)

4. Pilih field-field yang akan ditambahkan pada tabel query. (Pilih semua field yang ada)

5. Beri nama label query duplicate kemudian pilih opsi View the results untuk menampilkan hasil
query dan opsi Modify the design untuk menampilkan lembar kerja desain query.

6. Klik Finish

2.6 Find Unmatched Query Wizard
Untuk membuat query dengan menggunakan Find unmatched query wizard cukup mudah, ikuti langkahlangkah di bawah ini
1. Klik ikon Query Wizard pada ribbon Create kemuojan pilih Find Unmatched Query Wizard.
2. Pilih tabel sumber data. (TabelBuku)

3. Pilih tabel yang mempunyai hubungan dengan tabel sumber data. (TabelPeminjaman)

4. Cari field-field yang berhubungan antar dua tabel, yaitu KodeBuku pada TabelBuku dengan
KodeBuku pada TabelPeminjaman.

5. Pilih field-field dan kedua tabel yang akan ditampilkan dalam tabel query baru.

6. Beri nama tabel query yang baru saja dibuat Pilih opsi View the results untuk menampilkan hasil
tabel query dan opsi Modify the design untuk menampilkan lembar kerja desain.

7. Klik Finish

3 Latihan
Buatlah query yang menampilkan informasi mengenai
1.
2.
3.
4.
5.

Daftar buku dari terbitan terkini ke terlama
Daftar buku yang diurutkan berdasarkan penerbit
Daftar buku yang paling sering dipinjam
Crosstab antara judulbuku dan tanggalpinjam
Mahasiswa yang belum pernah meminjam buku

