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PEMROGRAMAN PL/SQL
A. PENGGABUNGAN ANTARA BAHASA PEMROGRAMAN PROSEDURAL
(PL) DAN SQL SYNTAX.
PL/SQL adalah fasilitas yang disediakan Oracle sehingga pengguna dapat
memanfaatkan konsep pemrograman. Dalam PL/SQL dapat digunakan
perintah untuk memanipulasi data yang ada dalam database Oracle. PL/SQL
membentuk pemrograman terstruktur dalam memproses data.
Beberapa kelebihan PL/SQL dalam database Oracle :
 PL/SQL dapat digunakan di server sehingga client hanya dapat mengakses
didalam server.
 Penggunaan PL/SQL mudah dimengerti oleh setiap pengguna.
 PL/SQL dapat didesain khusus untuk database Oracle dalam menggunakan
program aplikasi.

B. STRUKTUR PL/SQL
Struktur PL/SQL mirip dengan struktur bahasa pascal atau delphi yang
menggunakan struktur blok, sehingga akan mempermudah pengertian dalam
pemrograman dengan PL/SQL. Struktur Blok berisi perintah SQL dengan
kondisi yang berbeda. Perintah PL/SQL dapat menangani kesalahan saat
dijalankan. Setiap pengetikan dengan menggunakan PL/SQL dalam SQL*Plus
selalu diakhiri dengan tanda /(slash). Sintaks penggunaan PL/SQL adalah
sebagai berikut :
Declare
Begin
Exception
End

Struktur diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Bagian Judul (Header)
Bagian ini hanya digunakan jika PL/SQL diberikan nama, misalnya untuk
prosedur atau fungsi. Bagian ini berisi nama blok, daftar parameter, dan
pengembalian hasil (return) jika blok adalah fungsi.
2. Bagian Deklarasi (declaration)
Bagian ini untuk membuat deklarasi mengenai semua variable dan
konstanta yang direferensikan dalam pernyataan PL/SQL. Bagian deklarasi
ini dimulai dengan perintah DECLARE. Jika tidak ada variable atau
konstanta yang ingin dideklarasikan bagian ini boleh dihilangkan, bersifat
optional.
3. Bagian Eksekusi (Execution).
Bagian ini memuat pernyataan-pernyataan PL/SQL yang akan ditulis.
Bagian eksekusi ini harus dimulai dengan perintah BEGIN.

C. BAGIAN PERKECUALIAN (EXCEPTION)
Bagian ini memuat cara menangani kesalahan-kesalahan (error) pada
waktu eksekusi program PL/SQL, bersifat optional. Jika program tidak memuat
cara menangani kesalahan, bagian ini boleh dihilangkan. Setiap pernyataan
PL/SQL harus diakhiri dengan tanda titik koma(;) dan semua program PL/SQL
harus diakhiri dengan perintah END.
Bentuk Umum Struktur PL/SQL
DECLARE
variabel tipe_data;
konstanta CONSTANT tipe_data := nilai;
...
BEGIN
statement_1;
statement_2;
...
EXCEPTION
WHEN nama_eksepsi THEN statement_untuk_mengatasi_error;
...
END;
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Contoh Program (tanpa exception)
SQL> SET SERVEROUTPUT ON
SQL>DECLARE
v1 NUMBER(3);
BEGIN
v1 := 3;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('v1= ' || v1);
END;
/
Contoh Program (dengan exception)
SQL>SET SERVEROUTPUT ON
SQL>DECLARE
X Integer;
BEGIN
X := ‘Belajar Oracle’;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ( TO_CHAR(X) );
EXCEPTION
WHEN VALUE_ERROR THEN
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (‘Kesalahan pada pengisian nilai’);
END;
/
DBMS_OUTPUT merupakan paket yang disediakan oleh Oracle PL / SQL
dan PUT_LINE merupakan salah satu prosedur yang dikemas. Menampilkan
nilai-nilai pada SQL Plus * terminal yang harus diaktifkan dengan
SERVEROUTPUT SET ON terlebih dahulu. Untuk menjalankan kode sampel ini,
login ke SQL * Plus. PL / SQL blok diakhiri dengan tanda garis miring / atau garis
byitself.
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TIPE DATA
A. TIPE DATA DASAR :
Numerik
NUMBER, BINARY_INTEGER, DEC, DOUBLE PRECISION, INTEGER, INT,
NUMERIC, REAL, SMALLINT
Karakter
VARCHAR2, CHAR, LONG
DATE
BOOLEAN
ROWID

B. TIPE DATA TAMBAHAN :
RECORD
ARRAY
Type data yang dapat dikenali dalam PL/SQL dapat berupa type data SQL
dan type data seperti :
a. Boolean
Dipakai untuk menyatakan data logika, yaitu TRUE(benar), FALSE(salah),
dan NULL(kosong).
b. Binary_integer
Digunakan untuk mendeklarasikan bilangan yang tidak mempunyai angka
desimal. Tipe data NATURAL dan POSITIVE merupakan subset dari
BINARY_INTEGER.

c. %TYPE
Tipe data ini dipakai untuk menandakan bahwa variabel yang deklarasikan
sama dengan tipe data dari kolom tabel tertentu.
d. %ROWTYPE
Tipe data ini menandakan bahwa sekelompok variabel adalah sama
dengan tipe data dari row suatu tabel tertentu.
e. Tabel dan Record
Tipe data komposit untuk pemakaian yang lebih kompleks.

C. VARIABEL DAN KONSTANTA
Pada bagian deklarasi ditempatkan variable dan konstanta yang dipakai
oleh pernyataan PL/SQL yang dibuat.
a. Variabel
Adalah sebuah peubah yang digunakan untuk menampung sebuah nilai di
memori komputer.
Bentuk Umum :
variable_name datatype [NOT NULL := value ];






Keterangan :
Variable_name adalah nama variabel.
Datatype adalah valid PL / SQL datatype.
NOT NULL adalah sebuah spesifikasi opsional pada variabel.
Nilai atau DEFAULT juga merupakan spesifikasi opsional, di mana anda bisa
menginisialisasi variabel.
Setiap deklarasi variabel adalah pernyataan terpisah dan harus diakhiri
dengan titik koma.
Contoh Deklarasi Variabel :
DECLARE
X integer;
Alamat varchar2(40);
No_induk char(8);
.....
BEGIN
X
:= 12;
Alamat
:= ‘Gelatik Dalam 391, Bandung’;
No_induk
:= ‘DOG29549’;
END;
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Contoh Lain
DECLARE
TYPE v_arr IS VARRAY (25) of NUMBER(3);
v1 v_arr;
v_empno employee.empno%TYPE;
BEGIN
v1(2) := 3;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('Nilai v1 (2) =' | | v1 (2));
v_empno := 4;
END;


Ketika variabel ditetapkan sebagai TIDAK NULL, Anda harus menginisialisasi
variable ketika dideklarasikan.
Contoh di bawah ini menyatakan dua variabel, salah satunya adalah tidak
null.
DECLARE
salary number (4);
dept varchar2(10) NOT NULL := “HR Dept”;

Nilai variabel yang bisa berubah dalam pelaksanaan atau pengecualian
bagian PL/SQL Block. Kita dapat menempatkan nilai ke variabel dalam dua cara
yang diberikan di bawah ini.
1. Kita dapat langsung memberikan nilai pada variabel.
Sintaks Umum adalah:
variable_name:= value;
2. Kita dapat menempatkan nilai ke variabel langsung dari kolom database
dengan menggunakan SELECT… INTO statement. INTO pernyataan.
Sintaks Umum adalah:

SELECT column_name
INTO variable_name
FROM table_name
[WHERE condition];
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Contoh Program
Program ini di bawah ini akan mendapatkan gaji seorang karyawan dengan
id '1116 'dan menampilkannya pada layar.
DECLARE
var_salary number(6);
var_emp_id number(6) = 1116;
BEGIN
SELECT salary
INTO var_salary
FROM employee
WHERE emp_id = var_emp_id;;
dbms_output.put_line(var_salary);
dbms_output.put_line('The employee ' dbms_output.put_line ('Insan'
|| var_emp_id || ' has salary ' || var_salary);
END;

D. KONSTANTA
Digunakan untuk menyimpan sebuah nilai di memori komputer. Nilai yang
disimpan bersifat tetap (konstan)
Contoh Deklarasi Konstanta :
DECLARE
pi CONSTANT real
:= 3.14;
lebar CONSTANT integer
:= 100;




Perbedaan variabel dengan konstanta adalah :
Konstanta
Nilai ditentukan pada saat deklarasi dibuat sehingga nilainya tetap pada
saat program dieksekusikan.
Variabel
Dapat menerima nilai baru atau sebaliknya diubah pada saat program
dieksekusi.
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PENGENALAN ORACLE
A. INSTALASI ORACLE
Kita mulai dari proses instalasi oracle 10g. jika ingin mendapatkan aplikasi
oracle 10g bisa langsung mengunjungi web resmi oracle atau searching di
google dengan keyword : download pracle 10g. materi ini bisa digunakan pada
versi oracle 10g ke atas, sehingga di harapkan dapat di ikuti oleh kawan-kawan
yang memiliki versi lebih tinggi. Mari kita mulai
1. Klik 2x pada oracle.exe

2. Tunggu sebentar, maka akan muncul instalasi oracle. Pilih basic installation
kemudian next

3. Selanjutnya akan masuk ke tampilan product-specific. Klik next
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4. Jika muncul pemberitahuan windows security alert pada windows. Pilih
saja unblock

5. Selanjutnya akan muncul tampilan summary dari oracle database 10g. jika
sudah masuk sampai langkah ini, maka oracle siap di instal
6. Klik button install

7. Proses instalasi sudah dimulai. Tunggulah beberapa menit sampai proses
instalasi selesai
8. Pada saat proses instalasi, biasanya akan diberitahukan pengisian
username dan password. Saya isi username : system dan password :
fasilkom
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9. Saat proses selesai, maka akan masuk ke dalam configuration assistants.
Klik next saja
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10. Jika proses sudah selesai maka adanya pemberitahuan seperti gambar di
bawah ini

11. Saatnya kita launch oracle 10g
12. Klik start – program – Oracle Database 10g Express Edition
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13. Sehingga akan masuk ke dalam login oracle 10g pada browser anda

14. Silahkan isi username dengan system dan password sesuai dengan yang
kalian entry pada proses instalasi
15. Jika saat login sukses, maka akan tampil halaman utama

16. Selanjutnya kita ingin melihat default database user yang ada pada oracle
10g.
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17. Klik 1x pada administration

18. Selanjutnya pilihlah database users

19. Sehingga tampil nama database user yaitu HR
20. Status HR masih Locked
21. Klik 1x pada database users : HR

22. Isilah password dan confirm password dengan hr
23. Account Status : Unlocked

Pengenalan Oracle | 15

24. Dan terakhir klik Alter User

25. Sehingga akan merubah status locked HR menjadi terbuka

26. Selanjutnya klik logout di kanan atas

27. Saat sudah berhasil logout, klik login. Ini dimaksudkan agar kita login
menggunakan HR
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28. Isi username dan passwordnya dengan hr.

29. Jika berhasil, maka akan masuk ke dalam Home dari user HR

30. Klik 1x pada Application Builder

31. Sehingga akan masuk ke dalam Application Builder
32. Karena kita belum membuat apapun, maka ada pemberitahuan no
application found
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33. Mari kita membuatnya, Klik button create

34. Pilihlah create application, kemudian next

35. Isilah Name dengan : Myapp employee report , kemudian next

36. Pilihlah Report and Form

37. Pada table name, pilihlah Employees dengan cara, klik tanda panah kecil
pada baris yang sama dengan table name
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38. Kemudian klik 1x pada table employees

39. Sehingga apa yang kita pilih, masuk kedalam table name. kemudian klik
Add Page

40. Klik next
41. Pilihlah one level of tabs, klik next
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42. Di tampilan ini, akan ada pilihan untuk dapat di share pada aplikasi lain.
pilih saja No. klik next

43. Selanjutnya pada scheme, pilihlah no authentication. Klik next

44. Langkah selanjutnya, pilihlah theme no 2. Klik next
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45. Pada tahap ini, ada pemberitahuan apa saja langkah yang sudah kita
lakukan. Silahkan di baca dan jika sudah selesai membaca pemberitahuan.
Klik create

46. Saat sudah create maka akan masuk ke dalam Application

47. Selanjutnya coba di logout dan login dengan user hr
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48. Klik 1x pada application builder

49. Maka akan tampil aplikasi yang sudah di create dengan nama Myapp
employee report

50. Klik 1x pada Myapp employee report untuk masuk
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51. Klik Run Apllication untuk melihat isi di dalam my employee report

52. Saat kita sudah masuk kedalam table employee, kita harus faham, bahwa
data yang tampil berasal dari table EMPLOYEES.
53. Dan template berwarna biru berdasarkan theme no 2 yang kita pilih

54. Selanjutnya kita kembali kehalaman Myapp employee report dengan cara
klik edit Application yang berada di bagian bawah
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55. Kemudian klik logout di pojok kanan atas

56. Selesai

B. START DATABASE
Bagi sebagian user, ada yang tidak bisa menjalankan database home page
oracle 10g maupun versi diatasnya. hal tersebut terjadi karena database oracle
belum di jalankan. adapun langkahnya sebagai berikut :
1. klik start windows kemudian pilihlah Oracle database 10g express edition
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2. kemudian pilih start database dengan cara klik kanan – run as
administrator

3. Tunggu dan pastikan tampil keterangan successfully pada command line
interface
4. Tetapi bagi database yang sudah berjalan akan tampil keterangan already
started

5. Saat sudah selesai membuat database, berhentikan database oracle
dengan cara klik start – oracle database 10g express edition – Stop
Database
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PEMBUATAN DATABASE, TABLE DAN FIELD
Di bab ini kita akan membuat database dengan nama inventory. Terdiri
dari beberapa table serta fieldnya.

A. DATABASE, TABLE, FIELD
1. Bukalah oracle database home page

2. Kemudian login dengan user : system dengan password yang sudah kita
setting pada saat instalasi

3. Klik 1x pada administration. Kita akan membuat database terlebih dahulu

4. Kemudian klik 1x pada database users
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5. Pada saat masuk ke dalam database user, klik 1x pada button create yang
terletak di tengah atas

6. Isikan untuk username : inventory, password dan confirm password :
inventory. Account status : Unlocked. Selanjutnya klik 1x button create.
Disamakan user dan passwordnya agar memudahkan dalam mengikuti
tutorial ini. Tapi jika dalam pembuatan di sebuah perusahaan maupun
instansi, buatlah password dengan gabungan huruf kecil besar, number
dan simbol

7. Jika berhasil, maka akan tampil database user kita dengan nama inventory
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8. Kemudian logout dan login dengan nama user : inventory dan password
yang sama

9. Klik 1x pada object browser

10. Saat sudah masuk ke dalam object browser, klik 1x pada button create
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11. Selanjutnya akan tampil beberapa icon, pilihlah table dikarenakan kita
akan membuat table terlebih dahulu

12. Isikan table sebagai berikut
Table name : pegawai
Column Name
Type
Id
Varchar2
Nama
Char
Alamat
Varchar2
Jenkel
Varchar2

Scale
10
25
30
10

Berikan ceklis pada not null dan klik next

13. Langkah selanjutnya adalah primary key pilihlah primary key : not
populated
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14. Pada primary key dibagian bawah, pilihlah id. Klik next

15. Berikutnya pada pilihan foreign key, klik saja next

16. Pada bagian constraints, pilih saja finish
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17. Saat masuk ke dalam create table, jika ingin melihat SQL nya, klik saja 1x
pada SQL, Kemudian klik create.

18. Sehingga kita akan masuk ke dalam table pegawai

19. Selesai

B. TABLE DAN FIELD
Pada pembahasan ini kita membuat table barang dan berisi beberapa
kolom serta inputan.
1. Pastikan bahwa kita tetap pada tampilan table seperti di bawah ini.
2. Kemudian klik button create yang terletak di sebelah kanan atas
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3. Akan muncul banyak pilihan untuk di create. pilihlah table

4. Selanjutnya isi Table Name : Barang. Column name : kdbrg, nm_brg, jenis,
harga
5. Pada Type gunakan varchar2 dan untuk Scale seluruhnya 25
6. Klik next

7. Langkah berikutnya, pada primary key, pilihlah opsi not populated dan
pada constraint Name pilih kdbrg sebagai primary key nya
8. klik next
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9. Pada langkah berikutnya, tidak ada yang di ubah, jadi klik saja next

10. Selanjutnya di tahap constraint, klik button finish

11. Langkah yang terakhir adalah memeriksa setiap langkah yang sudah kita
lakukan dan kita juga bisa melihat SQL dari langkah yang sudah kita
lakukan dengan cara klik 1x pada SQL. jika tidak ada langkah yang
terlewatkan. klik button Create
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12. jika proses create berhasil, maka tampil table pegawai dan table barang
seperti gambar berikut
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BEKERJA PADA OBJEK BROWSER
A. MERUBAH ISI TABLE
Pada bab ini, kita akan melakukan penambahan kolom, modifikasi, delete
kolom, rename serta mengisi field dari table pegawai.
1. Pastikan kita tetap berada pada object browser table pegawai

2. Selanjutnya pada menu item, klik 1x pada add column

3. Saat masuk ke dalam menu add column, isikan data sebagai berikut
Add column : divisi, Nullable : Not Null, Type : Varchar2 dan Length : 25,
kemudian klik next

4. Selanjutnya masuk ke dalam menu confirm, jika kita ingin melihat sqlnya,
maka klik 1x pada SQL.
5. Klik finish

6. Maka kolom divisi tampil di bagian bawah
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7. Selanjutnya, kita ingin merubah data type divisi menjadi Character karena
sebelumnya data type adalah Varchar2, maka klik 1x pada menu modify
column di samping Add column

8. Kemudian pada pilihan column, pilihlah divisi, Data type : Char dan Length :
30, kemudian klik next

9. Pada menu confirm, klik 1x pada button finish
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10. Alhamdulillah, berubahlah datatype dan Length pada field divisi

11. Selanjutnya jika ingin merubah nama pada kolom, klik 1x pada Rename
Column

12. Pada Current column name pilihlah JENKEL dan pada New column name
isikan gender. Klik next
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13. Selanjutnya klik finish

14. Sehingga column JENKEL berubah menjadi GENDER

B. INPUT DATA PEGAWAI
Pada bagian ini kita akan melakukan input data pada table pegawai. Mari
kita mulai
1. Pastikan kita tetap berada pada table pegawai
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2. Selanjutnya klik 1x pada menu data. Menu ini berfungsi untuk memasukan
data pada column name

3. Selanjutnya klik 1x pada sub menu insert rows

4. Sehingga akan masuk ke dalam menu input berdasarkan column yang
sudah kita buat sebelumnya
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5. Isikan data sebagai berikut:
Id : 01, Nama : budi, Alamat : jl. H.Syaip Rt 00/00, Gender : Pria, Divisi :
Bagian Gudang

6. Selanjutnya klik 1x pada button Create. Jika ingin menambah isi lebih dari
1, maka pilihlah Create and Create Another
7. Sehingga setelah button create di klik, maka data yang di input akan tampil
seperti tampilan berikut

C. INPUT DATA BARANG
1. Pastikan kita berada pada table barang
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2. Selanjutnya klik 1x pada menu data yang berada pada area kerja table
barang

3. pada bagian data, kita dapat melihat ada beberapa sub menu.
4. klik 1x pada sub menu insert row

5. isikan field sebagai berikut :
kdbrg : b001, nm_brg : spion, jenis : asesoris, Harga : 20000
6. klik 1x pada button Create and Create another
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7. sehingga aka nada pemberitahuan create sukses dan kembali melakukan
input field

8. isi field yang kedua sebagai berikut
kdbrg : b002, Nm_brg : gunting, Jenis : alat kantor, Harga : 20000
9. klik 1x pada button create

10. sehingga kita akan masuk ke dalam tampilan view data
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11. kita sudah membuat 2 table beserta fieldnya. Selanjutnya kembali ke
dalam table dengan cara klik 1x pada menu table

D. ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM
Pada bagian ini, kita akan membahas sedikit tentang relasi table, dimana
relasi tersebut menentukan penempatan table, isi field, penyimpanan ke
dalam database dengan program serta menampilkan transaksi table. mari
kita mulai
Sebelumnya sudah ada dua table yang kita buat yaitu pegawai dan
barang. Sehingga jika kita ingin merelasikan ke dua table, dapat di
gambarkan seperti berikut :

maka kita dapat mengetahui bahwa relasi telah menjadi table, sehingga di
dalam sebuah database inventory kita harus tambahkan satu table dengan
nama jual serta memberikan field sesuai dengan diagram relasi di atas
1. klik 1x pada go to database home page untuk running home page
oraclenya
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2. login terlebih dahulu jika kita sudah keluar dari home page oracle

3. tampilkan menu pada object browser dengan cara klik segitiga kecil
4. selanjutnya klik 1x pada menu browse – table

5. selanjutnya klik satu kali pada button create
6. sehingga tampil beberapa pilihan
7. pilihlah table
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8.
9.
10.
11.
12.

pada table name isi dengan ‘jual’
fieldnya di isi dengan Nokwi, id, kdbrg, jml_brg, total
dalam kolom type nokwi,id,kdbrg isikan varchar2
number untuk jml_brg dan total
terakhir, dalam kolom scale nokwi,id,kdbrg isikan angka 25 dan jml_brg
serta total isikan angka 10
13. klik next

14. pada instruksi berikutnya, pilihlah not populated
15. selanjutnya pada constraint name, pilihlah nokwi yang menjadi primary
key. klik next

16. pada instruksi berikutnya, akan tampil bagian dari foreign key. pilih saja
next
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17. hal yang sama juga di lakukan pada constraint. klik finish saja

18. Langkah terakhir adalah konfirmasi dari pengaturan yang kita lakukan. klik
Create
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19. table sudah berhasil di buat, di tandai dengan tampilnya table jual,
Alhamdulillah.
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INSTALASI VERSI 11G
Sub ini membahas instalasi oracle 11g. mari kita mulai
1. pastikan file di download terlebih dahulu. bagi yang mau instalsi 32bit
silahkan pilih 32. dalam tutorial ini kita instalasi versi 64 bit

2. selanjutnya extract filenya dan masuk ke dalam folder DISK1.
3. klik 2x pada setup.exe

4. tunggu proses prepare installation berjalan

5. selanjutnya saat masuk kedalam wizard, klik next
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6. pada licence aggrement, pilih accept licence aggrement dan klik next

7. pada choose destination, pilih tempat dimana oracle di instal, dalam hal ini
kita pilih default saja yaitu di C. klik next
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8. Selanjutnya masukan password. ini berfungsi saat masuk ke dalam system

9. klik button install
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10. jika selesai, maka akan tampil wizard complete. restart komputer
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VERSI 12C
Pada sub ini di peruntukan bagi yang mau upgrade versi terbaru. BAGI
YANG TIDAK INSTAL JANGAN DI IKUTI. Membahas bagaimana kita upgrade
versi dari 10g ke 12c. ada berbagai cara untuk upgrade. jika ingin mengikuti
panduan dari oracle, silahkan datang ke situsnya, karena ada penjelasan rinci
dari situs oracle

Ada cara lain, yaitu dengan cara uninstall versi sebelumnya terlebih dahulu.
kita dapat uninstall program dengan cara klik setting pada menu program

pilihlah apps & features, selanjutnya cari oracle database 10g express
edition untuk di uninstall. langkah berikutnya ketik di google download oracle
12c express edition dan pilih situs resminya. Klik accept licence agreement dan
pilih file 1 pada keterangan windows 64bit. perlu diketahui, versi ini berjalan
pada windows versi 64bit
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jika ada tampilan login dan belum pernah register, silahkan register
terlebih dahulu

setelah download sukses maka ikuti langkah instalasi berikut ini :
1. extract file oracle 12c yang sudah di download
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2. Setelah di extract, masuk kedalam foldernya dan klik 2x pada setup.exe

3. akan tampil command line interface

4. selanjutnya isi email kita. jika ingin recive security update, silahkan di
ceklist. jika tidak mau, silahkan di unceklist. dalam kasus ini kita unchecklist.
klik next
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5. langkah berikutnya pilih create and configure database. klik next

6. berikutnya pilihlah desktop class
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7. selanjutnya pilih create new windows user. username dan password :
oracle

8. Selanjutnya isi password : oracLe123
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9.

tunggu preparing checks

10. selanjutnya pada tahap summary, silahkan dibaca terlebih dahulu. klik
instal
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11. proses instal di mulai

12. Setelah proses lumayan lama dalam menunggu, akhirnya selesai dalam
instalasi
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NETBEANS
Pengertian Netbeans adalah sebuah aplikasi IDE (Integrated Development
Environment) besutan SUN Microsystems. aplikasi ini berbasiskan Java dan
berjalan di atas swing. Swing sendiri adalah sebuah teknologi Java untuk
mengembangkan sebuah aplikasi Desktop yang dapat dijalankan di berbagai
macam OS. yaitu Windows, Linux, MAC OS, Solaris dan OS lain yang
mendukung suatu JVM yang sepadan.
Pada awalnya, aplikasi ini diperuntukkan dalam suatu pengembangan
pemrograman Java. Namun, aplikasi ini juga mendukung bahasa pemrograman
lainnya, secara khusus seperti PHP, C/C++ dan HTML5.
Aplikasi NetBeans IDE ini di luncurkan sejak tahun 1997 yaitu sebagai
sebuah proyek mahasiswa. Pada tahun tersebut, perusahaan yang di bangun
oleh Roman Staněk mulai memproduksi terbitan - terbitan NetBeans IDE yang
bersifat perdagangan hingga akhirnya dibeli oleh Sun Microsystems pada
tahun 1999 dan menjadikan NetBeans IDE sebagai aplikasi open source di
bulan Juni 1999.

A. FUNGSI JAVA NETBEANS
Fungsi Java Netbeans IDE sendiri adalah untuk membuat dan
mengembangkan sebuah aplikasi Desktop, contoh dari aplikasi netbeans
adalah seperti aplikasi yang ada di toko-toko sembako. selain untuk membuat
dan mengembangkan sebuah aplikasi Netbeans juga digunakan oleh
programer untuk mencompile, linker, debugger DLL. karena IDE sendiri secara
global berarti “editor”. IDE adalah sebuah lingkungan terintegritas yang
menyediakan semua kebutuhan programer.

B. FITUR JAVA NETBEANS







fitur – fitur yang terdapat pada Netbeans antara lain:
Smart Code Completion, untuk mengusulkan nama variabel dari suatu tipe,
melengkapi keyword dan mengusulkan tipe parameter dari sebuah
method.
Bookmarking, fitur yang digunakan untuk menandai baris yang suatu saat
hendak kita modifikasi.
Go to commands, fitur yang digunakan untuk jump ke deklarasi variabel,
source code atau file yang ada pada project yang sama.
Code generator, jika kita menggunakan fitur ini kita dapat meng-generate
constructor, setter and getter method dan yang lainnya.
Error stripe, fitur yang akan menandai baris yang eror dengan memberi
highlight merah.

C. KEKURANGAN DAN KELEBIHAN JAVA NETBEANS
setiap bahasa pemrograman mempunyai kekurangan dan kelebihannya
masing-masing, begitu juga dengan kerumitannya. ada banyak orang yang
banyak mempelajari Java dengan mudah, tetapi tidak sedikit juga orang yang
kesulitan dalam mempelajarinya. terlepas dari pro dan kontrak tersebut disini
saya akan memberitahu anda kelebihan dan kekurangan Java Netbeans agar
bisa memotivasi teman-teman untuk mempelajarinya tanpa peduli susah atau
mudah.
a. Kelebihan
 Multiplatform, kelebihan utama dari Netbeans adalah dapat dijalankan
di berbagai platform / sistem operasi komputer. jadi programmer
hanya menulis programnya sekali dan mengcompilenya (mengubah
dari bahasa yang dapat dimengerti manusia ke bahasa mesin /
bytecode) maka program dapat di jalankan di berbagai macam
platform tanpa adanya perubahan.
 OOP (Object Oriented Programming), adalah program berorientasi
objek, yang artinya semua aspek yang berada di java adalah objek.
 Tidak Hanya Menggunakan Bahasa Java, selain bahasa pemrograman
Java, Netbeans juga dapat menjalankan bahasa pemrograman lain
seperti C/C++, PHP, HTML dll.
 Gratis, aplikasi ini juga disediakan oleh SUN Microsystem secara gratis
dengan banyak plugin yang juga gratis yang kamu dapat download di
situs resminya atau melalui pihak ketiga.
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b. Kekurangan
 Penggunaan Memori Yang Banyak, dari segi sumber daya Netbeans
memerlukan sumber daya yang besar seperti Memory dan ruang HDD.
 Mudah Didekompilasi, Didekompilasi yaitu proses mengembalikan dari
kode jadi menjadi kode sumber.
 Hanya Support 1 Pengembangan Java GUI, NetBeans hanya
mensupport 1 pengembangan Java GUI, yaitu Swing, yang padahal ada
Java GUI yang dikembangkan oleh eclipse yang bernama SWT dan
JFace yang sudah cukup populer.
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INSTALASI NETBEANS
1. Searching di google, ketikan download netbeans. Pilih Windows x86
silahkan Download Java SE and NetBeans Cobundle (JDK 8u141 and NB
8.2)

2. Klik 2 kali untuk install muncul proses seperti gambar di bawah ini, tunggu
hingga selesai.

3. Klik Next

4. Pilih accept the term in the license agreement dan klik Next
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5. Tentukan dimana file akan di install terus klik Next

6. Pilih lokasi JDK dan Netbeans terus klik Next
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7. Centang ceck for update apabila ingin update ketika ada koneksi internet,
kemudian klik install untuk memulai install

8. Tunggu hingga proses instalasi selesai terus klik Next
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7. Akhirnya proses instalasinya sudah dan klik Finish untuk memulai
membuka netbeans.

A. BAGAIMANA KALAU INSTALL NETBEANS, JRE DAN JDK MANUAL?
Silahka Download Dulu
a. Java Development Kit (JDK)
b. Java Runtime Environtment (JRE)
c. NetBeans IDE 8.0.2 (untuk netbeans silahkan download all biar tidak
ribet kalau mau pilih satu silahkan download Java SE)

B. INSTALL JAVA DEVELOPMENT KIT (JDK)?
Klik dua kali file JDK yang sudah kamu download, tinggal ikuti proses
instalasinya, silahkan klik Next setiap prosesnya
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Kalau masih kurang jelas bisa lihat gambar di bawah ini

C. INSTALL JAVA RUNTIME ENVIRONTMENT (JRE)?
Sekarang buka file JRE yang sudah di download tadi, klik dua kali setelah
membuka dialog klik install, silahkan tunggu proses instalasi hingga selesai.
Kalau masih kurang faham bisa di lihat di gambar di bawah ini.
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D. INSTALL NETBEANS IDE 8.0.2
1. Silahkan buka file netbeans klik dua kali akan muncul proses di bawah ini,
silahkan tunggu sampai selesai

2. Klik Next untuk melanjutkan
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3. Silahkan centang dan klik Next untuk melanjutkan

4. Silahkan pilih I accept dan lalu pilih Next untuk melanjutkan
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5. Silahkan pilih letak instalasi netbeans dan arahkan letak JDK ke folder
instalasi JDK lalu klik Next untuk melanjutkan

6. Silahkan tunggu proses hingga selesai lalu klik Next
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7. Klik finis untuk membuka aplikasi netbeans

8. Tampilan awal netbeans
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E. SETELAH INSTALASI SELESAI?
Silahkan buka CMD klik tombol Windows + R secara bersamaan ketikan
javac. Akan muncul pesan 'javac is not recognized as internal or external
command, operator program or batch file'

javac masih belum di kenal oleh sistem, kita harus menambahkan variable
javac secara manual ke dalam sistem Klik kanan pada My Computer terus pilih
properties, akan muncul Windows lalu klik Advanced system settings

Akan muncul windows baru System properties pilih ta advanced klik
tombol environment variables pada windows environment variables, cari path
pada grup system variables lalu klik edit
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Cari dimana letak instalasi JDK berada lalu copy alamatnya

Setelah klik edit pada path lalu aka muncul windows edit environment
variable klik tombol new Masukan atau paste alamat tadi C:\Program
file\Java\Jdk version\bin klik tombol ok lalu close

Terakhir buka CMD lagi klik Windows + R secara bersamaan, ketika javac,
akan muncul seperti gambar di bawah ini
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KONEKSI DENGAN PROGRAM JAVA



Buatlah Database Dengan Nama PENJUALAN
USER NAME : sekolah
PASS : sekolah



BUATLAH TABEL :
Jurusan





ISI TABEL jurusan :
kodepegawai
(VARCHAR 10)
namapegawai
(VARCHAR 30)
jeniskelamin
(VARCHAR 15)

netbeans
Buatlah package dengan nama koneksioracle dan buatlah java classnya.
selanjutnya namakan java class yaitu koneksioracle. ketikan script dibawah ini
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kemudian buatlah button tes koneksi seperti gambar yang ada di bawah ini

kemudian klik kanan pada button pilih action performed
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ketikan script berikut ini

jika berhasil, tampilannya akan seperti di bawah ini
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Selanjutnya buatlah jframe form dan berikan button tambah, edit dan
hapus seperti gambar berikut





Klik Kanan pada button tambah
Klik change variable name
Ubah menjadi b_tambah




Klik kanan lagi pada button tambah
Pilih events – action – actionperformed
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tambahkan script dibawah ini

jika berhasil, maka proses tambah dapat di entry kedalam oracle
selanjutnya kita masuk kedalam button edit



Klik kanan pada button edit
Pilih change variable name b_edit
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Klik kanan lagi pada button edit
Pilih event - action – action performed

ketikan Script Berikut
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terakhir pada button hapus
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klik kanan dan pilih action performed, kemudian ketikan script dibawah ini

ORACLE APPLICATION EXPRESS
Oracle Application Express di gunakan untuk membuat gui aplikasi yang
terhubung langsung dengan database. Aplikasi ini mendukung juga pembuatan
aplikasi web serta mobile. kita hanya tinggal membuat database di 10g, 11g
atau 12c, selanjutnya kita membuat tampilan menggunakan oracle application
express atau biasa di sebut dengan apex. mari kita mulai
1. ketik pada search engine ‘download oracle apex’ pilih di web resmi oracle :
http://www.oracle.com/technetwork/developertools/apex/downloads/index.html
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2. klik 1x accept licence aggrement dan pilih oracle application express All
Language versi 5.1.4 / yang terbaru

3. jika masuk ke tampilan login, silahkan login terlebih dahulu
4. bagi yang belum registrasi, silahkan registrasi terlebih dahulu

5. setelah selesai download, extract file zipnya
6. di dalam folder apex 5.1.4 atau versi di atasnya terdapat 1 folder dengan
nama apex
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7. cut folder tersebut dan pindahkan ke Local Disk C:

8. selanjutnya buka command prompt
9. ketik cmd atau cari cmd di all program

10. Pada cmd, secara default, kita berada pada folder user. pindah folder
dengan cara mengetikkan perintah ‘cd..’ selanjutnya tekan enter *tanda
petik jangan di ketik yaa
11. ketikan lagi perintah ‘cd..’ tekan enter, sehingga kita berada pada lokasi ‘ C:
‘ saja
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12. ketikan cd apex untuk masuk ke dalam folder apex

13. ketikan perintah ‘sqlplus’ untuk masuk ke dalam sqlplus

14. masukan user name sys as sysdba
15. Ketika tampil instruksi masukan password, ketikan password yang sama
pada saat kita instalasi. saat di ketik tidak memunculkan huruf, tidak apa –
apa, karena itu salah satu security password dari oracle.
16. setelah di ketik passwordnya tekan enter. jika berhasil kita akan masuk ke
dalam SQL>

17. Selanjutnya ketikan @apexins.sql SYSAUX SYSAUX TEMP /i/. enter
18. sehingga perintah tersebut berjalan seperti di bawah ini
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19. tunggu sampai proses selesai
20. proses selesai di tandai dengan disconnected from oracle database
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21. karena kita disconnected, maka kita masuk kembali dengan member
perintah sqlplus , tekan enter
22. masukan user name : sys sysdba
23. masukan password
24. kita kembali ke dalam SQL>

25. ketikan @apxchpwd. Enter
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26. sebelum memasukan password admin baru, dibawah ini adalah aturan
pembuatan password

27. ini contoh password admin oracle saya : Putr!_azze1

28. selanjutnya ketikan ‘ALTER USER APEX_PUBLIC_USER ACCOUNT UNLOCK;’

29. ketik lagi ‘ALTER USER APEX_PUBLIC_USER IDENTIFIED BY oracle;’
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30. ketik lagi EXEC DBMS_XDB.SETHTTPPORT(0);

31. kemudian masuk kedalam config : ketik @apex_rest_config.sql dan
password

32. masukan password yang sama. dalam hal ini password saya Putr!_azze1

33. kemudian copy script di bawah ini
DECLARE
ACL_PATH VARCHAR2(4000);
BEGIN
-- Look for the ACL currently assigned to '*' and give APEX_040200
-- the "connect" privilege if APEX_040200 does not have the privilege yet.
SELECT ACL INTO ACL_PATH FROM DBA_NETWORK_ACLS
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WHERE HOST = '*' AND LOWER_PORT IS NULL AND UPPER_PORT IS NULL;
IF
DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.CHECK_PRIVILEGE(ACL_PATH,
'APEX_040200', 'connect') IS NULL THEN
DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.ADD_PRIVILEGE(ACL_PATH,
'APEX_040200', TRUE, 'connect');
END IF;
EXCEPTION
-- When no ACL has been assigned to '*'.
WHEN NO_DATA_FOUND THEN
DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.CREATE_ACL('power_users.xml',
'ACL that lets power users to connect to everywhere',
'APEX_040200', TRUE, 'connect');
DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.ASSIGN_ACL('power_users.xml','*');
END;
/
COMMIT;
34. kemudian paste ke dalam CMD
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35. seperti gambar di bawah ini

36. jika ada pemberitahuan error line. ketikan COMMIT; tekan enter

37. kita lanjutkan dengan mengetikkan @apex_epg_config.sql C:\
38. tunggu hingga loading selesai
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39. terakhir ketikan EXEC DBMS_XDB.SETHTTPPORT(8181);

40. ketik exit untuk keluar dari SQL
41. ketik lagi exit untuk keluar dari CMD
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42.
43.
44.
45.

Langkah instalasi dan konfigurasi kita sudah hampir selesai
sekarang buka browser chrome/Mozilla dsb.
ketikan http://localhost:8181/apex/apex_admin
Pastikan tampilan seperti dibawah ini

46. jika sama, Alhamdulillah instalasi selesai
47. hanya konfigurasi saja yang kita lengkapi
48. Masukan username dan password yang sudah kita create di CMD. dalam
hal ini user : admin, Password : Putr!_azze1. tergantung kalian create
passwordnya apa
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49. jika berhasil untuk masuk, akan tampilan seperti di bawah ini

50. selanjutnya buatlah workspace karena dibutuhkan saat ingin develop
software
51. Klik tanda panah kecil disamping Manage Workspace
52. pilih Create Workspace

53. Buatlah workspace name dengan nama : MERCUBUANA. klik next
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54. Buatlah schema name dengan nama UMB dan password terserah kalian
55. dalam hal ini saya setting password Putr!_azze123

56. Selanjutnya ada identify administrator. masukan password admin kalian
yang kalian create di CMD.
57. contoh admin saya tadi Putr!_Azze1, klik next

58. jika berhasil, masuk kedalam confirm request
59. klik Create Wrokspace dan tunggu beberapa saat
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60. Workspace berhasil di buat
61. klik 1x button DONE

62. kita akan kembali ke dalam tampilan dihasboard

63. sekarang kita sign out terlebih dahulu

64. kemudian klik return to sign in page
65. masukan nama MERCUBUANA karena kita membuat workspace dengan
nama tersebut
66. yang tengah masukan admin
67. untuk password, itu adalah password admin
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68. klik sign in

69. ubah password admin sesuai dengan yang kita mau
70. current password : masukan password admin kita. contoh saya masukan
Putr!_azze1
new password masukan password baru. contoh saya masukan:
Putr!_azze123
sengaja saya samakan seperti password workspace agar tidak lupa
71. klik apply change
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72. Jika berhasil, kita akan masuk ke dalam workspace seperti gambar di
bawah ini

73. Alhamdulillah
Login Page Design With Oracle Apex 5
Pada pembahasan ini, kita akan membuat login yang bagus dengan
menggunakan oracle apex. Aplikasi Apex bukan hanya di fungsikan untuk
database, table maupun field. aplikasi ini juga berfungsi untuk membuat
tampilan antar muka, sehingga memudahkan para pembuat database maupun
para programmer dalam membuat design serta aplikasi. setelah instal apex,
kita hanya tinggal ketikan http://localhost:8181/apex/apex_admin pada
browser.
Membuat Login Page Dengan Apex
Yang pertama kita lakukan adalah login
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selanjutnya klik app builder

klik 1x pada create

pilih desktop dan next

tulis name dengan nama yang kita mau. klik create application
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scroll ke bawah dan klik create application

kita akan masuk ke tampilan dashboard. klik 1x run application

Masukan user dan password
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saat sudah masuk, ada tulisan home. sudah benar.. sekarang kita edit
klik logout di kanan atas

selanjutnya klik edit page 101

lihat panel sebelah kiri. cari tulisan p101_username. Kemudian klik 1x
kemudian ke panel sebelah kanan. di dalam value placeholder ketikan
enter username
klik save di kanan atas
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Selanjutnya, klik 1x pada P101_password, ganti value placeholder dengan
tulisan Enter Password

selanjutnya klik shared component

klik 1x static workspace files
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klik 1x button upload file dan pilih file dalam bentuk jpeg

pilih gambar yang kita mau dan klik upload another karena kita akan
upload lagi
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kita sudah memilih gambar yang ke dua, selanjutnya klik upload saja

jika sudah berhasil selanjutnya kita copy 1 url dari upload kita. contoh

dan kita kembali ke edit page. klik 1x icon 101 di kanan atas
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klik 1x page 101: login page, selanjutnya scroll kebawah panel sebelah
kanan sampai ada tulisan CSS

di bawah sub categori CSS, ada tulisan Inline.
Itu adalah tempat kita member script CSS
klik 1x icon code editor : Inline

isikan script seperti di bawah ini
body{font-family: 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size:1.3rem;}
.t-PageBody--login .t-Body {
background-image: url(dalam kurung ini di isi url yang sudah kita copy..
contoh : #WORKSPACE_IMAGES#INCLUDE_LOGO.png);
background-position: center center;
background-repeat: no-repeat;
background-attachment: fixed;
background-size: cover;
background-color: #45484d;
background-color: -moz-linear-gradient(top, #45484d 0%, #000000 100%);
background-color: -webkit-linear-gradient(top, #45484d 0%,#000000
100%);
background-color: linear-gradient(to bottom, #45484d 0%,#000000 100%);
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}
body .t-Login-title , .t-Login-region {
background-color: rgba(128, 152, 180, 0.51);
color: #F8F8F8
}
.t-Login-body {
text-align: right;
}
.popup
{
z-index: 10;
margin:100px auto;
display:block;
text-align:center;
-moz-box-shadow: 0 0 10px rgba(0,0,0,.18); /* drop shadow */
-webkit-box-shadow: 0 0 10px rgba(0,0,0,.18); /* drop shadow */
-o-box-shadow: 0 0 10px rgba(0,0,0,.18); /* drop shadow */
box-shadow: 0 0 10px rgba(0,0,0,.18); /* drop shadow */
-webkit-transform-origin:top center;
-moz-transform-origin:top center;
-o-transform-origin:top center;
transform-origin:top center;
-webkit-animation: iconosani 1.2s forwards;
animation: iconosani 1.2s forwards;
-moz-animation: iconosani 1.2s forwards;
-o-animation: iconosani 1.2s forwards;
}
.apex-icons-fontawesome .t-Login-logo{
font-size: 50px;
color: #fff;
}
#P101_PASSWORD , #P101_USERNAME {
background-color: #0e0d0d00;
color: #292929;
font-size: 1.5em;
border-bottom-color: #0464a9;
border-width: 0 0 3px 0;
}
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Jika sudah terisi, maka klik ok seperti gambar di bawah ini

langkah terakhir klik save dan run

Jika berhasil, maka tampilannya akan seperti dibawah ini
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EXPORT DATABASE
Saya mengikuti tutorial yang di miliki oleh sugeng siswanto, tutorial untuk
exportnya bagus dan mudah di mengerti. kita mulai saja
1. Pertama buka command prompt dengan mengetikkan cmd pada menu run
di main menu window, kemudian ketikan perintah exp
username/password.
2. Muncul perintah Enter array fatch buffer size: 4096 kemudian enter.
3. Setelah itu akan muncul Export file: EXPDAT.DMP, kemudian enter.
Muncul pertanyaan : yang artinya apakah anda ingin mengeksport data
user atau table? Jika user ketikan U, dan jika table ketikan T kemudian
enter.
4. Muncul pertanyaan : Export table data? Ketikan Y, Compress extents?
Ketikan Y.
5. Selanjutnya ketikan satu persatu table yang akan di export, misal: table
emp.
6. Lakukan proses export database dan file hasil export beri nama dengan
nomor npm anda, ini misal aja (Contoh : 1412110152.dmp).
7. Cari dan letakkan file tersebut pada drive E:\ . (sesuaikan dengan direktori
penyimpanan file yang akan anda eksport nantinya)
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8. Eksport sukses
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IMPORT DATABASE
import database memang penting, karena saat kita sudah mampu untuk
export, masa tidak di kembalikan atau di import ke ketempat lain. tutorial ini
juga berasal dari sugeng siswanto. mari kita mulai
1. Buka cmd lewat start-> ketik CMD-> Setelah ketemu itu klik kanan->pilih
“Run as administrator
2. Masuk CMD ketikan “imp.exe” untuk import
3. Masukkan username & password , sebelumnya kita harus buat user baru
caranya bisa dilihat disini => Cara Membuat User Baru di Oracle 10g
EnterPrise
4. Setelah memasukan username & password lalu import database dot.dmp
nya. Missal disini file nya diletakkan di direktori “d” dengan nama
“tabledatakn.dmp”
*anda dapat menyesuaikan sendiri sesuai letak dan nama file yang akan
anda import
5. Lalu enter-> ketik “30720” sesuai printah yang ada di CMD

6. Lalu enter dan ikuti step-step pertanyaan sebelum file di import, missal
anda mau import data basenya saja, atau database dan table, atau
database, table, dan isinya jawab pertanyaan system sesuai yang anda
inginkan
jawabnya Cuma ada 2 pilihan kok : “yes” or “no”, “yah” atau “tidak”.
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Berikut ini tampilan proses pertanyaan dari system yang telah saya lakukan

7. Import terminated successfully without warnings. Import Sukses
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