


Fungsi Lookup di MS.Access

DLookup



Fungsi Lookup Wizard

• Lookup Wizard digunakan

untuk melakukan

pemilihan pada kolom

tertentu, Lookup Wizard ini

akan memudahkan

pengguna dalam

memasukkan data karena

tidak perlu mengetikkanya

lagi, cukup dengan

memilih salah satu saja..



Fungsi DLookup

• Fungsi DLookup berguna 

untuk mengambil suatu 

nilai dari field pada suatu 

tabel.

• Fungsi DLookup dapat 

digunakan dalam modul 

Visual Basic for 

Applications (VBA), makro, 

queri ekspresi, atau kontrol 

terhitung pada formulir atau 

laporan.



Contoh Kasus
Nomor Induk Mahasiswa 

UNIKOM

Kode 
Fakultas2

Kode 
Program 

Studi
11 Tahun 

Masuk17 No Urut 
Daftar111



Kode 

Fakultas & 

Prodi di 

UNIKOM



• Buat Database baru dengan nama

Biodata_NIM

• Simpan & alamatkan di folder yang biasa

digunakan



Simpan Tabel pertama dengan nama Fakultas

Field kode_FK dijadikan Primary Key

Type Data semuanya Short Text



Simpan Tabel Kedua dengan nama 

ProgramStudi

Pada Field kode_Fk pilih Data Type menggunakan 

Lookup Wizard



Lookup Wizard

Karena kita ingin sumber data dari tabel

Pilih yang I Want the lookup field...



Lookup Wizard

Pilih Table Fakultas  Next



Lookup Wizard

• Klik Tombol >> ,

agar dua field

pada tabel

Fakultas,ada di

posisi Selected

Field.

• Kemudian klik

tombol Next >



• Pilih kode_FK agar

datanya diurutkan

berdasarkan Kode

Fakultas.

• Kemudian klik tombol

Next >

• Unchecklist pada

pilihan Hide Key

Column

• Kemudian Klik

tombol Next >



• Pilih kode_FK agar

data yang disimpan

adalah Kode

Fakultas.

• Kemudian klik tombol

Next

• Klik tombol Finish

untuk mengakhiri.



Inputkan data Program Studi sebagai berikut :



Simpan Tabel Ketiga dengan 

nama Mahasiswa



DLookup
Fungsi DLookup berguna untuk mengambil

suatu nilai dari field pada suatu tabel.

Fungsi DLookup dapat digunakan dalam

modul Visual Basic for Applications (VBA),

makro, queri ekspresi, atau kontrol terhitung

pada formulir atau laporan.



Penerapan Dlookup pada Form

Pengertian & Fungsi FORM

• Form digunakan untuk mengontrol :

– proses masukan data (input),

– menampilkan data (output),

– memeriksa dan memperbaharui data.

• Form digunakan untuk merepresentasikan ke user atau

menerima inputan dari user data-data dalam tabel/query dalam

bentuk interface grid, tombol, dan lain-lain kontrol windows.

form dalam access bisa dimasukkan ke dalam form lain sebagai

control sub form, biasanya jika bekerja dalam transaksi master-

detail



• Buka Tabel yang akan dibuat form (contoh Tabel

Mahasiswa)

• Tampilan Tabel Mahasiswa dalam keadaan

Datasheet View

• Klik Tab Create  Forms  Form



• Maka akan muncul satu buah form

• Simpan form tersebut ( Ctrl + s ), dengan nama

Mahasiswa







DLookup
Cara penulisan

DLookup(Parameter1,Parameter2,Parameter3)

Fungsi DLookup memerlukan 3 buah parameter sbb:

- Parameter 1 adalah nama field yang nilainya akan diambil

- Parameter 2 adalah nama tabel di mana data akan diambil

- Parameter 3 adalah kriteria untuk mencari data



DLookup(Parameter1,Parameter2,Parameter3)
Fungsi DLookup memerlukan 3 buah parameter sbb:

- Parameter 1 adalah nama field yang nilainya akan diambil

- Parameter 2 adalah nama tabel di mana data akan diambil

- Parameter 3 adalah kriteria untuk mencari data



DLookup
• Jika kode sudah selesai di ketik semua,

save (Ctrl + S) pada tampilan Microsoft

Visual Basic for Applications (VBA).

• Tampilan VBA nya bisa di close atau di

minimize.

• Kemudian tampilkan kembali Form

Mahasiswa dalam keadaan Form View.

• Isi data mahasiswa sebagai berikut :



- Ketikan pada bagian NIM : 10117008 

- Kemudian tekan tombol Tab.

- Jika kode program yang ditulis sudah benar, maka akan 

muncul Nama Prodi, Nama Fakultas serta Tahun Masuk.



Tambah Data Pada Form

• Untuk menambah data di Form, pada bagian 

bawah, pilih tombol New (Blank) record.



Input Data



Private Sub NIM_LostFocus()

Me.Nama_Fakultas.Value = DLookup("Nama_Fakultas", "Fakultas", 
"kode_FK='" & Left(Me.NIM.Value, 1) & "'")

Me.Nama_Prodi.Value = DLookup("Nama_Prodi", "ProgramStudi", 
"Kode_Prodi='" & Mid(Me.NIM.Value, 2, 2) & "'")

Me.Tahun_Masuk.Value = "20" + Mid(Me.NIM.Value, 4, 2)

End Sub

Bagi yang masih belum berfungsi dicek kembali kodenya

Tampilkan form dalam keadaan Desain View. 

Pada textbox NIM, klik kembali tombol pada event LostFocus.




