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STEP VI
EXPORT DATA DARI ACCESS TABLE
KE TXT / CSV FILE
I.

Pangantar
Setelah membaca artikel step 5 pasti para pembaca banyak yang bertanya dan
merasa keheranan. Apakah penulis lupa atau tidak tahu cara mengexport data dari
txt / csv file. Karena pada artikel tersebut penulis mendesign form dengan
menampilkan button export. Sedangkan pada tahap coding tidak di temukan
bagaimana cara mengexport data tersebut.
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Hal tersebut memang sengaja penulis lakukan, agar para pembaca paham terlebih
dahulu cara untuk mengimport data. Jika sudah mengerti maka kita akan memasuki
lagi tahap selanjutnya yaitu mengexport data dari access table ke txt /csv file.
Bagi para pembaca yang belum membaca step 5 penulis harapkan untuk membaca
artikel tersebut terlebih dahulu. Karena antara artikel sebelumnya dan yang saat ini
sangat erat sekali hubungan nya. Dan kita masih menggunakan project yang sama.
Hasil eksperimen yang dilakukan penulis untuk mengeksport data dengan jumlah
baris lebih kurang 100.000 baris durasi yang dibutuhkan adalah sekitar 20 detik. Ini
merupakan waktu yang sangat cepat sekali.
II.

CODING

Karena kita masih menggunakan form dan project yang sama jadi kita langsung saja
masuk ke tahap coding.
Sub CheckData()
Try
objDataTableAccess.Clear()
StrSQL = "SELECT EmployeeId,format(FTime,'hh:mm') " & _
"As Waktu,format(FDate,'dd/mm/yyyy') As Tanggal FROM Absen"
objCommand = New OleDbCommand
objCommand.Connection = myconnection.open()
objCommand.CommandType = CommandType.Text
objCommand.CommandText = StrSQL
objDataAdapter = New OleDbDataAdapter(objCommand)
objDataAdapter.Fill(objDataSet, "mdt_check2")
objDataTableAccess = objDataSet.Tables("mdt_check2")
myconnection.close()
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
myconnection.close()
Exit Sub
End Try
End Sub

Dan klik ganda pada button export, dan ketik sintaks dibawah ini :
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Try
If txtFileName.Text.Trim = "" Then
MsgBox("Masukkan nama file terlebih dahulu",
MsgBoxStyle.Information, "Pesan kesalahan")
Exit Sub
End If
If txtFolderPath.Text.Trim = "" Then
MsgBox("Pilih folder terlebih dahulu", MsgBoxStyle.Information,
"Pesan kesalahan")
Exit Sub
End If
CheckData() 'mengecek jumlah baris dalam tabel
If objDataTableAccess.Rows.Count = 0 Then
MsgBox("Data tidak tersedia", MsgBoxStyle.Information, "Pesan
kesalahan")
Exit Sub
End If
Dim i As Integer
Dim Header1, Header2, Header3, Field1, Field2, Field3 As String
Dim fsOutput As FileStream = New FileStream(txtFolderPath.Text +
"\" + txtFileName.Text.Trim + CbExt.SelectedItem,
FileMode.Create, FileAccess.Write)
Dim srOutput As StreamWriter = New StreamWriter(fsOutput)
objCommand = myconnection.open.CreateCommand
objCommand.CommandText = "Select * From Absen;"
objdatareader = objCommand.ExecuteReader
objdatareader.Read()
Header1 = Replace(objdatareader.GetName(0), "#", ".")
Header2 = Replace(objdatareader.GetName(1), "#", ".")
Header3 = Replace(objdatareader.GetName(2), "#", ".")
srOutput.WriteLine(Header1.ToString() + "," + Header2.ToString()
+ "," + Header3.ToString())
For i = 0 To objDataTableAccess.Rows.Count - 1
With objDataTableAccess.Rows(i)
Field1 = .Item(0).ToString
Field2 = .Item(1).ToString
Field3 = .Item(2).ToString
End With
srOutput.WriteLine(Field1.ToString() + "," + Field2.ToString()
+ "," + Field3.ToString())
Next i
srOutput.Close()
fsOutput.Close()
MsgBox("Export data berhasil", MsgBoxStyle.Information, "Pesan
keberhasilan")
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message, MsgBoxStyle.Critical, "Pesan kesalahan")
myconnection.close()
End Try
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III. PENUTUP
Sekarang pertanyaan-pertanyaan yang ada pada pembaca sudah terjawab,
bagaimana cara untuk mengeksport data dari table ke txt / csv file, sangat
mudahkan ? Semoga artikel ini membantu para pembaca dalam hal mencari ilmu
khusus nya pada bidang pemrograman Vb.Net.
Semoga Artikel-artikel tentang VB.Net ini masih tetap saya tulis, seiring dengan
berkembangnya ilmu yang saya miliki. Aminnnnnnnnnnnnnnnn
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Dengan kata kunci “tutorial VB.Net”

Sinopsis buku “Panduan Lengkap Menjadi
Programmer“
Setelah mengetahui apa itu Microsoft.NET Framework, Microsoft
Visual Basic.NET, ADO.NET, Database dan Microsoft Access,
dan fungsi-fungsi serta dasar penggunaannya, ternyata menjadi
programmer VB.NET itu mudah! Sebab, dari dasar pengetahuan
tesebut, kita sudah bisa membuat suatu program yang kita
inginkan. Misalnya, membuat aplikasi toko, seperti form penjualan
dan pembelian. Visual Basic.NET (VB.NET) merupakan program
generasi selanjutnya dari Visual Basic. VB.NET memungkinkan
kita untuk membangun aplikasi database client atau server dengan performa tinggi.
Umumnya, para programmer banyak menggunakan VB.NET untuk membuat aplikasi
atau program yang mereka butuhkan. Pasalnya, program ini memiliki kelebihan dan
kemudahan tertentu dibandingkan dengan program-program lainnya yang sejenis.
Selanjutnya, langkah apa saja yang mesti diketahui dan dilakukan agar kita bisa menjadi
programmer VB.NET? Mediakita menerbitkan buku Panduan Lengkap Menjadi
Programmer yang ditulis oleh Junindar. Buku ini berisi tutorial pembuatan program,
pembuatan laporan, sampai dengan melakukan deployment program. Melalui buku ini,
Anda bisa menjadi seorang programmer VB.NET yang handal. Sebab, buku ini
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merupakan buku yang komplit untuk mengantar seseorang dari tidak tahu apa-apa
tentang VB.NET menjadi seorang programmer.
Memang, saat ini, banyak sekali buku-buku tentang pemrograman VB.NET, tetapi sangat
jarang yang menjelaskan secara detail tentang fungsi-fungsi dan pemrograman di dalam
VB.NET. Di buku ini, secara terperinci Anda akan dibimbing bagaimana membuat
database, membuat program (create program), tampilan login, menu, form, laporan,
sampai dengan membuat file setup (installer).
Selain itu, buku ini juga dilengkapi CD berisikan source code pembuatan program
sehingga lebih memudahkan Anda dalam berlatih.
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