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Abstrak 

 

Terdapat berbagai macam cara dalam melakukan proses pengolahan data pada .Net 

Framework Seperti menggunakan ADO.NET, LINQ to SQL sampai dengan menggunakan 

O/RM (Obejct Relational Mapping). Terdapat banyak alat yang bisa digunakan untuk 

membuat ORM seperti NHibernate, DevExpress ORM, Telerik ORM maupun Entity 

Framework (EF) . Entity Framewok merupakan pengembangan dari ADO.Net yang sudah 

ada pada sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisensi Dokumen: 
Copyright © 2003 IlmuKomputer.Com 

Seluruh dokumen di IlmuKomputer.Com dapat digunakan, dimodifikasi dan 

disebarkan secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat 

tidak menghapus atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang 

disertakan dalam setiap dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, 

kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari IlmuKomputer.Com. 



 
 

Step By Step Menjadi Programmer Handal Dengan VB.Net 

Junindar, ST, MCPD, MOS, MCT, MVP VB.NET 

 

Pendahuluan 

Entity Framework (EF) adalah salah satu alat dari Microsoft untuk membantu programmer 

dalam pengolahan data dengan menggunakan metode Object Relational Mapping atau 

yang biasa disebut juga dengan O/RM.  

Entity Framework pertama kali tersedia pada Visual Studio 2008 SP 1 dan .Net Framework 

3.5 SP 1 dimana pada saat itu microsoft juga meluncurkan teknologi yang bernama LINQ 

(Languange Integrated Query). Sampai pada saat artikel ini dibuat Entity Framewok sudah 

sampai pada versi 6 atau yang biasa disebut dengan EF 6. 

 

EF v1 EF v5
EF v4

V4.1-4.3
EF v6

 

 

Pada versi pertamanya EF hanya masih terdapat fitur Database First . Sedangkan pada saat 

versi EF 4 fitur-fitur tersebut telah bertambah, tidak hanya Database First tetapi sudah 

mendukung Model First . Dan terdapat beberapa perubahan minor untuk versi 4 ini, seperti 

EF 4.1 – 4.3. Pada versi ini terdapat fitur baru yang dikenal dengan nama Code First. Lalu 

pada saat microsoft meluncurkan Visual Studio 2012 dan .Net Framework 4.5, EF 5 juga 

tersedia sebagai fitur baru pada produk microsoft tersebut. Dengan beberapa fitur baru pada 

EF 5, seperti Table Value Functions, Spatial Types dan dukungan yang lebih untuk 

ASP.NET MVC. EF 6 direlease bersamaan dengan Visual Studio 2013 dengan beberapa 

fitur baru seperti dukungan asynchronous untuk query, stored procedure untuk Code First 

dan lain-lain. 

Pada diagram dibawah dapat dilihat arsitektur dari Entity Framework. Dimana aplikasi 

tidak langsung berhubungan dengan Database. Tetapi  dengan menggunakan Entity Data 

Model (EDM) dimana bertugas untuk melakukan pemetaan objek. Pada EDM terdapat tiga 

bagian yaitu : 
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- Conceptual Model : Pada conceptual model memiliki model dan relasi dari pada 

class-class. Yang merupakan berdiri sendiri tidak bergantung pada Database model. 

- Storage Model : Ini merupakan model dari pada Database dimana terdapat, table, 

view, stored procedure dan relasi antar table. 

- Mapping : Pemetaan yang berisikan informasi, bagaimana conceptual model 

dipetakan ke storage model.  

Sedagkan ADO.NET provider merupakan layer yang berkomunikasi dengan database 

menggunakan standar ADO.NET. 

 

 

 

Sebelum kita masuk pada latihan, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang bagian-bagian 

dari pada EF pada Visual Studio 2013. 

1. Model Browser: Pada Model Browser terdapat informasi tentang semua objek dan 

fungsi-fungsi yang telah dibuat. Semua informasi mengenai EDM dapat dilihat 

disini. Seperti Diagram dimana kita dapat membuat lebih dari satu diagram. Entity 

Types adalah semua class yang dipetakan ke Database. 
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Visual Diagram

Kumpulan Entity

Complex Types

 

2. Entity Designer 

Pada Entity Designer kita dapat melihat secara visual bagaimana bentuk dari model 

yang telah kita buat. Baik dari property pada suatu entity maupun relasi antara 

entity. 
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Pada entity designer ini, kita dapat juga menggunakan fungsi-fungsi EDM. Seperti 

membuat entity baru, association, complex types dan lain-lain. Dan dari sini juga 

kita dapat melakukan update model dari database yang sudah ada ataupun membuat 

database dari model yang telah kita buat. Hal-hal tersebut dapat dilakukan hanya 

dengan klik kanan pada entity designer. 

 

Sedangkan pada Properties nya dapat dilihat, kita dapat mengganti nilai-nilai pada item 

yang dinginkan. Sehingga dapat memudahkan pada saat proses pemograman. 
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Isi 

Untuk memudahkan memahami isi dari artikel ini, kita akan membuat sebuah project 

latihan, dimana kita akan menggunakan EF dengan Visual Basic. Pada artikel ini akan 

dijelaskan dasar-dasar penggunaan EF, seperti membuat model sederhana, membuat model 

dari database, table relasi (Many-to-Many) dan query. Sebelum memulai latihan ini, 

terlebih dahulu buat sebuah database dengn nama “LatihanEF”. Atau dapat juga dengan 

melakukan generate script, dengan menggunakan sql script (DatabaseLatihanEF.sql) yang 

penulis sediakan didalam folder project latihan ini.  

A. Membuat Model Sederhana 

Pada latihan yang pertama ini, akan dijelaskan bagaimana membuat sebuah model yang 

sederhana. Lalu dari model yang dibuat ini akan dapat digunakan untuk membuat table 

pada database diatas. 

Ikuti langkah-langkah dibawah ini. 

1. Buat sebuah project (Console) dengan nama “LatihanEF”. 

2. Klik kanan pada project > Add New Item. Lalu pilih ADO.Net Entity Data Model, 

dan ganti namanya menjadi “LatihanEF”. 

 

 

 

3. Selanjutnya pada wizard, pilih Empty EF Designer Model 
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4. Klik kanan pada EDM Designer > Add New > Entity. Pada dialog entity, ganti 

nama entity menjadi “Customer”. 
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5. Tambahkan beberapa Scalar Property pada Customer Entity, dengan cara klik 

kanan pada Customer entity lalu pilih Add New > Scalar Property.  

Name Type Max Length Nullable 

CustomerCode String 8 False 

FirstName String 50 False 

LastName String 50 False 

PhoneNumber String 15  

Email String 50  

DateJoin DateTime   

Address String 255  

Notes String Max  

Status Boolean  False 
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6. Selanjutnya kita akan mengganti properties dari model, klik kanan pada designer 

> Properties. Ganti “Entity Container Name” menjadi “LatihanEFContext”. 

 

 

 

7. Setelah selesai seperti gambar diatas, klik kanan pada designer lalu pilih Generate 

Database from Model. Lalu klik New Connection dan akan tampil Connection 

Properties Dialog. Pilih Server Name dan Connect ke database (LatihanEF). 
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Klik Next 

 

Pilih Entity Framework 6.x, selanjutnya Next dan Finish. 
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8. Copy script diatas, lalu jalankan pada SQL Server Management Studio query. 

Script diatas untuk membuat table baru (Customers) pada database LatihanEF. 

 

 

 

Setelah generate script berhasil dilakukan, langkah selanjutnya adalah 

melakukan proses penambahan data dan menampilkan data tersebut kembali. 

Pada Module1.vb tambahkan sebuah method seperti dibawah. Dan ketikkan 

nama method dibawah (FromSimpleModel) kedalam Sub Main. 
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Pada saat membuat instance baru untuk database context, kita menggunakan 

sintaks Using () 

 

  

 

Dengan menggunakan Using () maka secara otomatis system akan memanggil 

method Dispose () pada DbContext pada saat sintaks mengeksekusi End Using. 

Dengan telah dilakukan Dispose () maka koneksi pada database pun akan 

Private Sub FromSimpleModel() 

   Using context = New LatihanEFContext() 

      Dim customer = New Customer() With { 
                .CustomerCode = "00001",.FirstName = "Junindar",.LastName = 

"Tasripin", 

                 .PhoneNumber = "867-5309",.Email = "junindar@yahoo.com",.DateJoin 
= New DateTime(2014, 10, 25), 

                 .Address = "Batam Center",.Notes = "New Customer",.Status = True 

            } 
            context.Customers.Add(Customer) 

 

            customer = New Customer() With { 

                 .CustomerCode = "00002", .FirstName = "Rian", .LastName = 
"Ardana", 

                 .PhoneNumber = "345-6678", .Email = "rian@gmail.com", 

                 .DateJoin = New DateTime(2015, 9, 15), .Status = True 
            } 

            context.Customers.Add(Customer) 

 
            customer = New Customer() With { 

                 .CustomerCode = "00003", .FirstName = "Wahyu", .LastName = 

"Alami", 
                 .PhoneNumber = "867-5309", .Email = "Wahyu@gmail.com", 

                 .DateJoin = DateTime.Now.[Date], .Status = False 

            } 

            context.Customers.Add(Customer) 
 

 

            context.SaveChanges() 
        End Using 

 

        Using context = New LatihanEFContext() 
            For Each customers As Customer In context.Customers 

                Console.WriteLine("{0} {1} {2}, Phone: {3}", 

                                  customers.FirstName, customers.LastName, 

                                  customers.Email, customers.PhoneNumber) 
            Next 

            

 
        End Using 

    End Sub 

Using context = New LatihanEFContext() 

 ……. 

End Using 
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tertutup. Selanjutnya adalah membuat instance baru untuk entity customer dan 

memasukkan data untuk setiap property nya. Dan kita tambahkan setiap entity 

customer yang baru kedalam context dengan memanggil method 

“Add(Customer)” lalu “SaveChanges()”. Setiap entity baru yang dibuat 

merupakan baris baru pada table,  

 Jalankan program untuk melihat hasil dari sintaks diatas. 

 

 

B. Membuat Model Dari Database Dan Table Yang Telah Ada 

Pada latihan kedua ini kita akan membuat model dari database dan table yang sudah 

ada. Sebagai contoh terdapat 3 table yang saling berelasi pada database seperti gambar 

dibawah ini. Dapat dilihat dari relasi ini, Groups dapat memiliki satu atau lebih DVD, 

dan masing-masing dari DVD dapat dikategorikan dari Genres. 

 

 

 

Ikuti langkah-langkah dibawah ini. 
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1. Klik kanan pada EDM designer dan klik “Update Model from Database” 

 

2. Pada jendela Update wizard pilih table-table yang dinginkan. Pada latihan ini pilih 

table DVD, Genres dan Groups dan klik finish. 

 

Maka kita akan memiliki model baru dengan tambahan dari 3 table diatas, seperti 

gambar dibawah. 
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Perhatikan entity model pada gambar diatas, setiap entity memiliki scalar property 

dan navigation property. Scalar property merupakan representasi dari kolom yang 

ada pada table, sedangkan navigation property diambil dari relasi yang terdapat 

antara table.  

3. Selanjutnya buat sebuah method dengan nama “FromExistingDB”, seperti 

dibawah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Private Sub FromExistingDB() 

        Using context = New LatihanEFContext() 

            Dim group = New Group() With {.GroupID = "GR01", .GroupName = "New 

Release", 
                 .days = 1, .price = 20000, .fee = 200} 

            Dim dvd = New DVD() With {.ItemCode = "000001", 

                                      .Title = "Ketika Cinta Bertasbih", .Status = 
True} 

            Dim genre = New Genre() With {.GenreID = "G001", .GenreName = 

"Romantic"} 
            dvd.Genre = genre 

            dvd.Group = group 

            context.DVDs.Add(dvd) 

 
            dvd = New DVD() With {.ItemCode = "000002", .Title = "Cinta Segi Tiga", 

.Status = True} 

            dvd.Genre = genre 
            dvd.Group = group 

            context.DVDs.Add(dvd) 

 
            group = New Group() With {.GroupID = "GR02", .GroupName = "Old Movie", 

                 .days = 5, .price = 5000, .fee = 10} 

            dvd = New DVD() With {.ItemCode = "000003", .Title = "Cinta", 
                 .Status = True} 

            dvd.Genre = genre 

            dvd.Group = group 

            context.DVDs.Add(dvd) 
 

            group = New Group() With {.GroupID = "GR03", .GroupName = "Best 

Seller", 
                 .days = 2, .price = 10000, .fee = 100} 

            dvd = New DVD() With {.ItemCode = "000004", .Title = "The Raid", 

                 .Status = True} 
            genre = New Genre() With {.GenreID = "G002", .GenreName = "Action"} 

            dvd.Genre = genre 

            dvd.Group = group 

            context.DVDs.Add(dvd) 
 

            context.SaveChanges() 

        End Using 
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Dapat dilihat pada sintaks diatas, kita membuat instance untuk Group, DVD dan 

Genre pada model yang kita miliki dan menyimpan data yang telah di isi pada setiap 

entity nya. Untuk property Genre dan Group pada entity DVD, kita masukkan nilai 

dari instance Genre dan Group 

 

 

Setelah data-data yang ingin dimasukkan telah selesai, selanjutnya adalah dengan 

memanggil “SaveChanges” untuk menyimpan data pada Database. Selanjutnya 

adalah menampilkan data-data DVD diatas diatas berdasarkan Group, seperti 

gambar dibawah. 

 

 

 

 

        Using context = New LatihanEFContext() 

            Dim groups = context.Groups 

            For Each grp As Group In groups 

                Console.WriteLine("{0} {1}", grp.GroupID, grp.GroupName) 
                For Each dvd As DVD In grp.DVDs 

                    Console.WriteLine(vbTab & "{0} ({1})", dvd.Title, 

dvd.Genre.GenreName) 
                Next 

            Next 

        End Using 
    End Sub 

dvd.Genre = genre 
dvd.Group = group 
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C. Many-to-Many Relationship 

Untuk latihan yang ketiga ini, akan dijelaskan untuk table-table yang berelasi Many-

to-Many. Sebagai contoh lihat pada gambar dibawah, pada table RoleMenu hanya 

memiliki field (Foreign Key) dari table Menu (MenuID) dan Role (RoleID). 

 

Selanjutnya kita akan membuat model untuk table-table diatas. Seperti pada latihan 

sebelumnya, gunakan fungsi Update Model from Database dan pilih tiga table seperti 

diatas (Menu, RoleMenu dan Role). Maka kita akan memiliki model seperti dibawah. 

Dimana Menu dan Role entity memiliki Relasi Many-to-Many. Dapat diartikan dari 

relasi ini adalah Role dapat memiliki banyak Menu dan sebaliknya.  

 

Yang menjadi pertanyaan pada diagram untuk table-table pada database kita memiliki 

3 buah table yang saling berelasi, tetapi mengapa setelah di-generate ke dalam kita 

hanya memiliki 2 entity saja seperti gambar diatas. Karena pada table RoleMenu hanya 

memiliki field foreign key dari table Role dan Menu. 

Langkah selanjutnya adalah cara untuk menambahkan data pada Menu dan Role untuk 

model yang telah kita buat. Lalu kita akan menampilkan data pada table Role 

berdasarkan MenuName (Table Menu) dan menampilkan data Menu berdasarkan 

RoleName (Table Role). 
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  Private Sub ManyToMany() 
        Using context = New LatihanEFContext() 

 

            ' 1 Menu , 2 Role 
            Dim menu = New Menu() With {.MenuID = "M1", .MenuName = "File", 

.MenuAction = "Header"} 

            Dim role1 = New Role() With {.RoleName = "Staff"} 
            Dim role2 = New Role() With {.RoleName = "General User"} 

            Menu.Roles.Add(role1) 

            Menu.Roles.Add(role2) 

            context.Menus.Add(Menu) 
 

            ' 1 role , 2 Menu               

            Dim menu1 = New Menu() With {.MenuID = "M3", .MenuName = "Setting", 
.MenuAction = "Menu"} 

            Dim menu2 = New Menu() With {.MenuID = "M4", .MenuName = "Data", 

.MenuAction = "Header"} 
            Dim role = New Role() With {.RoleName = "Admin"} 

 

            Role.Menus.Add(menu1) 
            Role.Menus.Add(menu2) 

            context.Roles.Add(Role) 

            context.SaveChanges() 

        End Using 
 

        Using context = New LatihanEFContext() 

            Console.WriteLine("Menu dan Role...") 
            Dim menus = context.Menus 

            For Each menu As Menu In menus 

                Console.WriteLine("{0}", menu.MenuName) 
                For Each role As Role In menu.Roles 

                    Console.WriteLine(vbTab & "{0} {1}", role.RoleID, 

role.RoleName) 

                Next 
            Next 

 

            Console.WriteLine(vbLf & "Role dan Menu") 
            Dim roles = context.Roles 

            For Each role As Role In roles 

                Console.WriteLine("{0}", role.RoleName) 
                For Each menu As Menu In role.Menus 

                    Console.WriteLine(vbTab & "{0} {1} {2}", menu.MenuID, 

menu.MenuName, menu.MenuAction) 
                Next 

            Next 

        End Using 

 
    End Sub 
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D. Complex Types 

Complex Types merupakan non scalar property dari sebuah entity pada sebuah model. 

Kita dapat melakukan group untuk beberapa property kedalam single type dalam entity. 

Complex Types dapat memiliki scalar property atau Complex Types lain nya, tetapi 

tidak dapat memiliki navigation property. 
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Sebagai latihan kita akan membuat complex types untuk FirstName dan LastName 

kolom. Dan complex types untuk AddressLine1, AddressLine2, City, State dan 

ZIPCode. Ikuti langkah-langkah berikut ini. 

1. Dengan menggunakan Update Model from database tambahkan table Supplier 

kedalam model.  

2. Pilih FirstName dan LastNama pada entity, lalu klik kanan > Refactor > Move to 

New Complex Type. Dan pada Model Browser ganti menjadi “Name”. Lalu pada 

Supplier ganti ComplexType Property menjadi “Name”. 

 

 

 

3. Selanjutnya lakukan hal yang sama untuk AddressLine1, AddressLine2, City, State 

dan ZIPCode dan ubah menjadi Address. Sehingga entity akan seperti pada gambar 

dibawah. 
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4. Buat sebuah method dengan nama “ComplexType” dan ketikkan seperti sintaks 

dibawah ini. Method ini untuk menambahkan data pada Supplier table. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Private Sub ComplexType() 
        Using context = New LatihanEFContext() 

            Dim name1 = New Name() With {.FirstName = "Junindar", .LastName = 

"Tasripin"} 
            Dim name2 = New Name() With {.FirstName = "Rian", .LastName = "Ardana"} 

            Dim address1 = New Address() With {.AddressLine1 = "Jalan 1", 

.AddressLine2 = "Jalan 2", 
                 .City = "Batam", .State = "KEPRI", .ZIPCode = "12345"} 

            Dim address2 = New Address() With {.AddressLine1 = "Jalan A", 

.AddressLine2 = "Jalan B", 
                 .City = "Tg Pinang", .State = "KEPRI", .ZIPCode = "544333"} 

            context.Suppliers.Add(New Supplier() With {.Name = name1, .Address = 

address1}) 

            context.Suppliers.Add(New Supplier() With {.Name = name2, .Address = 
address2}) 

            context.SaveChanges() 

        End Using 
        Using context = New LatihanEFContext() 

            Console.WriteLine("Supplier") 

            For Each sup As Supplier In context.Suppliers 
                Console.WriteLine("{0} {1}", sup.Name.FirstName, sup.Name.LastName) 

                Console.WriteLine("{0}", sup.Address.AddressLine1) 

                Console.WriteLine("{0}", sup.Address.AddressLine2) 

                Console.WriteLine("{0}, {1} {2}", sup.Address.City, 
sup.Address.State, sup.Address.ZIPCode) 

                Console.WriteLine() 

            Next 
        End Using 

    End Sub 
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E. Update dan Delete Data 

Untuk latihan yang ke lima ini, kita akan mempelajari cara untuk update sebuah data 

pada table. Sebagai contoh kita akan menggunakan table Customers yang sudah ada 

sebelumnya pada database. Buat sebuah method dengan nama “UpdateCustomer” dan 

ketikkan sintaks dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk mengubah data pada baris tertentu, hal yang pertama kali yang harus dilakukan 

adalah mencari data yang akan di ubah terlebih dahulu. 

 

 

Dan setelah itu ubah nilai property dengan value yang dinginkan selanjutnya panggil 

method context.SaveChanges(). Pada sintaks diatas dapat dilihat, sebelum mengubah 

data tersebut, kita tampilkan terlebih dahulu nilai dari hasil pencarian (data yang ingin 

Private Sub UpdateCustomer() 
        Console.WriteLine("Sebelum Update Customer.........") 

        Using context = New LatihanEFContext() 

            Dim cust = context.Customers.FirstOrDefault(Function(s) s.CustomerCode 
= "00001") 

            Console.WriteLine("{0} {1}", cust.CustomerCode, cust.Notes) 

            cust.Notes = "Notes Updated" 
            context.SaveChanges() 

 

            Console.WriteLine("Sesudah Update Customer.........") 

            Dim custUpdated = context.Customers.FirstOrDefault(Function(s) 
s.CustomerCode = "00001") 

            Console.WriteLine("{0} {1}", custUpdated.CustomerCode, 

custUpdated.Notes) 
        End Using 

End Sub 

Dim cust = context.Customers.FirstOrDefault(Function(s) s.CustomerCode = "00001") 
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di ubah). Selanjutnya ada proses pergantian nilai pada property dan Save. Untuk 

memastikan nilai yang di inginkan sudah tersimpan. Kita cari kembali baris yang telah 

di ubah tersebut dan tampilkan. Untuk hasilnya dapat dilihat pada gambar dibawah. 

 

Sedangkan untuk proses menghapus data hampir sama dengan mengubah data, yaitu 

dengan cara mencari data yang ingin di hapus, selanjutnya memanggil method 

“Remove()” dan SaveChanges(). Untuk lebih detail bisa dilihat pada sintaks dibawah 

ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Private Sub DeleteCustomer() 

 
        Using context = New LatihanEFContext() 

            Dim customer = New Customer() With {.CustomerCode = "00004", .FirstName 

= "Aryan", _ 

                 .LastName = "Ezra", .PhoneNumber = "9987-7988", .Email = 
"aryan@yahoo.com", _ 

                 .DateJoin = New DateTime(2015, 4, 26), .Address = "Bengkong", 

                 .Notes = "New Born", .Status = True} 
            context.Customers.Add(Customer) 

            context.SaveChanges() 

 
            Console.WriteLine("Sebelum Delete Customer (00004).........") 

            For Each customers As Customer In context.Customers 

               Console.WriteLine("{0} {1} {2}, Phone: {3}", customers.CustomerCode, 
                     customers.FirstName, customers.LastName, customers.Email) 

            Next 

 

            Dim cust = context.Customers.FirstOrDefault(Function(s) s.CustomerCode 
= "00004") 

 

            context.Customers.Remove(cust) 
            context.SaveChanges() 
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F. Query Dengan Menggunakan LINQ to Entity 

� Filter Data 

Untuk latihan filter ini kita akan menggunakan fungsi “Contains” untuk mencari 

data. Sebagai contoh kita akan mencari data DVD yang memiliki genre Romantic 

dan Action. 

 

 

 

 

 

 

 

� Paging 

Fungsi paging ini menggunakan method “Skip” dan “Take”. Sebagai contoh, kita 

akan menampilkan data hanya 2 baris dan dimulai dari baris ke 3, dengan 

menggunakan fungsi ini persoalan tersebut sangat mudah diselesaikan. 

            Console.WriteLine("Setelah Delete Customer (00004).........") 

           For Each customers As Customer In context.Customers 
               Console.WriteLine("{0} {1} {2}, Phone: {3}", customers.CustomerCode, 

                        customers.FirstName, customers.LastName, customers.Email) 

            Next 
        End Using 

    End Sub 

Private Sub FilterData() 

        Using context = New LatihanEFContext() 

            Dim genres = {"Romantic", "Action"} 
            Dim result = From o In context.DVDs 

                         Where genres.Contains(o.Genre.GenreName) 

            For Each item As DVD In result 
                Console.WriteLine("{0} {1}", item.ItemCode, item.Title) 

            Next 

        End Using 
End Sub 
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Skip berfungsi untuk mengabaikan jumlah record sedangkan Take untuk 

mengambil jumlah record yang di inginkan. 

� Projecting 

Mungkin di antara kita masih ada yang sering menampilkan data dari Database 

dengan menggunakan sintaks “Select * from Table”. Seperti yang kita ketahui hal 

ini sangat lah tidak disarankan. Karena akan menyebabkan performa menjadi 

lambat. Hal perlu dilakukan adalah dengan memilih kolom-kolom apa saja yang 

ingin ditampilkan (Select KolomA,KolomB from Table) . Tapi bagaimana 

melakukan hal tersebut pada EF? Pada EF terdapat method untuk melakukan 

projecting yaitu dengan menggunakan method “Select”. 

Sebagai contoh kita akan menampilkan kolom ItemCode dan Title saja pada table 

DVD. Dengan menggunakan Select kita dapat menentukan output yang dinginkan. 

Object yang dihasilkan adalah “anonymous” dan object dibuat pada saat system di 

compile  

 

 

� Fungsi-Fungsi Canonical 

Fungsi-fungsi Canonical adalah method yang memudahkan dan mempercepat 

operasi dalam database. 

1. AddDays 

 

 

 

Sintaks diatas berfungsi untuk menampilkan data berdasarkan ReleaseDate 

yang lebih lima hari dari tanggal hari ini. 

Private Sub FilterData() 

        Using context = New LatihanEFContext() 
            Dim result = (From o In context.DVDs Order By o.id).Skip(2).Take(2) 

            For Each item As DVD In result 

                Console.WriteLine("{0} {1}", item.ItemCode, item.Title) 
            Next 

        End Using 

End Sub 

Dim result = From o In context.DVDs Select New With {o.ItemCode, o.Title} 

Dim result = From o In context.DVDs 

     Where DbFunctions.AddDays(o.ReleaseDate, 5) > DateTime.Now Select o 



 
 

Step By Step Menjadi Programmer Handal Dengan VB.Net 

Junindar, ST, MCPD, MOS, MCT, MVP VB.NET 

 

 

 

2. DiffDays 

 

 

 

Method DiffDays berfungsi untuk mendapatkan nilai (jumlah hari) dari dua 

tanggal yang diinginkan. Seperti sintaks diatas, kita akan menampilkan data 

dimana antara ReleaseDate dan tanggal hari ini lebih atau sama dengan 1 hari. 

� Fungsi-Fungsi Database 

Untuk fungsi-fungsi database kita akan menggunakan method “SqlFunctions” 

dimana method ini dibawah namespace “System.Data.Objects.SqlClient”. 

Terdapat banyak fungsi-fungsi database ini seperti Checksum, CharIndex, Cos, 

GetDate dan lain-lain. 

 

 

 

Seperti method DiffDays pada Canonical sebelumnya, sintaks diatas berfungsi 

untuk menampilkan data dimana antara ReleaseDate dan tanggal hari ini lebih atau 

sama dengan 1 hari. 

� Sql Query 

Pada EF kita dapat juga menggunakan sintaks sql query untuk menampilkan data 

yang di inginkan, dengan menggunakan method “SqlQuery<>”. Sebagai contoh 

kita akan menampilkan kolom ItemCode dan Title pada table DVD. Untuk 

keperluan seperti itu kita gunakan query “Select ItemCode, Title from DVD”. 

Tetapi sebelumnya buat sebuah class untuk menampung hasil dari query tersebut. 

 

 

 

 

Dim result = From o In context.DVDs 

   Where DbFunctions.DiffDays(o.ReleaseDate, DateTime.Now) >= 1 Select o 

Dim result = From o In context.DVDs 
    Where SqlFunctions.DateDiff("d", o.ReleaseDate, DateTime.Now) >= 1 

    Select o 

Public Class DVDTemp 

        Public Property ItemCode As String 
        Public Property Title As String 

End Class 
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Dan selanjutnya dengan menggunakan sintaks dibawah kita akan mendapatkan 

hasil yang di inginkan. 

 

 

 

Sedangkan untuk query yang menggunakan parameter kita dapat menggunakan du 

acara, yaitu dengan menggunakan urutan nomor pada parameter dan klasik 

parameter. 

 

 

 

Parameter akan di isi sesuai dengan urutan nomor pada query, seperti query diatas 

parameter {0} diisi dengan “000001”. Kita dapat juga menggunakan SqlParameter 

seperti pada ADO.NET. Sebagai contoh kita akan menggunakan klasik parameter. 

Perlu diingat jika kita menggunakan SQL Server provider kita menggunakan 

symbol “@” sebagai parameter, sedangkan untuk OLE DB kita menggunakan 

symbol “?”. 

 

 

 

 

 

Pada sintaks diatas sebelum mengeksekusi query, terlebih dahulu kita membuat 

sebuah SqlParameter dengan nama “param0”, tipe data String dan Value (nilai 

untuk pencarian) “000001”. Dan selanjutnya pada query kita letakkan nama 

parameter ditambah symbol “@” (@param0), di ikuti dengan SqlParameter yang 

kita buat sebelumnya. 

 

 

 

 

Dim result = context.Database.SqlQuery(Of DVDTemp)("Select 

ItemCode,Title from DVD") 

Dim result = context.Database.SqlQuery(Of DVDTemp) _ 

               ("Select Title from DVD WHERE ItemCode = {0}", "000001") 

Dim param0 = New SqlParameter("param0", DbType.[String]) With {.Value = 

"000001"} 

 

Dim result = context.Database.SqlQuery(Of DVDTemp) _ 

             ("Select Title from DVD WHERE ItemCode = @param0", param0) 
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Penutup 

Pada artikel ini telah dijelaskan bagaimana menggunakan dasar-dasar Entity Framework 

(EF) pada Visual Basic 2013. Dari proses CRUD hingga fitur-fitur baru pada EF versi 6. 

Sehingga diharapkan pembaca artikel ini dapat memahami proses dalam menggunakan EF. 

Semoga artikel ini bermanfaat dan berguna bagi para pembaca yang ingin belajar EF. 

Sedangkan untuk memudahkan dalam memahami isi artikel, maka penulis juga 

menyertakan dengan full source code project latihan ini, dan dapat di download disini. 

http://junindar.blogspot.com/2015/05/pengenalan-entity-framework-ef-6-pada.html  
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