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Apa Itu MDAC ?

• Microsoft Data Access Component merupakan 

framework dari Microsoft Teknologi  yang saling 

terkait yang memungkinkan programmer secara 

komprehensif mengakses hampir semua penyimpanan 

data (basis data) baik relasional maupun non 

relasional database.

• Dengan teknologi ini memungkinkan kita 

menghubungkan dan menggunakan data dari berbagai 

sumber data yang berbeda.



• Pertama kali di release pada 1996, pada release 

tersebut microsoft menyatakan bahwa MDAC 

dikonsep untuk program stand-alone, dan tidak 

memiliki metode widespread distribution.

• Selanjutnya microsoft me release upgrade MDAC 

untuk paket redistribusi berbasis website.

• Versi terakhir dari teknologi ini adalah MDAC versi 

2.8 SP 1 yang telah terintegrasi terhadap Microsoft 

Windows dan Internet Explorer



Komponen yang termasuk
dalam MDAC

• Komponen yang termasuk dalam MDAC antara lain:

– ActiveX Data Object (ADO)

– OLE DB, dan

– Open Database Connectivity (ODBC )

• Dan beberapa komponen yang telah usang seperti :

– Microsoft JET Database Engine

– MSDASQL

– Remote Data Servise (RDS)

– Data Access Object API (DAO)

– Remote Data Object (RDO)



MDAC 
Arsitektur



• MDAC Arsitektur dapat dilihat dalam tiga 

lapisan

– Programming Interface Layer 

• ADO dan ADO.NET

– Database Access Layer 

• OLE DB, .NET Manager Provider, dan ODBC

– Database



Object Linking and Embedding, 
Database (OLE DB)

• OLE DB memungkinkan aplikasi MDAC mengakses 

berbagai jenis data.

• Microsoft menggunakan teknologi ini untuk 

memisahkan applikasi dari tempat penyimpanan data 

yang perlu diakses

• Hal ini dilakukan karena aplikasi yang berbeda 

memerlukan akses ke berbagai jenis dan sumber data, 

dan tidak perlu mengetahui bagaimana cara 

mengakses fungsi teknologi tersebut.



• Secara konseptual teknologi ini dibagi menjadi 

dua yakni Customer dan Provider.

• Customer adalah aplikasi yang memerlukan 

akses terhadap data

• Provider adalah komponen software yang  

memaparkan antarmuka OLE DB melalui 

penggunaan Component Object Model (COM)



• Ragam OLE DB Provider

– OLE DB Provider For Oracle

– OLE DB Provider For SQL Server

– OLE DB Provider For Indexing Service

– OLE DB Provider For ODBC Driver, dll.



Kelebihan dan Kekurangan

• Kelebihan OLE DB

– Lebih stabil

– Memiliki kemampuan mengolah data lebih 

cepat

• Kelemahan

– Provider yang tersedia terbatas

– Memerlukan memori yang besar



Open Database Connectivity 
(ODBC)

• ODBC Menyediakan antarmuka perangkat 

lunak standar untuk mengakses Relasional dan 

Non relasional  Database Management System 

(DBMS).

• Dikembangkan oleh SQL Access Group pada 

1992 dalam rangka memfasilitasi komunikasi 

yang lebih mudah antara aplikasi dan database.



Open Database Connectivity 
(ODBC)

• ODBC Dirancang untuk interoperabilitas 

maksimal, yakni kemampuan satu aplikasi 

untuk mengakses sistem manajemen database 

yang berbeda dengan kode sumber yang sama.



Arsitektur ODBC

• ODBC Memiliki 4 Komponen

– Application : melakukan pengolahan dan 

memanggil fungsi ODBC untuk mengirim 

pernyataan SQL dan mengambil hasilnya

– Driver Manager : MeLoad dan Unload driver 

untuk keperluan aplikasi

– Driver : memproses pemanggilan fungsi ODBC, 

mengirim perintah sql ke sumber data tertentu, dan 

mengembalikan hasil ke aplikasi



– Data Source : terdiri dari 

data yang ingin di akses 

oleh user terkait dengan 

operating system, DBMS 

dan Platform Jaringan 

yang digunakan untuk 

mengakses DBMS.



ODBC - Application

• komponen Application (aplikasi) merupakan 

program yang memanggil ODBC API untuk 

akses data.

• Dapat dibagi ke dalam 3 kategori sbb :

– Generic Application : dirancang untuk bekerja 

dengan berbagai DBMS yang berbeda

– Vertical Application : dirancang untuk 

melakukan satu tugas tunggal yang dikendalikan 

oleh pengembang



– Custom Application : digunakan untuk 

melakukan tugas tertentu dalam sebuah perusahaan 

tunggal.



Apa yang dilakukan?

• ODBC Application memiliki tugas sbb :

– Menentukan sumber data dan mengkoneksikan

– Mengirimkan pernyataan SQL untuk di eksekusi

– Mengambil hasil Query

– Mengelola kesalahan

– Melakukan Commit dan Roll Back 

– Memutuskan koneksi sumber data



ODBC – Driver Manager

• Driver Manager merupakan library yang 

mengelola komunikasi antara Application 

(ODBC Application) dan Driver.

• Driver Manager ada karena untuk 

memecahkan beberapa permasalahan yang 

umum untuk semua aplikasi, termasuk 

menentukan driver, me load dan unload driver, 

dan memanggil fungsi-fungsi pada driver. 



ODBC - Driver

• Driver berfungsi mengimplementasikan fungsi 

dari ODBC API

• Dalam peranya Driver memiliki fungsi yang 

spesifik dan memiliki peran terhadap sumber 

data masing-masing.

• Sebagai contoh misalnya driver untuk Oracle 

tidak bisa langsung mengakses data dalam 

DBMS Informik atau DBMS Mysql



• Driver memiliki tugas sbb :

– Membuat dan memutuskan koneksi dari sumber data (data 

source)

– Memeriksa kesalahan fungsi yang tidak diperiksa oleh driver 

manager

– Memulai transaksi 

– Mengirimkan pernyataan SQL ke data source untuk di 

eksekusi

– Mengirim data dan menerima kembali data dari data source, 

termasuk konversi terhadap tipe data spesifik yang ditentukan 

application

– Pemetaan kesalahan DBMS Spesifik untuk ODBC 

SQLSTATE.



ODBC – Driver Arsitektur

• Arsitektur driver dibagi ke dalam dua kategori :

– File-Based Driver : driver mengakses data fisik 

secara langsung, dalam hal ini driver bertindak 

sebagai driver dan data source

– DBMS-Based Driver : driver mengakses data fisik 

melalui database engine yang terpisah, dalam hal 

ini driver hanya memproses pemanggilan ODBC, 

lewat pernyataan SQL ke database engine untuk 

diproses



File-Based Driver

• Driver dengan arsitektur File-Based Driver 

mengakses data fisik secara langsung, dalam hal ini 

driver itu sendiri bertindak sebagai driver dan data 

source

• Digunakan untuk sumber data yg tidak memiliki 

Database Engine yang berdiri sendiri seperti DBASE, 

sehingga driver ini harus mengakses secara langsung 

dan harus menerapkan database engine untuk 

memproses pernyataan SQL



Skema File-Based Arsitektur



DBMS-Based Drivers

• Driver dengan arsitektur DBMS-Based Driver 

digunakan untuk sumber data yang memiliki 

mesin database (database engine) sendiri 

seperti Oracle, SQL Server, MySQL dsb.

• Driver ini mengakses data fisik melalui mesin 

yang berdiri sendiri, selanjutnya 

menyampaikan pernyataan SQL dan 

mengambil hasil dari mesin tersebut. 



• Karena DBMS-Based Driver menggunakan

database engine yang sudah ada maka lebih

mudah digunakan.



Skema DBMS-Based 
Drivers 



• Kelebihan ODBC

– Kemudahan dalam konfigurasi

– Memungkinkan user mengganti data source untuk

semua aplikasi tanpa melakukan recompilasi

aplikasi.

• Kelemahan ODBC

– Dengan data yang besar ODBC menjadi lambat

– Rumit pada pengembangan dan pemeliharaan

driver ODBC

Kelebihan dan Kelemahan



ActiveX Data Object (ADO)

• ADO merupakan antarmuka pemrograman 

tingkat tinggi untuk OLE DB.

• ADO menggunakan hirarki Objek Model 

untuk memungkinkan aplikasi membuat, 

menerima, mengubah, dan menghapus data 

dari sumber data yang didukung oleh OLE DB.

• ADO berisi serangkaian Objek COM berbasis 

hirarki dan koleksi.



• ADO terdiri dari 9 objek dan 4 koleksi.

• Koleksi ADO antara lain :

– Fields : berisi kumpulan field objek 

– Properties : merupakan perangkat yang digunakan 

untuk pembeda antar objek

– Parameters : objek dapat memiliki beberapa 

parameter perintah untuk mengubah perilakunya

– Error : digunakan untuk menangani kesalahan.



• Objek ADO Antaralain :

• Connection

• Command

• Recordset

• Record

• Stream

• Parameter

• Field

• Property

• Error



ADO.NET

• Merupakan versi terbaru dari ADO dan 

merupakan bagian dari MDAC 2.8 stack 

bersama ADO Klasik (ADO versi 2.8 dan 

sebelumnya).

• ADO.NET dibangun dalam lingkungan 

Microsoft .NET

• ADO.NET berjalan melalui Managed NET 

Provider, merupakan modifikasi dari OLE DB 

Provider untuk .NET.



Tujuan Dirancang ADO.NET

• Pengaruh terhadap popularitas ActiveX Data 

Object

• Guna mendukung model pemrograman n-tier

• Integrasi terhadap XML Support.



ADO.NET Arsitektur



Ada Pertanyaan ?



Deprecated components



Microsoft Jet Database 
Engine

• Merupakan mesin database yang dirancang 

microsoft sebagai solusi terhadap akses data 

khususnya Microsoft Access pada awalnya.

• Dibuat pada 1992 terdiri dari tiga modul untuk 

memanipulasi database

• Saat ini merupakan bagian dari microsoft 

windows dan bukan lagi menjadi bagian dari 

MDAC.



• Terdapat 3 modul dalam Join Engine Technology:

– Native Jet ISAM Driver 

• Sebuah dynamic link library (.dll) yang langsung 

memanipulasi database access (.mdb) menggunakan 

Index Sequential Access Method.

– ISAM Driver

• dll yang memungkinkan ke database ISAM diantaranya : 

xbase, paradoc, btrieve, foxpro

– Data Access Object

• Menyediakan API untuk memungkinkan pemrogram 

mengakses database menggunakan bahasa pemrograman 



Arsitektur JET



Data Access Object

• DAO merupakan antarmuka yang dibuat 

microsoft dan digunakan untuk membuat dan 

mengelola database pada sistem windows

• Dibuat pada 1992 dan pada awalnya 

dinamakan VT Object.

• DAO Versi 1.0 dibuat pada november 1992

• DAO Versi 3.6 merupakan versi terakhir dari 

teknologi ini.



Remote Data Object

• RDO dirancang untuk mengakses remote 

ODBC relational data source, serta 

mempermudah menggunakan ODBC tanpa 

pengkodean yang sulit.

• RDO telah include dalam beberapa versi 

Visual Basic 4, 5, dan 6

• Versi terakhir dari teknologi ini adalah RDO 

versi 2.0.



Deprecated Component yang 
Lain

• Remote Data Services (RDS)

– Merupakan microsoft teknologi yg digunakan 

dalam kaitanya denga ADO untuk pengambilan 

data dari database server

• MSDASQL (Microsotf OLE DB Provider for 

ODBC)

– Merupakan provider OLE DB untuk 

memungkinkan ADO mengakses ke database 

melalui ODBC Driver apapun.



Ada Pertanyaan ?



Terima kasih
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