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Sub Query

• Merupakan query yang terletak didalam query 

yang lain

• Contoh : Akan ditampilkan nama pegawai yang 

memiliki gaji terbesar pada tabel employee dengan sub 

query

• Perintah SQLnya sbb :

2



– Hasilnya :
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• Operator Exists

– Merupakan operator boolean yang menghasilkan nilai

benar(true) atau salah(false). Operator exists akan

memberikan nilai benar jika subquery paling tidak

menghasilkan satu record

– Contoh : akan ditampilkan nama semua pegawai jika

terdapat pegawai pada department ‘ACCOUNTING’.

– Perintah SQLnya sbb :
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– Hasilnya :
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• Operator any (some)

– operator any akan memeriksa apakah suatu nilai dari

outer query sesuai dengan salah satu anggota hasil

sebuah subquery. Kondisi ini ditentukan oleh operator 

sebelumnya.

– Contoh : akan ditampilkan empName dan deptNo dari

tabel employee dimana deptNo terdapat pada tabel

department.

– Perintah SQLnya sbb:
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– Hasilnya :
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• Operator All

– Akan memeriksa apakah suatu nilai dari outer query 

sesuai dengan semua anggota dari sub query

– Contoh : menampilkan nama dan gaji pegawai yang 

gajinya lebih rendah dari semua pegawai dengan job 

‘salesman’.

– Perintah SQLnya sbb:

8



– Hasilnya:
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• Operator In 

– Operator in dalam suq query akan memeriksa apakah

suatu nilai di outer query ada dalam sebuah hasil sub 

query.

– Operator in bisa disamakan dengan operator “Any”

– Contoh : menampilkan nama dan gaji karyawan yang 

nama departemenya adalah ‘sales’.

– Maka perintah SQLnya sbb:
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– Hasilnya :
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• Query dalam klausa FROM

– Query dapat diletakkan dalam klausa from untuk

membentuk tabel temporer. 

– Query seperti ini disebut inline view karena tidak

membentuk object database.

– Contoh sub query dalam klausa from sbb:
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– Contoh lain : menampilkan semua data employee 

disertai rata-rata gaji tiap department.

– Maka perintah SQLnya sbb:
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– Hasilnya sbb:
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• Sub Query sebagai kolom

– Kita dapat menampilkan suatu nilai dari sebuah sub 

query

– Contoh : menampilkan empNo, empName, salary dan

nama departement pada tabel employee

– Maka perintah sqlnya sbb :
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– Hasilnya :

17



– Contoh lain: menampilkan empNo, 

empName, salary dan nama departement

pada tabel employee dengan mengubah

nama department menjadi “KOSONG” jika

“NULL”

– Maka perintah SQLnya sbb:
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– Hasilnya sbb:
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Jika nama departmenya

“NULL” akan diganti

menjadi “KOSONG”



Terima kasih
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Latihan

Masih menggunakan tabel poliklinik, dokter, pasien, dan

rawat_jalan pada latihan minggu 8 dengan record data sbb:
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Poliklinik

Dokter

Pasien

Rawat_jalan



1. Dengan sub query dan operator IN, Tampilkan nama

pasien dan kota dari untuk pasien yang pernah

diperiksa dr.Rahmat.

– Contoh Hasil :

2. Dengan sub query dan operator ANY. Tampilkan

kode_dokter dan nama_dokter yang tidak memeriksa

pasien pada tahun 2010.
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3. Dengan inline view tampilkan nama_dokter dan jumlah

memeriksa dari kurun waktu 2010 hingga saat ini.

– Contoh Hasil :

4. Tampilkan nama_pasien dan jumlah periksa pertahun

untuk tiap pasien dari kurun waktu 2010 hingga 2012:

– Contoh Hasilnya:

23



5. Tampilkan nama poliklinik, jumlah kunjungan tiap tahun

dalam kurun waktu 2010 hingga 2012 dan total 

kunjungan pada tiap poliklinik

– Contoh hasil :
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