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Pokok Bahasa/Materi 

 SQL (Structured Query Language) 

 Pengenalan Klausa SQL dasar (Struktur dasar 
SQL) 

 Fungsi Agregasi 

 Nilai Null 

 Manipulasi Data 
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Pendahuluan 

 Pemrosesan terhadap query didalam suatu basis data 
dilakukan dengan menggunakan bahasa query (query 
language). 

 Bahasa query formal basis data relasional adalah bahasa 
untuk meminta informasi dari basis data. 
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SQL (Structured Query Language) 

 Perbedaan DDL, DML dan SQL Bahasa Basis Data (Database Language) 
terdiri dari DDL (Data Definition Language) dan DML (Data Manipulation 
Language) 

 DDL Memberikan perintah-perintah yang dapat digunakan untuk 
mendefinisikan objek-objek basis data seperti membuat tabel,menentukan 
kunci primer. 

 DML Mengacu pada kumpulan perintah yang dapat dipergunakan untuk 
melakukan manipulasi data. Seperti penyimpanan data ke suatu tabel, lalu 
kemudian mengubahnya atau menghapus-nya atau hanya sekedar 
menampilkannya kembali. 

 DML inilah yang sebenarnya lebih dekat dengan Query Language (QL). 
Perbedaan DML dan QL terletak pada penekanannya, dimana DML lebih 
ditekankan pada aspek berkenaan operasi terhadap suatu data. Operasi tsb 
dapat berupa penyimpanan data baru ke dalam tabel,  pengubahan data lama 
yang telah ada di tabel, penghapusan  data lama, atau pengambilan data dari 
dalam tabel. 
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Pengenalan Klausa SQL dasar 

(Struktur dasar SQL) 

SQL dasar terdiri dari 3 klausa yaitu : select, from dan 
where 

• Klausa select, digunakan untuk menetapkan daftar 
atribut (field) yang diinginkan sebagai hasil query. 

• Klausa from, digunakan untuk menetapkan tabel ( atau 
gabungan tabel ) yang akan ditelusuri selama query data 
dilakukan 

• Klausa where, sifatnya opsional, digunakan sebagai 
criteria yang harus dipenuhi dalam memperoleh hasil 
query. 
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Syntax SQL dasar dengan 3 klausa tersebut adalah : 

Select A1, A2, …, An 

    From t1, t2, …, tn 

Where P 

 

Dimana: 

  

A1, A2, …, An  = Merupakan daftar atribut 

T1, t2, … , tn = Merupakan daftar tabel 

P    = Merupakan criteria query 
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1. Klausa Select 
Jika ingin menampilkan NPM dan nama mahasiswa yang ada di 
tabel Mahasiswa, maka SQL sebagai berikut : 

 

Select NIM, nama_mhs 

         From Mahasiswa 

 

Sedangkan untuk menampilkan data nama mahasiswa yang ada 
perintahnya : 

 

Select nama_mhs 
 From Mahasiswa 

7 



Jika di dalam tabel terdapat dua mahasiswa dengan nama yang 
sama ( tapi NPM berbeda ), maka nama tersebut juga akan tampil 
dua kali. Jika kita mengharapkan agar nilai atribut yang tampil 
bersifat unik maka perintahnya : 

Select distinct (nama_mhs) 

          From Mahasiswa 

Tampilan hasil query disusun berbentuk tabular, atribut yang 
disebutkan pada klausa select akan dijadikan sebagai header ( 
kepala tampilan tabular tersebut ). Kita dapat mengganti tampilan 
header tanpa menggangu proses dan hasil querynya dengan 
menambha klausa as sebagai berikut : 
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Select NPM, nama_mhs as nama, alamat_mhs as 
alamat 

From Mahasiswa 

Jika kita ingin melakukan query terhadap semua atribut yang 
Ada pada tabel yang disebutkan pada klausa from, kita dapat 
Menuliskan semua atributnya atau dengan : 

Select * 

From Mahasiswa 
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2. Klausa Where 

Klausa ini digunakan untuk menetapkan kriteria yang 
harus dipenuhi dalam memperoleh hasil query. 

Contoh untuk menampilkan semua atribut untuk 
mahasiswa dengan NPM = ‘ ’ : 

Select * 

From Mahasiswa 

Where NPM = ‘ ’ 
Penggunaan tanda kutip tunggal ini untuk nilai yang 
bertipe string, harus disesuaikan dengan tipe dari atribut 
NPM. 
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Selain itu kita dapat juga mengkombinasikan dengan 
operator aritmatika dan Boolean. 

Contoh : 
Ingin menampilkan semua mata kuliah yang 
diselenggarakan di semester 3 tetapi yang jumlah sks nya 
lebih besar dari 2. 

Select * 

From Kuliah 

Where semester = 3 and sks > 2 

Kita dapat juga melakukan query dengan kriteria yang 
berbentuk range nilai tertentu. 
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Contoh : Untuk menampilkan record-record yang 
diselenggarakan antara semester 3 hingga semester 5 

Select * 

From Kuliah 

Where semester between 3 and 5 

Khusus untuk atribut yang bertipe string, dapat melakukan 
Pencarian dengan pola tertentu dengan memanfaatkan 
karakter : 
‘%’ atau ‘_’ dan tambahan kalusa like pada klausa where. 

Tanda ‘%’ berarti cocok untuk semua substring 

Tanda ‘_’ berarti cocok untuk semua karakter pada posisi yang 

sesuai. 
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Perintah untuk menampilkan record-record mahasiswa yang 
namanya diawali dengan huruf ‘A’ : 

Select * 

From Mahasiswa 

Where nama_mhs like ‘A%’ 

Perintah untuk menampilkan mahasiswa yang huruf / karakter 
Kedua dari namanya adalah ‘a’ 

Select *  

     From Mahasiswa 

Where nama_mhs like ’_a%’ 
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3. Klausa From 

Klausa ini digunakan untuk menetapkan tabel yang 
dijadikan sebagai sumber / lokasi pencarian data. 
Contoh untuk menampilkan data kuliah beserta dosen-
dosen yang mengajarkannya : 

Select * From kuliah a, dosen b  

Where a.kodedos = b.kodedos 

Jika kita ingin menampilkan atribut-atribut tertentu saja 
maka : 

Select a.kode_kul, a.nama_kul, db.nama_dos from 
kuliah a,  dosen b Where a.kodedos = b.kodedos 
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4. Pengurutan Hasil Query 
Jika kita ingin menampilkan hasil query dengan urutan 
berdasarkan atribut tertentu, maka dapat menambahkan 
klausa order by, contoh : 

Select * From Mahasiswa 
Order by nama_mhs 

Urutan nama_mhs disusun secara menaik yaitu dari nama 
terkecil hingga terbesar. 

Untuk menampilkan berdasarkan atribut tgl_lahir tapi secara 
menurun (dari mahasiswa termuda hingga tertua) : 

Select * From mahasiswa 
Order by tgl_lahir desc 
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Fungsi Agregasi 

 Pengertian Agregasi 
 Fungsi Agregasi (Aggregate Function) fungsi di dalam SQL 

yang digunakan untuk melakukan perhitungan pada Query. 
Pada umumnya biasanya dikombinasikan dengan Klausa 
GROUP BY menghasilkan nilai yang dikelompokan 
berdasarkan kolom tertentu. 

 Dalam melakukan suatu query, terkadang dibutuhkan 
untuk melakukan perhitungan jumlah tuples, total nilai 
suatu atribut, nilai atribut terbesar atau terkecil, dan 
menentukan nilai rata-rata suatu atribut. 

 Untuk memenuhi kondisi-kondisi di atas, SQL sebagai 
bahasa query menyediakan fungsi-fungsi agregasi. 
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Fungsi-fungsi Agregasi 

 AVG 
 Untuk memperoleh nilai rata-rata suatu atribut yang bertipe numerik. 

 MIN 
 Untuk memperoleh nilai terkecil suatu atribut yang bertipe numerik. 

 MAX 
 Untuk memperoleh nilai terbesar suatu atribut yang bertipe numerik. 

 SUM 
 Untuk memperoleh nilai total suatu atribut yang bertipe numerik. 

 COUNT 
 Untuk memperoleh nilai banyaknya tuples. 

 GROUP_CONCAT ( )  
 Untuk menyambung beberapa baris data dari suatu kolom menjadi string 

tunggal.  
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1. Menampilkan banyaknya record mahasiswa : 

SELECT COUNT ( * ) 
FROM Mahasisawa 

2. Menampilkan total sks untuk kuliah di semester 2 : 

SELECT SUM(sks) FROM kuliah 

WHERE semester = 2 

3. Menampilkan rata-rata sks untuk semua mata kuliah : 

SELECT AVG(sks) 

FROM kuliah 

4. Menampilkan indeks nilai terbesar yang diperoleh mahasiswa untuk 
matakuliah dengan kode kuliah ‘SBD-01’ 

SELECT MAX(indeks_nilai) 

FROM nilai WHERE kode_kul = ‘SBD-01’ 
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5. Menampilkan tanggal lahir paling tua yang ada di tabel mahasiswa 

SELECT MIN(tgl_lahir) FROM Mahasiswa 

Fungsi agregasi ini dapat pula dikombinasikan dengan klausa group by 

maupun order by. 

6. Jika kita ingin menampilkan banyaknya record hasil dan total Sks untuk 

matakuliah yang dikelompokkan berdasarkan nilai Semesternya. 

SELECT semester, COUNT (*), SUM(sks) 

          FROM Kuliah 

GROUP BY semester 

ORDER BY semester 

Penggunaan Order by hanya untuk agar hasil querynya diurutkan 

berdasarkan nilai atribut semesternya. 
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7. Menampilkan Nama doktert dengan hanya menampilkan satu baris saja, 
maka dapat dituliskan perintah sebagai  berikut : 

Select group_concat(nama_dokter) from dokter;  
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Nilai Null 
 Dalam sebuah tabel ada atribut yang belum memiliki nilai, Biasanya 

diisi secara sementara dengan nilai khusus yaitu Null. Jika dalam tabel 
nilai, tidak semua data indeks_nilai sudah terisi data maka kita dapat 
menampilkan kode_kuliah Dari tabel tersebut yang indeks_nilai nya 
masih kosong Dengan perintah SQL : 

Select distinct kode_kul 

From Nilai 

Where indeks_nilai is null 

 Perintah SQL untuk menghitung banyaknya matakuliah dalam Tabel 
Nilai yang atribut indeks_nilai nya telah terisi data ( bukan null ) 

Select count (*) 

From Nilai 

Where indeks_nilai is not null 
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Manipulasi Data 

 Operasi-operasi manipulasi data terdiri dari penambahan 
tuple baru, pengubahan nilai atribut, dan penghapusan 
tuple pada suatu tabel.  

 SQL juga dilengkapi dengan sejumlah ekspresi dan 
perintah untuk melakukan manipulasi data.  

 Data Manipulation Language (DML)digunakan untuk 
memanipulasi data dengan menggunakan perintah : select, 
insert, update, delete. DML merupakan bagian terpadu 
bahasa SQL.  Perintah-perintahnya dibuat interaktif atau 
ditempelkan pada sebuah program aplikasi.  
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1. INSERT 

 Fungsi : menambah baris (record) baru 

 Sintaks : INSERT INTO tbname  

                                          (col1,.....) VALUES (value1, .....) 

 Catatan : 

 Sintaks tersebut dapat digunakan jika jumlah kolom = jumlah 
nilai, tetapi jika dalam tabel semua kolom akan diisi dapat 
digunakan sintaks berikut ini : 

 Sintaks : INSERT INTO tbname  

                                  VALUES (value1, value2,....)  

 Nilai-nilai diisikan sebanyak kolom yang terdapat di tabel 
tersebut.  
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2. UPDATE  

 Fungsi : merubah record  

 Sintaks : UPDATE tbname SET field =ekspresi  

                WHERE kondisi 

 

3. DELETE  

 Fungsi : menghapus record  

    Sintaks : DELETE FROM tbname WHERE kondisi  
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Contoh Kasus DDL : 
Membuat Tabel (Create Table) 

1. CREATE TABLE S 
 (Sn  Char(5)   NOT NULL, 
       Sname  Char(20) NOT NULL, 
       Status  Smallint   NOT NULL, 
       City  Char(15) NOT NULL); 

2. CREATE TABLE P 
 (Pn  Char(6)   NOT NULL, 
       Pname  Char(20) NOT NULL, 
       Color   Char(6)  NOT NULL, 
       Weight   Smallint  NOT NULL); 

2. CREATE TABLE SP 
       (Sn  Char(5)   NOT NULL, 
        Pn  Char(20) NOT NULL, 
        Qty  Integer  NOT NULL); 
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Contoh Tabel : 
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Contoh Kasus DML : 

 Merubah Record (UPDATE) 
1. Merubah data (record) pada tabel P yang menpunyai 

nomor part P2, warnanya dirubah menjadi Kuning dan 
beratnya ditambah 5. 

 UPDATE P SET Warna =‘Yellow’, Weight = Weight + 5 

    WHERE Pn = ‘P2’ 
 

2. Merubah record pada tabel S, statusnya menjadi dua kali 
status awal untuk supplier yang bertempat tinggal di kota 
London. 

 UPDATE P SET Status = 2 * Status  

    WHERE City = ‘London’ 
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Menghapus Record (DELETE) 

 Menghapus record pada tabel S yang nomor Supplier-nya S5  

 DELETE FROM S WHERE  Sn=‘S5’ 

Menampilkan Record (SELECT 1 Tabel) 

1. Menampilkan semua data supplier  

SELECT * FROM S  

Atau SELECT Sn, Sname, Status, City FROM S 

2. Menampilkan semua Nilai Pn pada tabel SP  

SELECT Pn FROM SP  
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3. Menampilkan nomor supplier dan status untuk 
supplier yang tinggal di Paris  

SELECT Sn, Statis FROM S  

               WHERE City=‘Paris’  

4. Menampilkan nomor supplier yang tinggal di Paris dengan 
status > 20  

SELECT Sn FROM S  

               WHERE City=‘Paris’  AND Status > 20 

5. Menampilkan Jumlah Pengirim P1  

SELECT COUNT(*) FROM SP  

               WHERE Pn=‘P1’ 
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6. Perintah untuk menghindari hasil data yang sama 
terulang kembali (distinct) 

SELECT DISTINCT Pn FROM SP   

7. Menampilkan No.Supplier dan Status bagi supplier yang tinggal 
di Paris dalam urutan status menurun  

SELECT Sn, Status FROM S  

 WHERE City=‘Paris’  ORDER BY Status DESC 

8. Menampilkan No.Part dari semua Part yang dipasok 
oleh lebih dari seorang Supplier  

SELECT Pn FROM SP GROUP BY  

               HAVING COUNT(*)>1 
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 Menampilkan Record (SELECT lebih dari 1 tabel/Join) 

1. Menampilkan semua supplier dan Part yang keduanya bertempat 
tinggak pada kota yang sama.. 

SELECT S.Sn, S.Sname, S.Status, S.City, P.Pn, P.Pname, 
P.Warna, P.Weight FROM S, P WHERE S.City=P.City 

2. Menampilkan nama supplier yang memasok barang dengan  nomor 
Part P2  

SELECT Sname FROM S, SP  

            WHERE S.Sn=SP.Sn AND SP.Pn=‘P2’  

3. Menampilkan nama supplier yang memasok part berwarna merah 

SELECT Sname FROM S, SP, P 

     WHERE S.Sn=SP.Sn AND SP.Pn = P.Pn AND P.Color=‘RED’  
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 Menampilkan Record (SELECT lebih dari 1 tabel/SELECT 

Bertingkat) 
1. Menampilkan nama supplier yang memasok barang dengan Part 

P2... 

SELECT Sname FROM S WHERE Sn IN  
   (SELECT Sn FROM SP WHERE Pn=‘P2’) 
atau 

 SELECT Sname FROM S WHERE Sn = ANY  
   (SELECT Sn FROM SP WHERE Pn=‘P2’) 

2. Menampilkan nama supplier yang memasok part berwarna merah. 

SELECT Sname FROM S WHERE Sn IN  

 (SELECT Sn FROM SP WHERE Pn IN 

     (SELECT Pn FROM P WHERE Warna=‘Red’)) 
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3. Menampilkan No.Supplier dengan nilai status lebih kecil daripada 
nilai maksimum status yang ada pada tabel S 

SELECT Sn FROM S WHERE Status <   
   (SELECT MAX(Status) FROM S) 

4. Menampilkan nama supplier yang tidak memasok barang 
dengan nomor Part P2 

SELECT Sname FROM S WHERE Sn NOT IN  
   (SELECT Sn FROM SP WHERE Pn=‘P2’) 

5. Menampilkan semua nomor supplier yang sama lokasinya 
dengan S1. 

SELECT Sn FROM S WHERE City =   
   (SELECT City FROM S WHERE Sn=‘S1’) 
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Contoh Kasus DML Menggunakan Fungsi 
Perhitungan: 
1. Menghitung Jumlah Supplier 

  SELECT  COUNT(*) FROM S 

  atau 

   SELECT  COUNT(Sn) FROM S 

2. Menampilkan nomor Part dan Total Kuantitas Pengiriman dari setipa 
Part 

  SELECT  Pn, SUM(QTY) FROM SP 

         GROUP BY Pn 

 

3. Menghitung Jumlah Kuantitas dari P2 yang telah disupply 

  SELECT  SUM(QTY) FROM SP WHERE Pn=‘P2’ 
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4. Menampilkan jumalh pengiriman barang dengan nomor P4 dan dipasok 

nomor Supplier S1 

  SELECT  COUNT(*) FROM SP 

     WHERE Pn=‘P4’ AND Sn=‘S1’ 

5. Menampilkan nomor Part dan Total Kuantitas dari masing-masing Part 

  SELECT  Pn, SUM(QTY) FROM SP 

         GROUP BY P3 
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