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Pokok Bahasa/Materi

a. Create

b. Drop

c. Alter

d. Rename

e. Select

f. Insert

g. Update

h. Delete



Komponen-Komponen SQL

❑Data Definition Language (DDL)digunakan untuk

mendefinisikan data dengan menggunakan perintah : create,

drop, alter.

❑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.

 Pemakai hanya perlu menentukan “APA” yang ia inginkan , DBMS

menentukan “BAGAIMANA” cara mendapatkannya.

❑Data Control Language (DCL)digunakan untuk mengontrol

hak para pemakai data dengan perintah : grant, revoke.
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Pengenalan Database, DBMS dan RDBMS

❑ Basis data (atau database) adalah kumpulan informasi yang disimpan di

dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan

suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data

tersebut. Database digunakan untuk menyimpan informasi atau data yang

terintegrasi dengan baik di dalam komputer.

❑ Untuk mengelola database diperlukan suatu perangkat lunak yang disebut

DBMS (Database Management System). DBMS merupakan suatu

sistem perangkat lunak yang memungkinkan user (pengguna) untuk

membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses database secara praktis

dan efisien. Dengan DBMS, user akan lebih mudah mengontrol dan

memanipulasi data yang ada.

❑ Sedangkan RDBMS (Relationship Database Management System)

merupakan salah satu jenis DBMS yang mendukung adanya relationship atau

hubungan antar tabel. Di samping RDBMS, terdapat jenis DBMS lain,

misalnya Hierarchy DBMS, Object Oriented DBMS, dsb.



Beberapa software atau perangkat lunak DBMS yang sering

digunakan dalam aplikasi program antara lain :

❑ DB2 - http://www-306.ibm.com/software/data/db2/

❑ Microsoft SQL Server - http://www.microsoft.com/sql/

❑ Oracle - http://www.oracle.com

❑ Sybase - http://www.sybase.com/

❑ Interbase - http://www.borland.com/interbase

❑ Teradata - http://www.teradata.com/

❑ Firebird - http://www.firebirdsql.org/

❑ MySQL – http://www.mysql.com

❑ PostgreSQL - http://www.postgresql.org/

http://www-306.ibm.com/software/data/db2/
http://www.microsoft.com/sql/
http://www.oracle.com/
http://www.sybase.com/
http://www.borland.com/interbase
http://www.teradata.com/
http://www.firebirdsql.org/
http://www.mysql.com/


MySQL

 MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen

basis data SQL (bahasa Inggris: database management system)

atau DBMS yang multithread, multi-user, dengan sekitar 6 juta

instalasi di seluruh dunia.



Database

❑ Database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam

komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa

menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh

informasi dari basis data tersebut. Database digunakan untuk

menyimpan informasi atau data yang terintegrasi dengan baik di

dalam komputer. Sintaks umum SQL untuk :

1) Membuat Database

2) Menampilkan Database

3) Membuka Database

4) Menghapus Database



1) Membuat Database

Sintaks umum SQL untuk membuat suatu database adalah sebagai

berikut :

CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] nama_database;

Contoh :

CREATE DATABASE penjualan;

2) Menampilkan Database

Untuk melihat database yang baru saja dibuat atau yang sudah ada, dapat

menggunakan perintah sebagai berikut :

SHOW DATABASES;



3) Membuka Database

Untuk membuka database “penjualan”, berikut ini querynya :

USE penjualan;

4) Menghapus Database

Untuk menghapus suatu database, sintaks umumnya adalah sbb :

DROP DATABASE [IF EXISTS] nama_database;

Contoh :

Berikut ini contoh perintah untuk menghapus database dengan nama ‘penjualan’:

DROP DATABASE penjualan;



Data Definition Language (DDL)
1. CREATE

Fungsi : Membuat tabel baru

Sintaks : CREATE TABLE nama_tabel (
field1 tipe(panjang),
field2 tipe(panjang),
...
fieldn tipe(panjang),
PRIMARY KEY (field_key));

Contoh :

CREATE TABLE pelanggan (
id_pelanggan varchar(5) NOT NULL,
nm_pelanggan varchar(30) NOT NULL,
alamat text,

telepon varchar (20),
email varchar (50),
PRIMARY KEY(id_pelanggan));

▪ Show Tables;  ► Menampilkan seluruh tabel yang sudah ada dalam suatu database.
▪ DESC nama_tabel ;  ► Menampilkan struktur tabel secara lebih detail.



• NULLSpesifikasi : NULL, NOT NULL, NOT NULL WITH DEFAULT.

NULL : dapat diinterpretasikan sebagai nilai yang tidak diketahui atau tidak
tersedianya suatu nilai. NULL bukan berarti kosong (blank) atau 0 (nol).

NOT NULL : pemakai atau pemrogram harus memberikan nilai-nilai pada saat
memasukkan record.

NOT NULL WITH DEFAULT : nilai default disimpan pada saat record 
dimasukkan tanpa nilai yang ditentukan untuk kolom ini.

Nilai defaultnya :

Nol untuk tipe field numerik

Blank untuk tipe field CHARACTER 

CURRENT DATE untuk tipe field DATE CURRENT 

TIME untuk tipe field TIME 

Pada saat membuat tabel, salah satu atribut tersebut di atas dispesifikasikan pada
sebuah kolom.



2. DROP
Fungsi : menghapus table 

Sintaks : DROP TABLE nama_tabel;

Contoh : 

DROP TABLE pelanggan; 

dengan perintah itu obyek lain yang berhubungan dengan tabel tersebut

otomatis akan dihapus atau tidak akan berfungsi seperti :

▪ Semua record dalam tabel akan terhapus

▪ Index dan view pada tabel akan hilang

▪ Deskripsi tabel akan hilang



3. ALTER 

Fungsi : Mengubah struktur suatu tabel

Sintaks :  ALTER TABLE nama_tabel alter_options;

dimana :
▪ ALTER TABLE merupakan perintah dasar untuk mengubah tabel.

▪ Nama_tabel merupakan nama tabel yang akan diubah strukturnya.

▪ Alter_options merupakan pilihan perubahan tabel. Option yang bisa digunakan, 
beberapa di antaranya sebagai berikut :

➢ ADD definisi_field_baru

Option ini digunakan untuk menambahkan field baru dengan “definisi_field_baru” 
(nama field, tipe dan option lain).

➢ ADD INDEX nama_index

Option ini digunakan untuk menambahkan index dengan nama “nama_index” pada tabel.

➢ ADD PRIMARY KEY (field_kunci)

Option untuk menambahkan primary key pada tabel



➢ CHANGE field_yang_diubah definisi_field_baru

Option untuk mengubah field_yang_diubah menjadi definisi_field_baru.

➢ MODIFY definisi_field

Option untuk mengubah suatu field menjadi definisi_field

➢ DROP nama_field

Option untuk menghapus field nama_field

➢ RENAME TO nama_tabel_baru

Option untuk mengganti nama tabel



❑ Beberapa contoh variasi perintah ALTER untuk mengubah struktur
suatu tabel antara lain :

1. Menambahkan field “tgllahir” ke tabel pelanggan

ALTER TABLE pelanggan ADD tgllahir date NOT NULL;

2. Menambahkan primary key pada suatu tabel

ALTER TABLE pelanggan ADD PRIMARY KEY(id_pelanggan);

3. Mengubah tipe field tgllahir menjadi varchar dalam tabel pelanggan

ALTER TABLE pelanggan MODIFY tgllahir varchar(8) NOT NULL;

4. Menghapus field tgllahir dari tabel pelanggan

ALTER TABLE pelanggan DROP tgllahir;

❑ Mengubah Nama Tabel

Untuk mengubah nama suatu tabel, dapat menggunakan perintah SQL sbb :

RENAME TABLE pelanggan TO plg;

ALTER TABLE plg RENAME TO pelanggan;

Perintah di atas akan mengubah tabel pelanggan menjadi plg dan sebaliknya.



❑ MenghapusTabel

Untuk menghapus sebuah tabel, bentuk umum dari perintah SQL adalah sebagai

berikut :

DROP TABLE nama_tabel;

Contohnya kita akan menghapus tabel dengan nama “pelanggan” maka perintah

SQL-nya adalah :

DROP TABLE pelanggan;



Data Manipulation Language (DML)

1. INSERT

Fungsi : Menambahkan record atau data ke dalam suatu tabel

Sintaks : INSERT INTO nama_tabel VALUES (‘nilai1’,’nilai2’,...);

atau  INSERT INTO nama_tabel(field1,field2,...)

VALUES (‘nilai1’,’nilai2’,...);

atau INSERT INTO nama_tabel

SET field1=’nilai1’, field2=’nilai2’,...;

 Sebagai contoh, kita akan menambahkan sebuah record ke dalam tabel

pelanggan yang telah kita buat sebelumnya. Berikut ini perintah SQL untuk

menambahkan sebuah record ke dalam tabel pelanggan :

o INSERT INTO pelanggan VALUES ('P0001', 'Achmad Solichin',‘Semarang', 

'024357762‘,'achmatim@gmail.com');



2. UPDATE

Fungsi : Mengedit suatu record atau data dari suatu tabel.

Sintaks : UPDATE nama_tabel SET field1=’nilaibaru’

[WHERE kondisi];

▪ UPDATE merupakan perintah dasar untuk mengubah record tabel.

▪ Nama_tabel merupakan nama tabel yang akan diubah recordnya.

▪ Perintah SET diikuti dengan field-field yang akan diubah yang mana diikuti juga

dengan perubahan isi dari masing-masing field. Untuk mengubah nilai dari

beberapa field sekaligus, gunakan koma (,) untuk memisahkan masing-masing field.

▪ Perintah WHERE diikuti oleh kondisi tertentu yang menentukan record mana

yang akan diedit (diubah). Perintah WHERE ini boleh ada boleh juga tidak.

Jika WHERE tidak ditambahkan pada perintah update maka semua record dalam

tabel bersangkutan akan berubah.



❑ Beberapa contoh perintah UPDATE tabel pelanggan berikut ini !

1. Mengubah alamat menjadi “Semarang” untuk pelanggan yang mempunyai id ‘P0001’

UPDATE pelanggan SET alamat=’Semarang'  WHERE 

id_pelanggan='P0001';

2. Mengubah email menjadi “bejo@udinus.com” dan alamat menjadi “Ungaran” untuk

pelanggan yang mempunyai id_pelanggan ‘P0002’

UPDATE pelanggan SET email=‘bejo@udinus.com', alamat=‘Ungaran'

WHERE id_pelanggan='P0002';



3. DELETE

Fungsi : Menghapus suatu record atau data dari tabel

Sintaks : DELETE FROM nama_tabel [WHERE kondisi];

Keterangan :

▪ DELETE FROM merupakan perintah dasar untuk menghapus suatu record dari

tabel.

▪ Nama_tabel merupakan nama tabel yang akan dihapus recordnya.

▪ Perintah WHERE diikuti oleh kondisi tertentu yang menentukan record mana

yang akan dihapus (didelete). Perintah WHERE ini boleh ada boleh juga tidak.

Namun demikian, jika WHERE tidak ditambahkan pada perintah delete maka

semua record dalam tabel bersangkutan akan terhapus. Jadi jangan lupa

menambahkan WHERE jika kita tidak bermaksud mengosongkan tabel



❑ Beberapa contoh perintah DELETE dari tabel pelanggan berikut ini !

1. Menghapus data pelanggan yang mempunyai id_pelanggan P0005.

DELETE FROM pelanggan WHERE id_pelanggan='P0005';

2. Menghapus semua pelanggan yang beralamat di “Ungaran”

DELETE FROM pelanggan WHERE alamat=‘Ungaran';



4. SELECT

Fungsi : Menampilkan record atau data dari sesuatu / tabel.

Sintaks : SELECT [field | *] FROM nama_tabel [WHERE kondisi];

❑ Beberapa contoh perintah SELECT dari tabel pelanggan berikut ini !

1. Menampilkan seluruh data atau record (*) dari tabel pelanggan.

SELECT * FROM pelanggan;

2. Menampilkan field id_pelanggan dan nm_pelanggan dari seluruh pelanggan dalam tabel

pelanggan

SELECT id_pelanggan, nm_pelanggan FROM pelanggan;

3. Menampilkan id, nama dan alamat dari data pelanggan yang mempunyai id P0006.

SELECT id_pelanggan, nm_pelanggan, alamat

FROM pelangganWHERE id_pelanggan = 'P0006';

4. Menampilkan id, nama dan email data semua pelanggan yang mempunyai email di gmail.com

SELECT id_pelanggan, nm_pelanggan, email

FROM pelangganWHERE email LIKE '%gmail%';



❑ Berikut ini operator perbandingan yang dapat digunakan untuk membandingkan dua
buah nilai dalam MySQL :
❑ Operator =, akan bernilai TRUE jika nilai yang dibandingkan sama.
❑ Operator != atau <>, akan bernilai TRUE jika nilai yang dibandingkan TIDAK SAMA

(berbeda).
❑ Operator >, akan bernilai TRUE jika nilai yang pertama lebih besar dari nilai kedua.
❑ Operator >=, akan bernilai TRUE jika nilai yang pertama lebih besar atau sama dengan

nilai kedua.
❑ Operator <, akan bernilai TRUE jika nilai yang pertama lebih kecil dari nilai kedua.
❑ Operator <=, akan bernilai TRUE jika nilai yang pertama lebih kecil atau sama dengan

nilai kedua.

5. Menampilkan data semua pelanggan yang beralamat di Semarang dan mempunyai email di gmail.

SELECT id_pelanggan, nm_pelanggan, alamat, email FROM pelanggan

WHERE alamat = ' Semarang' &&  email LIKE '%gmail.com';

❑ Berikut ini operator penghubung yang dapat digunakan untuk menghubungkan antara
dua kondisi dalam MySQL :
❑ Operator && atau AND, akan menghubungkan dua kondisi dimana akan bernilai TRUE

jika kedua kondisi bernilai TRUE.
❑ Operator || atau OR, akan menghubungkan dua kondisi dimana akan bernilai TRUE jika

salah satu atau kedua kondisi bernilai TRUE.
❑ Operator !, akan me-reverse nilai suatu kondisi logika.



6. Menampilkan semua data pelanggan secara urut berdasarkan nama pelanggan dengan perintah
ORDER BY

SELECT id_pelanggan, nm_pelanggan FROM pelanggan ORDER BY nm_pelanggan;

7. Menampilkan semua data pelanggan secara urut berdasarkan nama pelanggan secara
DESCENDING

SELECT id_pelanggan, nm_pelanggan

FROM pelanggan ORDER BY nm_pelanggan DESC;

8. Menampilkan 3 record (data) pertama dari tabel pelanggan secara urut berdasarkan nama
pelanggan dengan LIMIT

SELECT id_pelanggan, nm_pelanggan

FROM pelanggan ORDER BY nm_pelanggan LIMIT 0,3;

Keterangan :

Pada query di atas bentuk LIMIT digunakan untuk membatasi hasil tampilan.

LIMIT banyak digunakan untuk menampilkan data yang relatif banyak. Format fungsi LIMIT adalah
sebagai berikut :

LIMIT awal, jumlah_record.

8. Menampilkan jumlah record yang ada di tabel pelanggan.

SELECT COUNT(*)FROM pelanggan;



Fungsi-fungsi MySQL

▪ Fungsi String

▪ Fungsi Tanggal dan Waktu

▪ Fungsi Numerik

▪ Fungsi Lainnya


