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PENDAHULUAN 
 

DATABASE DAN DBMS (DATABASE MANAGEMENT SYSTEM) 

Database (basis data) dapat diartikan sebagai suatu pengorganisasian data dengan bantuan 

komputer yang memungkinkan dapat diakses dengan mudah dan cepat. Dalam hal ini,  

pengertian akses dapat mencakup memperoleh data maupun memanipulasi data, seperti 

menambah dan menghapus data. 

Manfaat database banyak dijumpai di sekeliling kita, sebagai contoh ATM (Anjungan Tunai 

Mandiri) merupakan sebuah contoh teknologi informasi yang pada dasarnya memenfaatkan 

database, yang memungkinkan seseorang bisa mengambil uang dimana saja dan kapan saja. 

Aplikasi database yang lain dapat dikumpai pada toko-toko swalayan, perpustakaan, dan 

bahkan pada Internet.  

Dengan menggunakan suatu Sistem Manajemen Database (DBMS – Database Management 

System), database dapat dikelola atau diorganisasikan menjadi tabel-tabel, dan mengkoordinir 

data tersebut menjadi laporan dengan berbagai fasilitas seperti Form, Query, Report. 

KOMPONEN DATABASE 

Komponen terbesar dalam suatu Sistem Database adalah Database itu sendiri. Data dalam 

database dapat dikelompokkan dalam beberapa tabel. Tabel merupakan kumpulan data 

sejenis. Sebuah tabel biasanya terdiri dari beberapa field (kolom) dan record (baris), sebuah 

field menerangkan sebuah informasi dalam tentang identitas data dalam tabel, sedangkan 

record menerangkan sebuah data dalam tabel secara lengkap. 

 

Gambar 1 : Komponen Struktur Database 

Secara hirarki database dapat juga digambarkan seperti berikut ini: 

 

Character sebagai satuan data terkecil dikumpulkan menjadi field (kolom), kumpulan field 

membentuk sebuah record (baris), beberapa record disimpan dalam file (tabel), dan kumpulan 

file akan membentuk sebuah database. 

Character Field Record File Database
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Sebagai contoh sebuah lembaga pendidikan memiliki database pengajaran dengan struktur 

sebagai berikut : 

Nama Database : Pengajaran 

Nama Tabel : 

1. Tabel Dosen 

  

2. Tabel Mata Kuliah  

  

3. Tabel Kuliah 

   

   

MERANCANG DATABASE 

Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa rancangan database menentukan suatu aplikasi 

efektif atau tidak, efisien atau tidak, baik atau tidak. Pembahasan mengenai bagaimana 

merancang database yang baik tentunya sangat panjang. Kita dapat mencari referensi terkait 

dengan perancangan database. 
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Beberapa Aturan Merancang Database yang Baik.  

1. Tabel dalam database tidak boleh mengandung record (data) ganda, atau dengan kata 

lain tidak boleh ada redudancy data. Jika terdapat data yang sama, maka perlu dilihat 

kembali rancangan tabelnya. 

2. Setiap tabel dalam database, harus memiliki field (kolom) yang unik. Field ini disebut 

sebagai Primary Key. 

3. Tabel harus sudah normal.  

4. Besar atau ukuran database hendaknya dibuat seminimal mungkin. Hal ini ditentukan 

oleh pemilihan tipe data yang tepat. 

5. Merancang database hendaknya memperhatikan apakah rancangan dapat menampung 

data (record) sesuai yang dibutuhkan oleh aplikasi. 

 

SQL (STRUCTURED QUERY LANGUAGE) 

SQL (Structured Query Language) adalah bahasa atau perintah pemrograman khusus yang 

digunakan untuk mengelola data dalam aplikasi DBMS (Database Management System). 

Adapun contoh aplikasi DBMS adalah Microsoft Access, Microsoft SQL Server, MySQL, 

Paradox, Oracle, dan sebagainya. 

SQL biasanya berupa perintah sederhana yang berisi instruksi-instruksi untuk manipulasi data. 

Perintah SQL ini sering juga disingkat dengan sebutan ‘query‘. 

Penggunaan SQL 

− SQL sebagai bahasa admin database 

SQL dipakai oleh DBA untuk menciptakan serta mengendalikan pengaksesan basis 

data 

− SQL sebagai bahasa Query Interaktif 

Pengguna dapat memberikan perintah-perintah untuk mengakses basis data sesuai 

kebutuhan terutama yang diperlukan saat itu 

− SQL sebagai bahasa pemrograman basis data 

Pemrogram dapat menggunakan perintah-perintah SQL dalam aplikasi yang dibuat, 

guna mengakses basis dataaplikasi lainnya yang dibutuhkan untuk menjalankan 

aplikasi berbasis WEB. 



1 

 

MySQL 
 

Salah satu aplikasi DBMS yang akan digunakan dalam pembahasan selanjutnya adalah 
MySQL. Aplikasi ini merupakan software database open source yang paling populer di  dunia, 
dimana saat ini digunakan lebih dari 100 juta pengguna di seluruh dunia. Dengan kehandalan, 
kecepatan dan kemudahan penggunaannya, MySQL menjadi pilihan utama bagi banyak 
pengembang software dan aplikasi baik di platform web maupun desktop. Pengguna MySQL 
tidak hanya sebatas pengguna perseorangan maupun perusahaan kecil, namun perusahaan 
seperti Yahoo!, Alcatel‐Lucent, Google, Nokia, Youtube, Wordpress dan Facebook juga 
merupakan pengguna MySQL. 

Aplikasi MySQL menggunakan perintah dasar SQL dalam operasional pengelolaan database. 
MySQL adalah DBMS open source dengan dua bentuk lisensi, yaitu Free Software (perangkat 
lunak bebas) dan Shareware (perangkat lunak berpemilik yang penggunaannya terbatas). Jadi 
MySQL adalah database server yang gratis dengan lisensi GNU General Public License (GPL) 
sehingga dapat Anda pakai untuk keperluan pribadi atau komersil tanpa harus membayar 
lisensi yang ada. 

SQL sendiri merupakan suatu bahasa yang dipakai di dalam pengambilan data pada relational 
database atau database yang terstruktur. Jadi MySQL adalah database management system 
yang menggunakan bahasa SQL sebagai bahasa penghubung antara perangkat lunak aplikasi 
dengan database server. 

MySQL DAN XAMPP 

MySQL server mendukung berbagai macam sistem operasi (cross-platform), khususnya Linux 

dan Windows. Proses instalasinya pun sangat mudah. Jika menggunakan Windows, Anda bisa 

menginstall XAMPP untuk menjalankan MySQL server yang di dalamnya sudah terdapat juga 

modul untuk menjalankan Apache, PHP, FileZilla, dan Tomcat. 

XAMPP merupakan aplikasi cross platform: Apache, MySQL, PHP dan Perl. XAMPP juga 

memberikan solusi sederhana dan cukup ringan dijalankan. Jika belum terinstall, Anda dapat 

download aplikasi tersebut di alamat berikut ini: 

https://www.apachefriends.org/download.html 

Pilih dan download aplikasi XAMPP for Windows ver. 5.6.39 
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MENGINSTALL APLIKASI  XAMPP 

1. Setelah selesai mengunduh, jalankan atau klik dua kali pada file installasi. Selama 

proses instalasi mungkin akan muncul pesan yang menanyakan apakah yakin akan 

menginstalnya. Silakan tekan Yes untuk melanjutkan instalasi. 

2. Klik tombol Next. 

 

3. Pada tampilan selanjutnya akan muncul pilihan mengenai komponen mana dari XAMPP 

yang ingin dan tidak ingin Anda instal. Beberapa pilihan seperti Apache dan PHP adalah 

bagian penting untuk menjalankan website dan akan otomatis diinstal. Silakan centang 

MySQL dan phpMyAdmin, untuk pilihan lainnya biarkan saja. 
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4. Berikutnya silakan pilih folder tujuan dimana XAMPP ingin Anda instal, pada tutorial ini 

pada direktori C:\xampp atau di folder lainnya Anda dapat memilih sendiri di drive atau 

folder lain dengan mengklik tombol Folder. 

 

5. Pada halaman selanjutnya, akan ada pilihan apakah Anda ingin menginstal Bitnami 

untuk XAMPP, dimana nantinya dapat Anda gunakan untuk install WordPress, Drupal, 

dan Joomla seccara otomatis. Jika tidak menghendaki hal ini dan langsung install, 

kosongkan opsi Learn More About Bitnami for XAMPP untuk menonaktifkan. 
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6. Pada langkah ini proses instalasi XAMPP akan dimulai. Silakan klik tombol Next. 

 

7. Setelah berhasil diinstal, akan muncul notifikasi untuk langsung menjalankan control 

panel. Silakan klik Finish. 
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MENGAKTIFKAN MySQL VIA APLIKASI XAMPP 

 

 Silakan buka aplikasi XAMPP kemudian klik tombol Start pada Apache dan MySQL. Jika berhasil 

dijalankan, Apache dan MySQL akan berwarna hijau dan menampilkan nomor PID(s) dan nomor 

Ports(s) seperti gambar di bawah ini. 

 

 

INSTALL SQLyog 

SQLyog adalah aplikasi client MySQL yang sangat populer digunakan di Indonesia. Aplikasi 

ini memiliki banyak fitur yang memudahkan pengguna melakukan administrasi maupun 

melakukan pengolahan data MySQL. 

Dengan dukungan fitur yang cukup banyak dan lengkap, SQL Yog tersedia versi commercial 

dan community (gratis). SQLyog dapat didownload di situsnya  

https://github.com/webyog/sqlyog-community/wiki/Downloads 

Disarankan untuk menggunakan versi Community yang bersifat Open Source dan Gratis, 

namun demikian versi ini memiliki fasiltas yang sama dengan versi Commercial.  

Klik tombol Start untuk 
mengaktifkan MySQL 

https://github.com/webyog/sqlyog-community/wiki/Downloads
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Tahapan instalasi aplikasi SQLYog (versi Community) 

1. Silahkan download terlebih dahulu file install di alamat yang telah disebutkan di atas. 

 

Jika sistem operasi komputer adalah Windows berbasis 64-Bit, pilihlah SQLyog 64-Bit. 

Sedangkan untuk Windows berbasis 32-Bit, pilihlah SQLyog 32-Bit. Karena Windows 

yang terbaru sudah berbasis 64-Bit, maka diputuskan menggunakan 

SQLyog Community Edition - 13.1.6 (64-Bit) 

2. Kemudian klik 2x pada file setup sqlyog. selanjutnya akan muncul tampilan pilihan bahasa 

yang akan digunakan selama operasi installasi, dalam hal ini pilih English (tidak ada 

bahasa Indonesia Brooo). Kemudian klik OK sehingga akan muncul kotak dialog 

Pembukaan, untuk lanjut instalasi klik tombol Next. 

 

3. Pada kotak dialog License Agreement, pilih/klik opsi “I accept the terms of the License 

Agreement”, kemudian klik Next. 

Pilih dan Klik SQLyog 
yang akan di Download 
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4. Pada kotak dialog Choose Components, tentukan komponen yang akan diinstal. Dalam 

hal ini menggunakan default-nya, klik tombol Next. 

5. Kemudian menentukan lokasi folder tempat penyimpanan instalasi, sebagai saran 

simpan di di folder drive c:\program files\sqlyog saja agar mudah ditemukan hasil 

instalannya. kemudian klik tombol Install. 

Jika menghendaki lokasi folder instal yang lain untuk menampung file aplikasi SQLyog 

ditempatkan di drive d:\Database\SQLyoq 

Selanjutnya, kita tunggu sampai proses instalasi sqlyog selesai. 

 

6. Jika proses instalasi sudah selesai, kemudian klik Finish. Jika opsi Run SQLyog 

Community diaktifkan maka program aplikasi SQLyog akan dijalankan. 
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Sebelum menggunakan aplikasi SQLyog, pastikan server MySQL sudah diaktifkan terlebih 

dahulu melalui Control Panel XAMPP (lihat pembahasan sebelumnya). 

Menjalankan aplikasi SQLyog 

1. Klik 2x icon SQLyog Community pada desktop windows untuk memulai aplikasi. Kotak 

dialog Connect to MySQL Host akan muncul terlebih dahulu sebelum masuk ke aplikasi 

SQLyog. 

 
2. Kotak dialog Connect to MySQL Host untuk menghubungkan host server MySQL, untuk 

itu pastikan server MySQL sudah aktif (cara mengaktifkan lihat pembahasan 

sebelumnya). Untuk memastikannya klik tombol Test Connection, jika berhasil terhubung 

akan muncul informasi seperti berikut ini. 
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3. Klik tombol Connect untuk masuk ke aplikasi SQLyog, jika sudah terhubung ke host server 

MySQL akan muncul window area kerja SQLyog seperti berikut ini dengan panel kiri 

adalah bagian Object Browser yang berisi daftar informasi dari semua objek database kita. 

 
4. Klik salah satu table dari database yang ada, lalu klik tombol (+) untuk menampilkan 

informasi tabel dari database tsb, kemudian klik tab Table Data pada panel kanan bawah, 

Isi data dari table tersebut akan segera terbaca. 

 
5. Ketikan perintah SQL pada bagian panel kanan atas (Query 1), kemudian untuk eksekusi 

query tekan tombol keyboard F9 atau tombol  pada toolbar dan hasilnya dapat dilihat di 

panel kanan bawah. 

Object Browser 

Tab Table Data 

Table 
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Klik tombol + untuk 
menambah tab Query baru 



 

Progdi Akuntansi – FEB UDINUS 

11 

Dasar Penulisan MySQL 
 

Setiap perintah, atau sering juga disebut “query” di dalam MySQL harus diakhiri dengan tanda 

titik koma “;” dan akan dieksekusi setelah tombol Enter ditekan. Selama query MySQL belum 

diakhiri dengan “;” maka itu dianggap masih dalam satu perintah. Perintah-perintah tersebut 

dituliskan di panel query pada aplikasi SQLyog dan untuk menjalankannya bisa per baris bisa 

juga beberapa baris sekaligus. 

 

Ketika kita menjalankan sebuah perintah MySQL (query), query tersebut akan dikirim dari 

MySQL Client ke MySQL Server untuk di proses, setelah proses selesai, hasilnya akan dikirim 

kembali ke MySQL Client. 

 

 

TIPE-TIPE FIELD (KOLOM) DATA 

MySQL memiliki cukup banyak tipe data untuk field (kolom) tabel. Tipe field (kolom) ini 

menentukan besar kecilnya ukuran suatu tabel. Tipe field di MySQL setidaknya terbagi menjadi 

beberapa kelompok, yaitu numerik, string, date-andtime, dan kelompok himpunan (set dan 

enum). Masing-masing tipe field memiliki batasan lebar dan ukurannya. 

1. Tipe Data Angka (Numerik). 

Tipe Data Angka (Numerik) merupakan tipe data yang dapat kita gunakan pada suatu variabel 

konstanta yang dapat menyimpan nilai berupa angka. Pada tipe data angka terbagi menjadi 

beberapa jenis seperti pada kolom tabel dibawah ini. 

Ketikan perintah SQL 
(query) di sini 
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2. Tipe Data Teks (String). 

Tipe Data Teks (String) merupakan tipe data yang bisa kita gunakan untuk menampung banyak 

karakter dengan jumlah maksimum data yang dapat ditampung yakni sebanyak 255 karakter. 

Dibawah ini ada beberapa jenis-jenis tipe data string yang terdapat pada Database MySQL. 

 

3. Tipe Data Date. 

Tipe Data Date digunakan untuk menyimpan data tanggal dengan format tahun, bulan, tanggal. 

Beberapa jenis tipe data date yang dapat digunakan. 
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JENIS –  JENIS PERINTAH SQL  

Perintah atau instruksi SQL dapat dikelompokkan berdasarkan jenis dan fungsinya. Terdapat 

3 jenis perintah dasar SQL : Data Definition Language, Data Manipulation Language, dan Data 

Control Language. 

− Data Definition Language (DDL) adalah jenis instruksi SQL yang berkaitan dengan 

pembuatan struktur tabel maupun database. Termasuk diantaranya : CREATE, DROP, 

ALTER, dan RENAME. 

− Data Manipulation Language (DML) adalah jenis instruksi SQL yang berkaitan dengan 

data yang ada dalam tabel, tentang bagaiman menginput, menghapus, memperbaharui 

serta membaca data yang tersimpan di dalam database. Contoh perintah SQL untuk 

DML: SELECT, INSERT, DELETE, dan UPDATE. 

− Data Control Language (DCL) adalah jenis instruksi SQL yang berkaitan dengan 

manajemen hak akses dan pengguna (user) yang dapat mengakses database maupun 

tabel. Termasuk diantaranya : GRANT dan REVOKE. 

Selain ketiga jenis perintah SQL, terdapat juga 2 jenis SQL tambahan : Transaction Control 

Language, dan Programmatic SQL. 

− Transaction Control Language (TCL) adalah perintah SQL untuk proses transaksi. Proses 

transaksi ini digunakan untuk perintah yang lebih dari 1, namun harus berjalan semua, 

atau tidak sama sekali. 

Misalnya untuk aplikasi critical seperti transfer uang dalam sistem database perbankan. 

Setidaknya akan ada 2 perintah, yaitu mengurangi uang nasabah A, dan menambah uang 

nasabah B. Namun jika terjadi kesalahan sistem, kedua transaksi ini harus dibatalkan. 

Tidak bisa hanya satu perintah saja. Termasuk ke dalam TCL adalah perintah : COMMIT, 

ROLLCABK, dan SET TRANSACTION. 

− Programmatic SQL berkaitan dengan sub program (stored procedure) maupun 

penjelasan mengenai struktur database. Contoh perintah seperti : DECLARE, EXPLAIN, 

PREPARE, dan DESCRIBE. 

Pada modul ini yang akan dibahas adalah perintah-perintah SQL DML dan DDL. 

DATA DEFINITION LANGUAGE (DDL)  

MEMBUAT, MELIHAT, DAN MENGHAPUS DATABASE 

Membuat Database 

Untuk membuat database, format penulisan querynya adalah: 

CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] nama_database 

Bentuk perintah di atas akan membuat sebuah database baru dengan nama nama_database. 

Aturan penamaan sebuah database sama seperti aturan penamaan sebuah variabel, dimana 

secara umum nama database boleh terdiri  dari huruf, angka dan under-score (_). Jika 

database yang akan dibuat sudah ada, maka akan muncul pesan error. Namun jika ingin 

otomatis menghapus database yang lama jika sudah ada, aktifkan option IF NOT EXISTS. 
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Dalam format perintah query yang terdapat di dalam kurung siku merupakan perintah optional, 

boleh diabaikan jika tidak diperlukan. 

Jika kita ingin membuat sebuah database mahasiswa, maka querynya adalah: 

CREATE DATABASE mahasiswa; 

 

Setelah mengetik query CREATE DATABASE mahasiswa; klik tombol Execute Query 

 atau tekan tombol keyboar F9.  Atau klik tombol   Execute All Query untuk 

menjalankan beberapa baris query sekaligus. 

Tambahan query  [IF NOT EXISTS] digunakan untuk membuat MySQL tidak menampilkan 

pesan error jika database tersebut telah ada sebelumnya dalam database. Contohnya, jika kita 

menjalankan lagi query untuk membuat database mahasiswa, MySQL akan menampilkan 

pesan error. 

Jika pada panel Object Browser belum terlihat nama database yang sudah dibuat 

sebelumnya, klik tombol Refresh Object Browser . 

Menampilkan Database 

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

perintah sebagai berikut :  

SHOW DATABASES;  

Hasil dari perintah di atas akan menampilkan semua database yang sudah ada. Berikut ini 

contoh hasil dari query di atas : 
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Membuka/ Mengaktifkan Database  

Sebelum melakukan manipulasi tabel dan record yang berada di dalamnya, kita harus 

membuka atau mengaktifkan databasenya terlebih dahulu. Untuk membuka database 

“mahasiswa”, berikut ini querynya :  

USE mahasiswa; 

 

Menghapus Database  

Untuk menghapus suatu database, sintaks umumnya adalah sbb : 

DROP DATABASE [IF EXISTS] nama_database;  

Bentuk perintah di atas akan menghapus database dengan nama nama_database. Jika 

database-nya ada maka database dan juga seluruh tabel di dalamnya akan dihapus. Jadi 

berhati-hatilah dengan perintah ini! Jika nama  database yang akan dihapus tidak ditemukan, 

maka akan ditampilkan pesan error. Aktifkan option IF EXISTS untuk memastikan bahwa suatu 

database  benar-benar ada. 

Berikut ini contoh perintah untuk menghapus database dengan nama “mahasiswa” : 
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MEMBUAT, MENGEDIT, DAN MENGHAPUS TABEL 

Membuat Tabel 

Format dasar query untuk membuat tabel adalah: 

CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] nama_tabel (daftar_kolom) [type=tipe_tabel] 

− Query opsional  [IF NOT EXISTS] sama seperti pada query pembuatan database, 

digunakan untuk membuat MySQL tidak menampilkan pesan error jika tabel tersebut 

telah ada sebelumnya dalam database. 

− Nama_tabel adalah nama dari tabel yang ingin kita buat. 

− Daftar_kolom berisi definisi dari kolom-kolom yang akan kita buat untuk database ini. 

Lebih lanjut tentang jenis-jenis kolom akan kita bahas dalam tutorial selanjutnya. 

− Tipe_tabel adalah query opsional dimana kita dapat mendefinisikan tipe tabel untuk 

tabel yang akan kita gunakan, seperti MyISAM maupun InnoDB. Lebih lanjut tentang 

tipe tabel akan kita bahas pada tutorial berikutnya. 

Sebagai contoh, kita akan membuat tabel berdasarkan data mahasiswa pada database 

akademik berikut ini : 

 

Dari tabel tersebut kita dapat simpulkan bahwa tabel akan terdiri dari 5 buah kolom: 

− Kolom NIM (Nomor Induk Mahasiswa), walaupun isi tabel ini berupa angka, namun angka 

disini bukan dimaksudkan untuk operasi matematis, sehingga kita akan lebih cocok jika 

jika menganggapnya kumpulan karakter atau huruf, maka kita akan membuatnya dengan 

tipe tabel string. Dalam MySQL tipe string didefinisikan sebagai char. 

− Kolom Nama berisi karakter huruf, maka akan kita buat dengan tipe data string. 

− Kolom Umur akan berisi angka-angka, dan mungkin saja kita akan menggunakan umur 

untuk keperluan matematis, maka tipe data yang akan kita gunakan adalah integer. 

− Kolom Tempat Lahir berisi kumpulan karakter huruf, maka akan kita buat dengan tipe 

data string. 

− Kolom Jurusan berisi kumpulan karakter huruf, maka akan kita buat dengan tipe data 

string. 
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Karena secara struktur tabel berada di dalam database, maka sebelum menjalankan query di 

atas pastikan bahwa kita sudah mengaktifkan database yang akan diisi dengan tabel di atas 

dengan menggunakan perintah query USE nama database. 

Sehingga query untuk membuat tabel tblmahasiswa seperti diatas adalah: 

 

Penjelasan query: 

− Dengan query diatas, kita telah membuat sebuah tabel dengan nama tblmahasiswa, 

terdiri dari 5 kolom: nim, namamhs, umur, tmp_lahir, dan jurusan. 

− Setelah nama kolom, kita definisikan jenis dari kolom tersebut. 

− Untuk kolom yang berisi huruf (string), dalam MySQL dapat kita definisikan sebagai 

varchar. Angka di dalam kurung adalah jumlah karakter maksimal yang dapat ditampung, 

misalnya untuk kolom namamhs, kita menginstruksikan MySQL untuk menyediakan 

maksimal sebanyak 30 karakter untuk kolom nama. 

− Untuk kolom yang berisi angka, MySQL menyediakan beberapa tipe yang dapat dipilih, 

untuk contoh diatas, kita memilih integer, disingkat menjadi int. 

− Untuk setiap kolom, dalam query CREATE TABEL, dipisahkan dengan tanda koma, dan 

seluruh definisi kolom harus berada diantara tanda kurung. 

 

Menghapus Tabel 

Format query untuk menghapus tabel adalah: 

DROP TABLE [IF EXISTS] table_name [, table_name,...] 

Query opsional [IF EXISTS] digunakan untuk menghilangkan pesan error jika tabel yang akan 

dihapus memang sudah tidak ada. Dari format query DROP TABLE, dapat dilihat bahwa dalam 

satu query, kita dapat menghapus beberapa tabel sekaligus. 

Untuk menghapus tabel tblmahasiswa, query-nya adalah: 

DROP TABLE tblmahasiswa; 
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Mengedit Struktur Tabel 

Pada bagian sebelumnya sudah dibahas tentang tipe data tabel MySQL dan atribut tipe data 

tabel MySQL, kali ini akan dibahas tentang bagaimana merubah atau mengubah serta 

modifikasi tabel MySQL setelah tabel itu dibuat. Query yang digunakan adalah ALTER TABLE. 

Ada kalanya setelah sebuah tabel MySQL yang sudah dibuat, namun masih ada yang kurang 

atau akan mengubah struktur tabel tersebut. Baik itu berupa penambahan kolom baru, atau 

penghapusan sebuah kolom untuk digantikan dengan kolom lain. 

Agar memudahkan dalam mempelajari query ALTER TABLE, di dalam database dtakademik 

akan dibuat sebuah tabel dengan nama tbljurusan. Masih menggunakan SQLyog, gunakan 

perintah query berikut jika anda ingin membuat tabel yang sama: 

 

Merubah Tipe Data 

Setelah membuat tabel tbljurusan, ternyata tipe data pada kolom jmlmhs adalah SMALLINT 

tidak dapat menampung banyak nilai angka. Maka perlu di-edit tipe datanya menjadi 

MEDIUMINT. Perubahan ini dapat dilakukan dengan mengunakan query ALTER…MODIFY 

sebagai berikut: 

ALTER TABLE nama_tabel MODIFY nama_kolom tipe_data_baru; 

maka query untuk kasus di atas adalah sbb: 

ALTER TABLE tbljurusan MODIFY jmlmhs MEDIUMINT; 

Silahkan refresh object browser untuk melihat efek dari perubahan tipe data tadi. 

 

Merubah Nama Kolom (field) Tabel 

Untuk merubah nama kolom (field) pada tabel yang sudah ada, dapat menggunakan perintah 

ALTER…CHANGE, dengan format query sebagai berikut: 

ALTER TABLE nama_tabel CHANGE nama_kolom nama_kolom_baru tipe_data; 

Katakan kita ingin merubah nama kolom alamat menjadi lokasi agar menjadi gedung, dapat 

dilakukan dengan query berikut: 

ALTER TABLE tbljurusan CHANGE lokasi gedung VARCHAR(100); 

  



 

Progdi Akuntansi – FEB UDINUS 

19 

Menambah Nama Kolom (field) Baru 

Misalkan akan ditambah kolom baru yang berisi nama ketua jurusan ke dalam tabel tbljurusan, 

kita dapat saja menghapus tabel dan membuat ulang, namun dengan menggunakan query 

ALTER…ADD, menambahkan kolom baru dapat dilakukan dengan lebih mudah. 

ALTER TABLE nama_tabel ADD nama_kolom_baru tipe_data; 

Contoh query menambahkan kolom kajur (ketua jurusan) ke dalam tabel tbljurusan adalah: 

ALTER TABLE tbljurusan ADD kajur VARCHAR(50); 

 

Menghapus Nama Kolom (field) 

Kebalikan dari menambahkan kolom baru, query ALTER…DROP dapat digunakan untuk 

menghapus sebuah kolom dari tabel MySQL. 

ALTER TABLE nama_tabel DROP nama_kolom; 

Mari kita contohkan dengan menghapus kolom kajur dari tabel tbljurusan:. 

ALTER TABLE tbljurusan DROP kajur; 

 

Menambahkan Primary Key pada Nama Kolom (field) 

Misalkan kita akan menambahkan status Primary Key pada kolom kode jurusan dengan query 

ADD PRIMARY KEY (Nama Kolom). 

ALTER TABLE nama_tabel ADD PRIMARY KEY (nama_kolom); 

Sebagai contoh akan menambahkan status primary key pada kolom kode dari tabel tbljurusan:. 

ALTER TABLE tbljurusan ADD PRIMARY KEY (kode); 

 

DATA MANIPULATION LANGUAGE (DML)  

MENAMBAH DATA KE DALAM TABEL – INSERT 

Menambahkan sebuah data ke dalam tabel MySQL merupakan salah satu aktifitas yang paling 

sering dilakukan. Pembuatan database dan tabel hanya perlu dilakukan 1 kali saja, namun 

menginput data ke dalam tabel akan terus dilakukan sepanjang penggunaan aplikasi. Di dalam 

MySQL (dan juga RDBMS lainnya), kita menggunakan query INSERT untuk menambahkan 

data ke dalam tabel. 

penulisan dasar dari perintah INSERT dalam MySQL adalah sebagai berikut: 

INSERT [LOW_PRIORITY | DELAYED | HIGH_PRIORITY] [IGNORE] 
[INTO] tbl_name [(col_name,...)] 
{VALUES | VALUE} ({expr | DEFAULT},...),(...),... 
[ ON DUPLICATE KEY UPDATE 
col_name=expr 
[, col_name=expr] ... ] 
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Tapi penulisan query yang paling sederhana dan mudah adalah sebagai berikut: 

INSERT INTO nama_tabel VALUES (nilai_kolom1, nilai_kolom2,...); 

nama_tabel adalah nama dari tabel yang akan diinput, sedangkan nilai_kolom1 adalah nilai 

yang akan kita input kedalam tabel MySQL, nilai_kolom2 adalah nilai untuk kolom kedua, 

dan seterusnya. Perhatikan bahwa nilai_kolom harus berada dalam tanda kurung dan 

dipisahkan dengan koma untuk kolom-kolom berikutnya. 

Sebagai contoh untuk memahami perintah INSERT di dalam SQLyog (panel Query) kita akan 

membuat tabel matakuliah di dalam database dtakademik dengan query sebagai berikut: 

USE dtakademik; 

CREATE TABLE matakuliah ( 

kodemk VARCHAR(5) PRIMARY KEY,  

namamk VARCHAR(50) NOT NULL,  

SKS TINYINT, 

jurusan VARCHAR(50)); 

setelah membuat tabel matakuliah dalam database dtakademik, berikut ini contoh untuk 

memasukkan satu baris data ke dalam tabel matakuliah: 

INSERT INTO matakuliah VALUES ('B1201','Akuntansi Dasar',2,'Akuntansi'); 

Setelah perintah SQL di atas berhasil dieksekusi, maka record atau data dalam tabel 

matakuliah akan bertambah. Jalankan perintah berikut ini untuk melihat isi tabel matakuliah !  

SELECT * FROM Matakuliah; 

 

Jika kita ingin langsung memasukkan 2 baris data sekaligus atau lebih dalam satu perintah 

query INSERT, tinggal menambahkan isi data untuk baris berikutnya dibelakang perintah 

dengan format penulisan sebagai berikut: 

INSERT INTO nama_tabel VALUES (nilai_kolom1a, nilai_kolom2a,...),  

(nilai_kolom1b, nilai_kolom2b,...); 

Contoh query untuk penambahan data dengan 2 baris sekaligus adalah: 

INSERT INTO matakuliah VALUES ('B1202','Perpajakan',3,'Akuntansi'),  

 ('B1101','Manajemen Operasi',3,'Manajemen'); 

Untuk situasi dimana kolom yang akan diisi tidak diketahui urutannya, atau kita hanya akan 

mengisi sebagian kolom saja, maka kita harus mendefenisikan kolom-kolom mana saja yang 

akan digunakan. Untuk keperluan tersebut, variasi query INSERT dapat  menggunakan sintaks 

berikut ini: 

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

VALUES (nilai_kolom1, nilai_kolom2,...); 
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field1 adalah nama kolom yang akan kita input dengan nilai_kolom1, dan field2 adalah 

nama kolom yang akan diisi dengan data pada nilai_kolom2. Urutan nama kolom dengan 

nilai yang akan diisi harus sesuai. 

INSERT INTO matakuliah(kodemk,namamk, SKS,jurusan)  

VALUES ('B1102','Manajemen Pemasaran',3,'Manajemen'); 

 

 

MENGEDIT DATA DENGAN UPDATE 

Query UPDATE digunakan untuk melakukan perubahan data pada tabel MySQL, yakni 

mengedit baris atau record. Format dasar query UPDATE adalah sebagai berikut: 

UPDATE nama_tabel SET nama_kolom = data_baru WHERE kondisi 

▪ nama_tabel adalah nama dari tabel yang record/barisnya akan diperbaharui (update) 

nama_kolom adalah nama kolom dari tabel yang akan diupdate. 

▪ data_baru adalah nilai data yang akan diinput sebagai nilai baru dari kolom 

▪ kondisi adalah kodisi atau syarat dari baris yang akan diubah, misalnya jika kolom kodemk 

= B1202 maka lakukan update. 

Sebagai contoh, akan merubah jumlah SKS dari kode Mata Kuliah B1201 menjadi 4 dari tabel 

matakuliah, maka query-nya adalah sebagai berikut: 

UPDATE matakuliah SET SKS = 4 WHERE kodemk='B1201'; 

Untuk query yang lebih rumit, kita bisa merubah beberapa kolom sekaligus. Syarat untuk 

kondisi juga dapat menggunakan operator logika seperti OR atau AND sekaligus. 

UPDATE matakuliah SET jurusan ='akuntansi' WHERE 

namamk='SIM' OR SKS= 3 OR kodemk='B1102'; 

 

MENGAHPUS DATA DENGAN DELETE 

Proses delete dilakukan jika terdapat data atau record dalam suatu tabel yang perlu dihapus 

atau dihilangkan. Perubahan yang terjadi dalam proses delete bersifat permanen, artinya 

setelah perintah dijalankan tidak dapat di-cancel (undo). Jadi berhati-hatilah dengan perintah 

delete !  

Bentuk umum perintah SQL untuk menghapus suatu record atau data dari tabel adalah sebagai 

berikut :  

 DELETE FROM nama_tabel [WHERE kondisi]; 

Pada perintah untuk delete di atas : 

− 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. Karena perintah WHERE ini bersifat opsional, maka perintah ini boleh ada boleh 

juga tidak. 
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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 

Perhatikan beberapa contoh perintah DELETE dari tabel tblmahasiswa berikut ini ! 

1. Menghapus data mahasiswa yang mempunyai nim = ‘B1202’  

DELETE FROM tblmahasiswa WHERE nim='B1202'; 

2. Menghapus semua mahasiswa jurusan  “D3-Perpajakan” 

DELETE FROM tblmahasiswa WHERE jurusan='D3-Perpajakan'; 


