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Tipe Data

• Tipe data numerik
Tipe Data Keterangan Ukuran

Integer atau int Signed value : -2147683648 

hingga 2147683648

4byte

Decimal Nilai tergantung besaran M dan D Mbyte

Tinyint Signed value : -128 to 127 1byte

Smallint Signed value : -32768 to 32767 2byte

Mediumint Signed value : -8388608 to 838860 3byte

Bigint Signed value : -

922337203685477808 to 

922337203685477808

8byte

Float Pecahan presisi tunggal 4byte

Double Pecahan presisi ganda 8byte



• Tipe data string
Tipe Data Keterangan

Char Menyatakan deretan karakter, maksimal 255 

karakter

Varchar Lebar data bervariasi, maksimum 255

Tinyblob Versi dari small BLOB (Binary Large OBject)

BLOB Binary large object

Mediumblob Medium size BLOB

Longblob Large size BLOB

Tinytext Text string dengan ukuran sangat kecil

Text Text string

Mediumtext Text string ukuran medium

Longtext Text string ukuran besar



• Tipe data tanggal
Tipe Data Keterangan

Date Digunakan untuk tanggal dengan format “YYYY-

MM-DD”

Time Digunakan untuk waktu dengan format 

“hh:mm:ss”

Datetime Digunakan untuk tanggal dan waktu

Timestamp Digunakan untuk tanggal dengan format 

“YYYYMMDDhhmmss”

Year Digunakan untuk penulisan tahun



Operator

• Operator Aritmatika
Operator Keterangan

+ Penjumlahan

- Pengurangan

* Perkalian

/ Pembagian

% Sisa hasil bagi



• Operator Relasional
Operator Keterangan

= Sama dengan

> Lebih besar dari

< Lebih kecil dari

>= Lebih besar sama dengan

<= Lebih kecil sama dengan

!= Tidak sama dengan

Is null Apakah sebuah nilai kosong

In Apakah nilai berada pada pilihan

Not in Apakah nilai tidak berada pada pilihan

Regexp Regular expression



• Operator Logika
Operator Keterangan

Not atau ! Negasi atau pembalik nilai

Or atau || Atau

And atau && Dan



• Melihat tabel yang ada pada basis data

– Untuk melihat tabel pada basis data gunakan 

perintah “show tables”;



• Membuat tabel baru

– Untuk membuat tabel baru gunakan perintah

Create table <nama_tabel> (nama_field1 

spesifikasi_field1,….)



• Contoh akan dibuat tabel mahasiswa yang berisi 

data nim, nama, dan tanggal lahir

• Selanjutnya lihat tabel yang telah dibuat



• Not null dan primary key merupakan 
option yang digunakan field nim

• Not null artinya suatu field tidak boleh 
kosong

• Primary key menunjukkan bahwa field 
digunakan sebagai kunci utama



• Menampilkan struktur tabel

– Untuk menampilkan struktur tabel gunakan 

perintah describe <nama tabel>



• Mengisikan data

– Untuk menambahkan data baru pada tabel

gunakan perintah insert.

Insert into <nama_tabel> values (data_field1, 

data_field2, data_field3, dst…);



• Menambahkan satu record ke tabel 
mahasiswa

• Menambahkan data secara masal



• Menambahkan data untuk field tertentu

• Menampilkan semua field dan semua
record pada tabel mahasiswa.



• Mengubah data

– Untuk mengubah data pada tabel gunakan

perintah Update

Update <nama_tabel> set field1=value1, 

field2=value2,… where [kondisi]



• Misal kita ingin mengubah data pada tabel 

mahasiswa untuk nim “M0002” yang 

sebelumnya bernama “sugeng” diganti menjadi 

“sugeng hariyadi”, maka perintahnya sbb:



• Menghapus data

– Untuk menghapus data pada tabel gunakan

perintah delete

Delete from <nama_tabel> where [kondisi]



• Misal kita ingin menghapus data pada tabel 

mahasiswa dimana nim yang akan dihapus 

adalah “M0006”, maka perintahnya: 



• Menambahkan field baru pada tabel

– Untuk menambah field baru gunakan perintah

alter tabel dengan option add

Alter table <nama tabel> add <namafield> 

tipe_data(ukuran)



• Misal tambahkan field jenis_kel dengan 
tipe char ukuran 1 karakter.

Field jenis_kel akan
ditambahkan pada
posisi akhir list field.



• Menambahkan field baru pada posisi 
pertama



• Menambahkan field pada posisi tertentu, 
misal akan ditambahkan field alamat 
setelah field nama.



• Mengganti tipe data dan ukuran field

– Untuk mengganti tipe data dan ukuran field 

gunakan perintah alter table dengan option 

modify

Alter table <nama tabel> modify <namafield> 

tipe_data(ukuran)



• Misal field alamat akan diubah ukuran
menjadi 60 karakter



• Mengganti nama field serta ukuran field

– Untuk mengganti nama field dan ukuran field 

gunakan perintah alter table dengan option 

change

Alter table <nama tabel> change
<namafield_lama> <namafield_baru> 

tipe_data(ukuran)



• Misal field jenis_kel pada tabel mahasiswa 
akan diganti menjadi jenis_kelamin 
dengan tipe data varchar(1).



• Menghapus field

– Untuk menghapus field pada tabel gunakan

perintah alter table dengan option drop

Alter table <nama tabel> drop <namafield>



• Misal kita ingin menghapus field noid pada 
tabel mahasiswa maka perintahnya sbb: 

Field noid telah
terhapus



• Mengganti nama tabel

– Untuk mengganti nama tabel gunakan

perintah alter table dengan option rename

Alter table <nama tabel> rename <nama tabel

baru>



• Misal kita ingin mengganti nama tabel 
mahasiswa dengan nama “mhs” maka 
gunakan perintah sbb:

Tabel mahasiswa
telah diganti dengan
nama “mhs”.



• Menghapus tabel

– Untuk menghapus tabel gunakan perintah

drop table

drop table [if exists] <nama tabel>

– If exist sifatnya opsional, digunakan untuk

mengecek keberadaan tabel sebelum tabel

dihapus



• Misalnya kita ingin menghapus tabel lat1 
pada database latihan_basisdata maka
gunakan perintah sbb:



Ada Pertanyaan ?



Latihan

1. Buatlah tabel dosen dengan struktur tabel sbb:

2. Isikan 5 record data pada tabel dosen tersebut.



3. Tambahkan field alamat dengan tipe 

varchar(80) pada tabel dosen setelah field 

nama, dan field agama dengan tipe char(10) 

pada akhir field.

4. Ubahlah alamat dan agama masing-masing 

dosen menjadi sbb:



5. Tambahkan field kota setelah field alamat dan 

telepon setelah field jenis_kel dengan tipe data 

dan ukuran bebas.

6. Isikan nilai kota dan telepon pada tiap-tiap 

dosen pada tabel dosen.

7. Selanjutnya hapus data dosen dengan 

nip=‘0002’

8. Tampilkan nip, nama, dan telepon dari semua 

data dosen pada tabel dosen.



Terima kasih


