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Selain untuk mengubah nama tabel, MySQL juga menyediakan ALIAS untuk 
nama kolom.
Format dasar penulisan alias kolom:

…nama_kolom_asli AS nama_kolom_alias…

▪ nama_kolom_asli adalah nama kolom sesungguhnya yang kita gunakan pada 
saat pembuatan tabel. Contohnya adalah matkul.
▪Nama_kolom_alias adalah alias atau nama lain kolom yang ingin kita 

gunakan, misalnya kolom matkul kita aliaskan menjadi mata_kuliah

Sintaks:
SELECT nim, nama, matkul AS mata_kuliah, nilai 
FROM nilai;

SQL - ALIAS1



Menggunakan Alias Pada Tabel

Anda dapat menggunakan Alias pada nama tabel, dengan sintak seperti 
dibawah ini:

SELECT *

FROM nama_tabel AS nama_alias;

Dibawah ini adalah contoh sederhana penggunaan Alias pada nama 
table:

SELECT tk.nik, tk.nama, tk.gender, tk.kd_jabatan

FROM tbl_karyawan AS tk;



Fungsi Aggregat SQL

• AVG() → digunakan untuk menghitung nilai rata-rata di suatu kolom

• COUNT() → digunakan untuk menghitung banyaknya nilai di suatu kolom

• SUM() → digunakan untuk menghitung jumlah/total nilai di suatu kolom

• MIN() → digunakan untuk mencari nilai terendah di suatu kolom

• MAX() → digunakan untuk mencari nilai tertinggi di suatu kolom
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Pembeli Barang Harga Qty

Ujang Mouse 50000 2

Cecep Keyboard 75000 5

Budi FlashDisk 100000 2

Cecep FlashDisk 100000 3

Ujang FlashDisk 100000 1

Cecep Mouse 50000 3

Datbase – DbaseLat03
Tabel Pembelian → TblBeli
Pembeli – Varchar (10)
Barang – Varchar (15)
Harga – Int (10)
Qty – Int (2)



Fungsi Aggregat : AVG ()
Contoh kasus sederhana untuk penggunaan fungsi AVG() : Berapa rata-rata 
pembelian yang dilakukan oleh Cecep?

SELECT AVG(harga)

FROM TblBeli

WHERE pembeli =‘Cecep’;

Contoh kasus kedua untuk penggunaan fungsi AVG() : Berapa rata-rata 
pembelian yang dilakukan setiap pembeli ?

SELECT pembeli, AVG(harga) As Rata

FROM TblBeli

GROUP BY pembeli;



Fungsi Aggregat : COUNT()
Contoh kasus sederhana untuk penggunaan fungsi Count() : Berapa banyak 
pembeli yang membeli Flashdisk ?

SELECT COUNT(pembeli)

FROM TblBeli

WHERE barang=‘FlashDisk’;

Contoh kasus kedua untuk penggunaan fungsi Count() : Berapa banyak 
pembeli untuk masing-masing barang yang dibeli?

SELECT barang, COUNT(pembeli) as Jumlah

FROM TblBeli

GROUP BY barang;



Fungsi Aggregat : SUM()
Contoh kasus sederhana dalam penggunaan fungsi Sum() : Berapa jumlah 
harga yang harus dibayar oleh Ujang?

SELECT SUM(harga)

FROM TblBeli

WHERE barang=‘Ujang’;

Contoh kasus kedua untuk penggunaan fungsi Sum() : Berapa jumlah harga 
yang harus dibayar oleh setiap pembeli ?

SELECT pembeli, SUM(harga) as Jml_Harga

FROM TblBeli

GROUP BY pembeli;



Catatan
• Jika dilihat disetiap contoh kasus kedua terdapat syntax "GROUP BY". 

GROUP BY dalam setiap contoh kasus kedua diatas berfungsi untuk 
mengelompokkan data.

• Jika field yang di-SELECT lebih dari sama dengan 1 (satu) dan terdapat 
fungsi Agregat disana maka semua field yang di-SELECT (kecuali field yang 
berada dalam fungsi Agregat) harus dimasukan ke bagian GROUP BY



LATIHAN



Latihan Fungsi Agregat

• Buatlah database baru → Dbase03 

• Buatlah table baru → TblNilai

NIM varchar (5), Nama varchar (10), 

matkul varchar (20), nilai int(4)



Tuliskan perintah SQL
1. Tampilkan rata-rata nilai dari seluruh mahasiswa.

2. Tampilkan rata-rata nilai untuk setiap mahasiswa

3. Tampilkan nilai terbesar dan terkecil untuk setiap mahasiswa.

4. Tampilkan rata-rata nilai yang didapat mahasiswa untuk setiap 
matakuliah

5. Tampilkan rata-rata nilai untuk setiap mahasiswa, yang rata-rata 
nilai lebih besar dari 80


