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Pendahuluan 

 
 Terimakasih kepada ibu dan bapak ku yang ada di desa terpencil nun jauh 
disana, yang selalu menjadikan motifator dan inspirasi buat saya sehingga saya dapat 
melalui hari-hariku dengan semangat 45..cie cie. Ini dalah sedikit project karya yang 
sengaja saya buat sebenernya tidak terlalu hebat sih biasa-biasa aja tapi karena saya 
terpacu pada kata-kata di IlmuKomputer.com “ikatlah ilmu dengan tulisan” sehingga 
saya hanya ingin mengeikat ilmu yang saya dapet biar g ilang…hehehehhe (kayak 
layang-layang aja perlu diikat), kalau bisa akan saya makan ilmu itu walaupun rasanya 
g enak tapi semua itu butuh perjuangan tidak semudah apa yang kita bayangkan.  
 
 Saya tertarik mempelajari MySQL karena saya terinspirasi temen saya yang 
selalu biasa aja segala hal. Dengan membuat ini mudah-mudahan ini adalah locatan 
saya unutk selalu dan mencoba selalu berkarya bukan hanya untuk pribadi saya, tapi 
juga bias bermanfat bagi orang banyak….amin. 
 
 Biar g lama-lama dan membuat anda semakin penasaran dan bahkan biasa 
terganggu dengan tulisan saya yang tata bahsanya sedikit agak keluar dari koridor 
norma tulisan yang baik dan benar tapi easy going aj lah. Saya hanya ingin membuat 
tulisan sesuai dengan bahasa saya yang sederhana dan mencerminkan pribadi saya. . 
Saya ucapkan selamat membaca semoga bermanfaat……amin. 
 
 
 

Gresik, 31 mei 2011 
Hormat saya, 

 

 
 

DAny Ryzky Arif S 
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MySQL dan SQL ???? 

 
 Tentu anda sudah tidak asing lagi dengan bahasa pemograman MySQ kerena 
apa dengan mudahnya kita bisa kita temui tutorialnya baik itu diinternet maupun 
dapet pelajaran dirumah, ditetangga atau sekolah atau pelajaran apa aja yang 
penting berhubunagan dengan database. Lantas apa sih perbedaannya MySQL 
dengan SQL, jangan-jangan Cuma berbeda dalam tata bahasa saja antara ada (My) 
dengan tidak ada (My) tapi eitz…Sebenernya MySQL dan SQL adalah dua makluk 
yang berbeda, …lebih mudahnya dan gampangnya untuk dimengerti adalah, 
MySQL adalah softwarenya dan SQL adalah bahasa perintahnya….mudah kan ga 
bingun lagi kita membedakan keduanya..kalau masih bingung ya kata bondan 
prakosa “ya Sudah lah”. 
 

 
 

MySQL  
 

 Software database sangat banyak sekali bermunculan seperti jamur dimusim 
penghujan seiring dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan akan database server. 
Disini kita akan focus pada pembahasan mengenai database MySQl karena saya 
hanya menyesuaikan dengan judulnya kalau judulnya tidak MySQL pastinya 
pembahasanya juga tidak adan MqSQL…heheheehe gtu aja k repot. Selain itu 
database MySQl cenderung  gratis  dan tidak dipungut biaya sepeser pun atau pajak 
dari pemerintah.  MySQL mempunyai kelebihan antara lain adalah : 

 
 Kecepatan : 

Menurut data yang saya peroleh dan banyak ahli baik itu ahli pertukangan, 
perbengkelan, las atau ahli2 lainya mengetakan bahwa MySQl merupakan 
server tercepat. 
 

 Kemudahan 
MySQL mempunyai performa yang tinggi namun merupakan database yang 
simple dan mudah dimengerti  
 

 Harga 
Soal harga mengikuti IMF atau infalasi tiap tahun,,,,hehehehe. Tidak saya Cuma 
bercanda tadi, soal harga MySQl  cenderung gratis  
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 Konektifitas dan sekuritas 
Database MySQL dapat diakses dari semua tempat di internet dengan hak 
akses tertentu 

 
 Portabilitas  

Database MySQL dapat berjalan dalam banyak varian UNIX dengan baik, seperti 
saat ini dapet berjalan di system non-UNIX 

 
 Distribusi yang terbuka 

MySQL mudah didapatkan dan dimiliki source code yang boleh disebarluaskan 
sehingga bias dikembangkan lebih lanjut 

 
 Etc 

Ya pikir2 sendiri lah cari di internet biar mikir dikit…hihihihi 

 
Tipe – tipe table MySQL 
 
 MySQL mendukung beberapa tipe table, tergantung konfigurasi saat proses 
instalansi MySQL. MySQL memiliki 3 (tiga) tipe data utama, uaitu MyISAM, InnoDB 
dan HEAD. Nah jika kita tidak menyebutkan tipe data saat membuat table, maka 
dengan otomatis akan dibuat sesuai dengan konfigurasi default server MySQL. Hal 
ini ditentukan oleh variabel default-table-type di file konfigurasi MySQL. Beberapa 
penjelasan databases MySQL. 
 
MyISAM    
Tipe table MyISAM merupakan tipe table yang sederhana, stabil, dan mudah 
digunakan. Jika kita akan menyimpan data sederhana yang tidak terlalau rumit, 
maka gunakan tipe table ini. Kelebihan utama MyISAM adalah kecepatan dan 
kestabilannya. Jika kita memilih MyISAM, maka secara otomatis MyISAM akan 
menetukan salah satu dari tiga jenis table MyISAM, yaitu : 

 MyISAM static . jenis ini digunakan ketika semua kolom dalam table 
didefinisikan dengan ukuran yang pasti. Dengan kata lain tidak ada kolom 
yang mempunyai tipe seperti VARCAHAR, TEXT dan BLOB. Karena sifatnya 
yang fixed, maka jenis ini lebih cepat, aman dan stabil 

 MyISAM dymanic. Jenis ini digunakan ketika terdapat kolom dengan tipe 
dinamis, seperti kolom VARCHAR. Keutungan utama dari jenis ini adalah 
ukuran yang dinamis. Jadi sifatnya lebih efektif karena unuran data (file) 
menyesuaikan isi dari masing-masing kolom (field). 

 MyISAM compressed. Kedua jenis MyISAM static dan dynamic dapat 
dikompresi menjadi satu jenis yaitu MyISAM compressed dengan perintah 
myisamchk. Tentunya hasilnya lebih kecil dari segi ukurannya. Tebel yang 
terkrompresi tidak dapat dikenakan operasi seperti INSERT, UPDATE dan 
DELETE. 

 
InnoDB 
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Tipe table InnoDB merupakan tipe table MySQL yang mendukung proses 
transaksi. Tipe ini memiliki keunggulan antara lain : 

 Mendukung transaksi antar table 

 Mendukung row-level-loking 

 Mendukung Foreing-key Constraints 

 Crash recovery 
HEAP 
Tebel dengan tipe HEAD tidak menyimpan datanya di hardisk, tetapi menyimpannya 
di RAM (memori). Tipe table ini biasanya digunakan sebegai table sementara 
(temporary). Table secara otomatis akan dihapus dari MySQL saat koneksi ke 
server diputus atau server MySQL dimatikan. 
 
 
Tipe Tabel yang lain 
Selain3 contoh tipe table  diatas yaitu MySQL, InnoDB dan HEAP. MySQL juga 
mendukung tipe table yang lain : 

 BDB. Tipe table ini mirip table InnoDB, namun penggunaanya belum 
maksimal 

 Archive . tipe ini tersedia sejak MySQL versi 4.1. tipe ini digunakan unutk 
menyimpan table yang terkopresi, dimana biasanya digunakan dala proses 
backup 

 CsV. Tipe ini digunakan unutk menyimpan data dalam bentuk file text yang 
dibatasi oleh moma(delimiter)  

 NDB (MysQL cruster) (MySQL cluster). Tersedia sejak versi 4.1 

 Federated (External). Tipe ini tersedia MySQL MySQL versi 5.0 
 
Terdapat 2 jenis perintah SQL yaitu : 

1. DDL atau Data Defination Language 
DDL merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan pendefinisian 
suatu struktur database dalam hal ini database dan table. Beberapa perintah 
dasar yang termasuk DDL antara lain : 

 CREATE 
 ALTER 
 RENAME 
 DROP 

2. DML atau Data Manipulation Language 
DML merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi atau 
pengelolaan data atau record dalam table. Beberapa perintah yang termasuk 
DML antara lain : 

 SELECT  
 INSERT 
 UPDETE 
 DELETE 

 
1)  

Menjalanksan MySQL 
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 Dalam buku ini saya mengagap kalian dah bisa menginstal dan menjalankan 
program MySQ. Disini saya menggunakan XAMPP karena apa didalam XAMPP 
terdapat pula PHP, Apache dan MySQl jadi menurutku serbaguna lah kayak  3 in 1. 
Jadi tidak akansaya  ulangi lagi pelajaran menginstal soalnya memakan waktu, 
biaya dan tenaga juga sih untuk menerangkan secera detai, nah itu tugas kalian ya 
(Penting)….jangan males untuk terus dan terus menggali apa itu MySQL kalu tidak 
bias boleh bertanya ayah, ibu, adik , kakak, nenek atau siapa aja yang kalian piker 
penter. Sekarang silahkan anda melakukan uji coba untuk mengakses MySQl dari 
DOS prompt/CMD. Jalankan ptogram MySQL server melalui menu utama windows : 
Start -> search program and file -> didalamnya ketik  cmd maka akanmuncul :  
 

 
 

 
Setelah kita masuk ke program CMD untuk masik ke program MySQL gunakan 
perintah:  
 
C:\user\>g>cd\ 
C:\> xampp\mysql\bin\mysql –h localhost –u root 

 

Jika berhasil maka hasilnya akan muncul seprti berikut, artinya MySQL siap untuk 
diobok-obok,,,hehehehe  
 
Your MySQL connection id is 1 
Server version: 5.1.41 Source distribution 
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Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current 
input statement. 

 
Untuk menampilkan database yang ada di program MySQL maka gunakan perintah 
 
mysql> show databases; 
+--------------------+ 
| Database           | 
+--------------------+ 
| information_schema | 
| cdcol              | 
| db_berita          | 
| db_ujicoba         | 
| dbbox              | 
| dbmahasiswa        | 
| kasir              | 
| latihan            | 
| latihan2           | 
| mahasiswa          | 
| marketing          | 
| mysql              | 
| pemilu             | 
| penduduk           | 
| penjualan          | 
| phpmyadmin         | 
| shoutbox           | 
| simpan_pinjam      | 
| transaksi          | 
| webauth            | 
+--------------------+ 
20 rows in set (0.43 sec) 
 
 
 

Membuat Database 
 

Dari table diatas dapet kita lihat table database yang sudah ada di file 
penyimpanan MySQL. Database diatas hanya contoh kerena setiap computer/laptop 
berbeda terganggung kita memasukan databases. Sekarang kita akan membuat 
database yang baru, untuk catatan disini saya akan membuat database mengenai 
koperasi simpan pinjam nama databasenya “koperasi_sp” 
 
Mysql> create database koperasi_simpan_pinjam; 

 
Jika berhasil maka akan ditampilkan pesan seperti berikut  
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Query OK, !row affecd(0.00 sec) 
 
Maka database koperasi_sp sudah ada di database MySQL untuk memeriksanya 
gunakan perintah sama seperti diatas  
 
Msql> show databases; 
 

Hasil perintah diatas akan menghasilkan tampilan database sebagai berikut  
 
mysql> show databases; 
+--------------------+ 
| Database           | 
+--------------------+ 
| information_schema | 
| cdcol              | 
| db_berita          | 
| db_ujicoba         | 
| dbbox              | 
| dbmahasiswa        | 
| kasir      | 
| Koperasi           | 
| latihan            | 
| latihan2           | 
| mahasiswa          | 
| marketing          | 
| mysql              | 
| pemilu             | 
| penduduk           | 
| penjualan          | 
| phpmyadmin         | 
| shoutbox           | 
| simpan_pinjam      | 
| transaksi          | 
| webauth            | 
+--------------------+ 
20 rows in set (0.43 sec) 
 
 
 

Mengaktifkan Database 
 

Sebelum memanipulasi table dan record kita  harus mengaktifkan terlebih dahulu 
database yang kita pilih misalnya kita akan memeilih database koperasi_sp maka 
jalankan perintah sebagai berikut : 
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Mysql> use koperasi_sp; 
 
Jika berhasil maka akan tampil pesan seperti berikut 
 
Database changed 
 
 

Menghapus Database 
 
Untuk menghapus database yang sudah kita buat tinggal kita jalankan perintah 
sebagai berikut  
 
Mysql> drop koperasi_sp; 
 
Jika berhasil akan sksntsmpil pesan sebagai berikut 
 
Query OK, !row affecd(0.00 sec) 
 
 
 

Membuat, mengubah dan menghapus table  
 
Membuat table 
Agar kita punya landasa untuk membuat table sendiri menciptakan inovasi-inovasi 
dalam SQL, Secara umum bentuk table SQL adalah sebagai berikut:  
 
Create table nama_tabel 
( 

Fileds1 tipe(panjang), 
Fileds2 tipe(panjang), 
... 
Filedsn tipe(panjang), 
Primary key(fileds_key) 

); 
 
 
 
 
 
 
 

Macam – Macam Tipe Data 
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MySQL menyediakanmacam-macam  tipe data dan spesifikasi dan panjang 
masing-masing. Maka kita setidaknya kita haus tahu apa aja tipe data itu dan 
panjangnya, perhatika table dibawah ini : 
 

Jenis Tipe Tipe Keterangan 
 
Numerik 

TYNYINT -128 s/d 127 SIGNED 
0 s/d 255 UNSIGNED 

SMALLINT -32768 s/d 32768 SIGNED 
0 s/d 65535 UNSIGNED 

MEDIUMINT -8388608 s/d 8388607 SIGNED 
0 s/d 16777215 UNSIGNED 

INT -2147483648 s/d 2147483647 SIGNED 
0 s/d 4294967295 UNSIGNED. 

BIGINT -9223372036854775808 s/d 
9223372036854775807 SIGNED 
0 s/d 18446744073709551615 
UNSIGNED. 

FLOAT Bilangan pecahan presisi tunggal 

DOUBLE Bilangan pecahan presisi ganda 

DECIMAL Bilangan dengan decimal 

   

DATE/TIME DATE Tanggal dengan format YYYY-MM-DD 

DATETIME Tanggal dan waktu dengan format 
YYYY-MM-DD  HH:MM:SS 

TIMESTAMP Tanggal dan waktu dengan format 
YYYYMMDDHHMMSS 

TIME Wktu dengan format HH:MM:SS 

YEAR Tahun dengan format YYYY 

   

STRING CHAR 0 – 255 karakter 

 VARCHAR 0 – 255 karakter 

TINYTEXT String dengan panjang maksimum 255 
karakter 

TEXT String dengan panjang maksimum 
65535 karakter 

 BLOB String dengan panjang maksimum 
65535 

  
  Sebagai contohnya kita akan buat table anggota_koperasi dengan rincian sebagai 
berikut : 
 
Nama table : anggota_koperasi  

No Nama field Tipe Panjang 

1 Nim Varchar 10 

2 Nama Varchar 30 
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3 Tgl_lahir Date - 

4 Alamat Text - 

 
 
Catatan :  
Sebelum membuat table pastika dulu anda membuat databasenya dan didalam data 
base tersebut terdapat table-table yang siap anda buat 
 
Untuk membuat table sesuai contoh diatas , perintah SQL nya adalah sebagai 
berikut : 
 
Create table anggota_koperasi 
( 
Nim varcahar(10) not null, 
Nama varchar(30) not null, 
Tgl_lahir date, 
Alamat text, 
Primary key(nim) 
); 
 
Jika membuat table maka tampilan pesan akan sebagai berikut : 
 
Query OK, 0 row affected (0,16 sec) 
 
Penjelasn perintah SQL diatas: 

 Create table merupakn perintah dasar untuk membuat table 
 Anggota_koperasi merupakan nama table yang akan dibuat 
 Nim, nama, tgl_llahir dan alamat merupakan nama field 

 Not null merupakan option untuk menyatakan bahwa field tidak boleh kosong 

 Primary key merupakan perintah field mana yang akan  dijadikan primary key 

pada table 
 10 dan 30 dibelakang tipe data merupakan panjang maksimal suatu field 

 Text dan date merupakan tipe data yang karakternya tidak perlu ditentukan 

panjangnya 
 Jangan lupa setiap akhir perintah dengan titik-koma (;) 
 

Melihat table yang sudah kita buat menggunakan perintah 
 
Mysql> show tables; 
 
Jika berhasil naka akan muncul table database koperasi_sp yang sudah kita buat :  
 
mysql> show tables; 
+-------------------------+ 
| Tables_in_koperasi_sp   | 
+-------------------------+ 



                                                                              Dany Ryzky Arif S | Teknik Informatika UMG 

| anggota_koperasi        | 
+-------------------------+ 
 
Untuk melihat stuktur data table anggota_koperasi secara detail menggunakan 
perintah : 
 
Mysql> desc anggota_koperasi ; 
+-----------+-------------+------+-----+---------+-------+ 
| Field     | Type        | Null | Key | Default | Extra | 
+-----------+-------------+------+-----+---------+-------+ 
| nim       | varchar(6)  | NO   | PRI | NULL    |       | 
| nama      | varchar(30) | NO   |     | NULL    |       | 
| tgl_lahir | date        | YES  |     | NULL    |       | 
| alamat    | text        | YES  |     | NULL    |       | 
+-----------+-------------+------+-----+---------+-------+ 
4 rows in set (0.05 sec) 
 
Jika berhasil maka akan muncul secara detail struktur table anggota_koperasi. 
Perintah desc merupakan singkatan dari describe 
 
 

Mengubah struktur Table dengan Alter 
 
Untuk mengubah struktur table pada SQL secara umum menggunakan perintah 
sebagai berikut : 
 
ALTER TABLE nama_table alter_options; 
 
Penjelasan perintah diatas: 
ALTER TABLE  adalah perintah dasar unutk mengubah table 

Alter_options  merupakan pilihan perubahan table, option yang bias digunakan 
diantaranya antara lain : 

 ADD definisi_field_baru 
Option ini digunakan unutk menambah filed baru dengan “definisi_field_baru”  
 

 ADD INDEX  
Digunakan unutk menambahkan index dengan nama “nama_index” pada 
table 
 

 ADD PRIMARY KEY 
Digunakan unutk menambahkan primary key pada table 
 

 CHANGE 
Digunakan unutk mengubah  field_yang_dirubah definisi_field_baru 
 

 DROP nama_field 
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Digunakan untuk menghapus nama field 
 

 RENAME TO nama_tabel_baru 
Digunakan unutk mengganti nama table 
 

 MODIFY definisi_field 
Digunakan untuk mengubah suatu field menjadi definisi field 

 
Beberapa contoh variasi perintah ALTER untuk mengubah struktur table yang sudah 
ada : 

 Menambah field jenis_kelamin pada table anggota_koperasi 
 
ALTER TABLE anggota_koperasi ADD jenis_kelamin varchar(10) not 
null, 
 

 Menambah primary key pada sebuah suatu table 
 
ALTER TABLE anggota_koperasi ADD PRIMARY KEY(nim); 
 

 Mengubah panjang field jenis_kelamin menjadi 2 karakter dalam table 
anggota_koperasi 
 
ALTER TABLE anggota_koperasi change  jenis_kelamin 
jenis_kelamin varchar(5); 
 

 Mengubah tipe field jenis_kelamin menjadi char(2) dalam table 
anggota_koperasi 
 
ALTER TABLE anggota_koperasi MODIFY jenis_kelamin char(2) not 
null; 

 
 Menghapus field jenis_kelamin dari table anggota_koperasi 

 
ALTER TABLE anggota_koperasi DROP jenis_kelamin; 

 
 

Mengubah nama table 
 
Untuk merubah nama table gunakan perintah seperti berikut 
 
RENAME TABLE nama_tabel TO nama_tabel_baru; 
ALTER TABLE nama_tabel TO nama_tabel_baru; 
 
Penjelasan perintah SQL diatas adalah sebagai berikut: 
RENAME TABLE adalah perintah dasar unutk merubah nama field 
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ALTER TABLE adalah perintah dasar unutk merubah nama field sama seperti 

RENAME TABLE 
Nama_table merupakan nama table semula yang akan di rubah 

Nama_table_baru merupakan nama table baru yang sudah kita rubah 

 

 
 
 
Menambahkan record dengan INSERT 
 
Menambahkan record/data kedalam suatu table menggunakan perintah sebagai 
berikut : 
 
INSERT INTO nama_table VALUES (‘nilai1’,’nilai2’,,,,,,,,’); 
 
Atau  
 
INSERT INTO nama_tabel(field1, field2, field3,……..) 
VELUES (‘nilai1’,’nilai2’,’nilai3’,’……….’); 
 
Atau  
 
INSERT INTO nama_table 
SET filed1=’nilai1’, field2=’nilai2’,…….; 
 
 

 Contoh perintah INSERT: 
kita akan memasukan record kedalam table anggota_koperasi dengan 
menggunakan perintah sebagai berikut : 
 
INSERT INTO anggota_koperasi VALUES (‘052101’,’sudarmanto’,’1989-05-
21’,’jl.demak 1 no.16 gresik’); 
 
Jika perintah diatas berhasil maka akan tampil pesan sebagai berikut 
 
Query OK, 1 row affected (0,00 sec) 
 
Setelah berhasil memasukan data maka unutk melihat data yang sudah kita 
masukan kedalam table anggota_koperasi kita menggunakan perintah : 
 
SELECT * FROM anggota_koperasi; 
+--------+------------+------------+----------------------+ 
| nim    | nama       | tgl_lahir  | alamat               | 
+--------+------------+------------+----------------------+ 
| 052101 | sudarmanto | 1989-05-21 | jl.denak no.1 gresik | 
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+--------+------------+------------+----------------------+ 
1 row in set (0.02 sec) 

  
LATIHAN 1; 
Tambahkan 10 data (record) baru kedalam table anggota_koperasi 
manjadi data sebagai berikut; 
 
+--------+------------+------------+----------------------------------+ 
| nim    | nama       | tgl_lahir  | alamat                           | 
+--------+------------+------------+----------------------------------+ 
| 052101 | sudarmanto | 1989-05-21 | jl.denak no.1 gresik             | 
| 052102 | tarmini    | 1986-07-03 | jl. barujadi no. 17 gresik       | 
| 052103 | paijo      | 1980-06-23 | jl. amungtai barat no. 21 gresik | 
| 052104 | subangkit  | 1981-09-25 | jl. jawa no. 6 gresik            | 
| 052105 | saiful     | 1987-08-03 | jl. tambak no. 11 gresik         | 
| 052106 | aryo       | 1990-01-14 | jl. patimura no. 6 surabaya      | 
| 052107 | agus       | 1986-11-01 | jl. kemerdekaan no. 45 surabaya  | 
| 052108 | mustofa    | 1989-07-09 | jl. fatamorgana no.1 lamongan    | 
| 052109 | sari       | 1992-02-11 | jl. mojoagung no. 7 mojokerto    | 
| 052110 | tini       | 1987-04-25 | jl. melati no. 9 mojokerto       | 
+--------+------------+------------+----------------------------------+ 
10 rows in set (0.00 sec) 

 
 

Mengedit record dengan UPDATE 
 

Yang dimaksud dengan UPDATE disini bukan menambahkan data(record) baru 
kedalam table tapi memperbaharui data yang lama agar sesuai dengan keinginan 
kita  
Bentuk umum perintah UPDATE pada SQL adalah sebagai berikut ; 
 
UPDATE nama_table SET field1=’nilai1baru’ 
[WHERE kondisi]; 
 
Penjelasan perintah UPDATE diatas adalah 

 UPDATE adalah perintah dasar untuk merubah record dalam table 
 Nama_table merupakan nama yang akan dirubah recordnya 

 Perintah SET diikuti field-field yang akan dirubah yang mana diikuti juga 

dengan perubahan isi dari masing-masing field, untuk merubah nilai 
sekaligus megunakan (,) unutk memisahkan 

 WHERE diikuti kondisi tertentu yang menentukan record mana yang akan 

diedit. Perintah WHERE boleh ada juga tidak. 
 
 

 Beberapa contoh perintah UPDATE 
 
Menghapus record dengan DELETE 
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Cara menghapus record dalam table menggunakan perintah DELETE dengan 
catatan data/record yang sudah di DELETE tidak dapat dijalankan lagi. 
Bentuk umum perintah SQL untuk menghapus record/data adalah sebagai 
bberikut : 
 
DELETE FROM nama_table [WHERE kondisi1]; 
 
Penjelasan dari perintah DELETE diatas adalah : 

 DELETE FROM merupakan program dasar untuk menghapus data/record 

 Nama_table merupakan nama table yang akan dihapus 
 WHERE diikuti kondisi tertentu yang menentukan record mana yang akan 

diedit. Perintah WHERE boleh ada juga tidak 
 

 Beberapa contoh perintah DELETE  
 
mysql> delete from anggota_koperasi where nim='052110'; 
 
jika berhasil maka akan muncul pesan  
 
Query OK, 1 row affected (0.05 sec)  
 
 

Menampilkan record dengan SELECT 
 

Dengan mengguna perintah SELECT kita kan mengatur tampilan atau keluaran 
sesuatu yang diinginkan 
Bentuk umum perintah SELECT adalh sebagai berikut : 
 
SELECT [field| *] FROM nama_table [WHERE kondisi]; 
 
 

 Beberapa contoh perintah SELECT  
 

1. Menampilkan seluruh data pada table anggota_koperasi : 
 

mysql> select * from anggota_koperasi; 
 
hasil queri diatas adalah sebagai berikut : 
 
+--------+------------+------------+----------------------------------+ 
| nim    | nama       | tgl_lahir  | alamat                           | 
+--------+------------+------------+----------------------------------+ 
| 052101 | sudarmanto | 1989-05-21 | jl. demak no. 1 gresik           | 
| 052102 | tarmini    | 1986-07-03 | jl. barujadi no. 17 gresik       | 
| 052103 | paijo      | 1980-06-23 | jl. amungtai barat no. 21 gresik | 
| 052104 | subangkit  | 1981-09-25 | jl. jawa no. 6 gresik            | 
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| 052105 | saiful     | 1987-08-03 | jl. tambak no. 11 gresik         | 
| 052106 | aryo       | 1990-01-14 | jl. patimura no. 6 surabaya      | 
| 052107 | agus       | 1986-11-01 | jl. kemerdekaan no. 45 surabaya  | 
| 052108 | mustofa    | 1989-07-09 | jl. fatamorgana no.1 lamongan    | 
| 052109 | sari       | 1992-02-11 | jl. mojoagung no. 7 mojokerto    | 
| 052110 | tini       | 1987-04-25 | jl. melati no. 9 mojokerto       | 
+--------+------------+------------+----------------------------------+ 
10 rows in set (0.00 sec) 

  
2. Menampilkan field nim dan nama dari table anggota_koperasi  

 
mysql> select nim, nama from anggota_koperasi; 
 
hasil queri diatas adalah sebagai berikut : 
 
+--------+------------+ 
| nim    | nama       | 
+--------+------------+ 
| 052101 | sudarmanto | 
| 052102 | tarmini    | 
| 052103 | paijo      | 
| 052104 | subangkit  | 
| 052105 | saiful     | 
| 052106 | aryo       | 
| 052107 | agus       | 
| 052108 | mustofa    | 
| 052109 | sari       | 
| 052110 | tini       | 
+--------+------------+ 
10 rows in set (0.01 sec) 
 

3. Menampilkan data yang mempunyai nim 052106  
 

mysql> select * from anggota_koperasi where nim='052106'; 
 

hasil queri diatas adalah sebagai berikut : 
 
+--------+------+------------+-----------------------------+ 
| nim    | nama | tgl_lahir  | alamat                      | 
+--------+------+------------+-----------------------------+ 
| 052106 | aryo | 1990-01-14 | jl. patimura no. 6 surabaya | 
+--------+------+------------+-----------------------------+ 
1 row in set (0.03 sec) 
  

4. Menempilkan nim, nama dan umur dari semua anggota_koperasi 
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mysql> select nim, nama, year(now()) - year(tgl_lahir) as 
umur from anggota_koperasi; 
 
hasil queri diatas adalah sebagai berikut : 
 
+--------+------------+------+ 
| nim    | nama       | umur | 
+--------+------------+------+ 
| 052101 | sudarmanto |   22 | 
| 052102 | tarmini    |   25 | 
| 052103 | paijo      |   31 | 
| 052104 | subangkit  |   30 | 
| 052105 | saiful     |   24 | 
| 052106 | aryo       |   21 | 
| 052107 | agus       |   25 | 
| 052108 | mustofa    |   22 | 
| 052109 | sari       |   19 | 
| 052110 | tini       |   24 | 
+--------+------------+------+ 
10 rows in set (0.31 sec) 
 

5. Menampilkan semua data anggota_koperasi secera urut berdasarkan nama 
dengan perintah order 
 
mysql> select * from anggota_koperasi order by nama; 
 
hasil queri diatas adalah sebagai berikut : 
 
+--------+------------+------------+----------------------------------+ 
| nim    | nama       | tgl_lahir  | alamat                           | 
+--------+------------+------------+----------------------------------+ 
| 052107 | agus       | 1986-11-01 | jl. kemerdekaan no. 45 surabaya  | 
| 052106 | aryo       | 1990-01-14 | jl. patimura no. 6 surabaya      | 
| 052108 | mustofa    | 1989-07-09 | jl. fatamorgana no.1 lamongan    | 
| 052103 | paijo      | 1980-06-23 | jl. amungtai barat no. 21 gresik | 
| 052105 | saiful     | 1987-08-03 | jl. tambak no. 11 gresik         | 
| 052109 | sari       | 1992-02-11 | jl. mojoagung no. 7 mojokerto    | 
| 052104 | subangkit  | 1981-09-25 | jl. jawa no. 6 gresik            | 
| 052101 | sudarmanto | 1989-05-21 | jl. demak no. 1 gresik           | 
| 052102 | tarmini    | 1986-07-03 | jl. barujadi no. 17 gresik       | 
| 052110 | tini       | 1987-04-25 | jl. melati no. 9 mojokerto       | 
+--------+------------+------------+----------------------------------+ 

10 rows in set (0.01 sec)  
 

6. Menampilkan semua data anggota_koperasi secara berurut berdasarkan 
DESCENDING 
 
mysql> select * from anggota_koperasi order by nim desc; 
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hasil queri diatas adalah sebagai berikut : 
 
+--------+------------+------------+----------------------------------+ 
| nim    | nama       | tgl_lahir  | alamat                           | 
+--------+------------+------------+----------------------------------+ 
| 052110 | tini       | 1987-04-25 | jl. melati no. 9 mojokerto       | 
| 052109 | sari       | 1992-02-11 | jl. mojoagung no. 7 mojokerto    | 
| 052108 | mustofa    | 1989-07-09 | jl. fatamorgana no.1 lamongan    | 
| 052107 | agus       | 1986-11-01 | jl. kemerdekaan no. 45 surabaya  | 
| 052106 | aryo       | 1990-01-14 | jl. patimura no. 6 surabaya      | 
| 052105 | saiful     | 1987-08-03 | jl. tambak no. 11 gresik         | 
| 052104 | subangkit  | 1981-09-25 | jl. jawa no. 6 gresik            | 
| 052103 | paijo      | 1980-06-23 | jl. amungtai barat no. 21 gresik | 
| 052102 | tarmini    | 1986-07-03 | jl. barujadi no. 17 gresik       | 
| 052101 | sudarmanto | 1989-05-21 | jl. demak no. 1 gresik           | 
+--------+------------+------------+----------------------------------+ 
10 rows in set (0.02 sec) 

 
7. Menampilkan 5 record (data) pertama dari table anggota_koperasi secara 

urut berdasarkan nim dengan LIMIT 
 
mysql> select * from anggota_koperasi order by nim limit 0,5; 
 
hasil queri diatas adalah sebagai berikut : 
 
+--------+------------+------------+----------------------------------+ 
| nim    | nama       | tgl_lahir  | alamat                           | 
+--------+------------+------------+----------------------------------+ 
| 052101 | sudarmanto | 1989-05-21 | jl. demak no. 1 gresik           | 
| 052102 | tarmini    | 1986-07-03 | jl. barujadi no. 17 gresik       | 
| 052103 | paijo      | 1980-06-23 | jl. amungtai barat no. 21 gresik | 
| 052104 | subangkit  | 1981-09-25 | jl. jawa no. 6 gresik            | 
| 052105 | saiful     | 1987-08-03 | jl. tambak no. 11 gresik         | 
+--------+------------+------------+----------------------------------+ 
5 rows in set (0.00 sec) 
 
 
 
 
 
 
 

NB :akan ada MSQL lanjutan....tunggu ya 


