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Apa itu MySQL ?
Seperti yang telah dibahas pada jam pertama, MySQL adalah database
yang menghubungkan script PHP menggunakan perintah query dan
escape character yang sama dengan PHP.

MySQL mempunyai tampilan client yang mempermudah Anda dalam
meng-akses database dengan kata sandi untuk mengijinkan proses yang
boleh Anda lakukan. Untuk masuk ke dalam database Anda disediakan
user default, yaitu root dengan password maxikom (password root dibuat
pada saat Anda melakukan instalasi).

Kelebihan dari MySQL dapat melakukan transaksi dengan mudah dan
efisien serta mampu menangani jutaan user dalam waktu yang bersamaan.

Membuat User Baru
Selain menggunakan user default root, Anda dapat pula membuat user
baru dengan cara sebagai berikut.

Praktek

a.   Menggunakan Command Line

1 Aktifkanlah kotak dialog Run dengan cara meng-klik tombol Start |
Run.

2 Lihat Gambar 3.1. Di dalam kotak dialog Run, ketiklah cmd untuk
menampilkan jendela Command Prompt. Klik tombol OK.

Gambar 3.1   Kotak dialog Run

1: Ketik cmd disini

2: Klik tombol OK
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3 Perhatikan Gambar 3.2. Ketiklah cd\ dan tekan tombol Enter pada
keyboard Anda untuk mengaktifkan drive c:\ dan keluar dari folder
Documents and Settings\Firdaus.

Gambar 3.2   Mengaktifkan drive c

4 Kemudian ketik perintah mysql -u root -p untuk mengaktifkan com-
mand line mysql dan masukkan password root, yaitu maxikom. Tekan
tombol Enter pada keyboard.

Gambar 3.3   Memasukkan nama user dan password

Catatan :
Pada perintah mysql -u root -p memliki arti, yaitu -u merupakan user
(root) dan -p adalah password.
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5 Apabila username dan password benar, maka tampilan akan seperti
gambar di atas. Selanjutnya untuk membuat user baru dengan nama
firdaus dan password maxikom, ketiklah perintah grant all privileges
on *.* to firdaus@localhost identified by ‘maxikom’ with grant option;.
Setelah itu tekan tombol Enter.

Gambar 3.4   Membuat user baru

6 Setelah proses pembuatan user berhasil akan tampil pesan Query
OK dan untuk keluar dari jendela Command Prompt, ketiklah exit
sampai jendela tertutup pada command line.

b.   Menggunakan phpMyAdmin

1 Aktifkan jendela browser Anda dan ketiklah http://localhost/
phpmyadmin pada kotak teks address.

2 Setelah itu akan tampil kotak input username dan password, masukkan
user firdaus dan password maxikom yang telah Anda buat
sebelumnya. Lihat Gambar 3.5.

3 Perhatikan Gambar 3.6. Ubahlah tipe bahasa menjadi Bahasa Indo-
nesia dengan memilih pilihan pada combo Language, kemudian untuk
membuat user baru, klik link Hak Akses.
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Gambar 3.5   Kotak input username dan password

Gambar 3.6   Mengaktifkan halaman pengguna

1: Ubah mode bahasa
menjadi Indonesia

2: Klik Hak Akses untuk
membuat user baru
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4 Perhatikan gambar di bawah ini. Terdapat dua user yang aktif, yaitu
user default dan user yang Anda buat sebelumnya. Untuk membuat
user baru klik link Menambahkan pengguna baru.

Gambar 3.7   Membuat user baru

5 Perhatikan Gambar 3.8. Pada bagian Informasi Login masukkan nama
pengguna, misalnya Admin dan ubahlah combo Host menjadi Lokal.
Kemudian masukkan Kata Sandi maxikom dan ulangi kata sandi
yang sama pada kotak teks Ketik Ulang.

6 Masih pada Gambar 3.8. Pada bagian Database for user, pilihlah
option Create database with same name and grant all privileges
dan pada bagian Hak Istimewa (Privileges) Global klik Pilih Semua.
Selanjutnya klik tombol Go.

7 Untuk mencoba hasilnya tekan F5 pada keyboard Anda. Perhatikan
Gambar 3.9. Klik link Logout, maka akan tampil kotak input username
dan password. Masukkan user Admin dengan password maxikom,
kemudian klik OK.
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Gambar 3.8   Mengatur propertis user baru

Gambar 3.9   Login dengan user Admin

1: Masukkan
nama user

2: Ubah combo
menjadi Lokal

3: Masukkan
password

4: Ulangi
password yang
sama

5: Pilih option ini

6: Klik Pilih
semua

7: Klik Go
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Membuat Database
Untuk menampung semua tabel yang akan dibuat, Anda membutuhkan
database. Untuk membuat database ada banyak cara, diantaranya
menggunakan perintah Command Line, menggunakan perintah MySQL
di dalam PHP atau menggunakan phpMyAdmin. Berikut ini Anda akan
membuat database menggunakan phpMyAdmin.

Praktek

1 Buka jendela browser Anda, ketiklah http://localhost/phpmyadmin
pada textbox address.

2 Masuklah menggunakan user firdaus dengan password maxikom.

Gambar 3.10   Membuka halaman phpMyAdmin

3 Perhatikan Gambar 3.11. Masukkan nama database yang akan Anda
buat di dalam kotak teks Ciptakan database baru, misalnya buat
database dengan nama db_coba. Kemudian klik tombol Ciptakan.

Catatan :
Untuk praktek dan latihan selanjutnya Penulis akan menggunakan user
firdaus dengan password maxikom.
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Gambar 3.11   Membuat database dengan nama db_coba

Tipe Data MySQL
MySQL memiliki banyak tipe data berbeda yang dibagi menjadi tiga
kategori, yaitu Numeric, Date and Time dan tipe data String. Menentukan
jenis dari tipe data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam
pembuatan tabel, supaya ruang memory yang digunakan sesuai dengan
kebutuhan.

a.   Tipe Data Numeric

Pada tipe data numeric MySQL menggunakan standart ANSI SQL, maka
jika bekerja dengan sistem database yang berbeda akan tetap dikenal.
Pada Tabel 3.1 akan menampilkan beberapa tipe data numeric yang
umum digunakan.

b.   Tipe Data Date and Time

MySQL memiliki beberapa tipe data yang tersedia untuk menampilkan
tanggal dan waktu, diantaranya dapat Anda lihat pada Tabel 3.2.

Catatan :
Dalam pembuatan database Anda tidak dapat menggunakan nama data-
base yang sama.
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Tabel 3.1   Tipe data Numeric

Tabel 3.2   Tipe data Date and Time

c.   Tipe Data String

Walaupun tipe numeric dan date sangat penting, namun kebanyakan
dari tipe data yang akan Anda gunakan berada di format String. Tabel
berikut akan menampilkan beberapa tipe data string di dalam MySQL.

Tabel 3.3   Tipe data String
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Membuat Tabel
Ada tiga hal yang  perlu Anda perhatikan dalam pembuatan tabel, yaitu :

l Menentukan nama tabel;
l Memasukkan nama fields yang akan digunakan;
l Mendefinisikan tipe data dari masing-masing fields.

Sintaks:

CREATE TABLE nama_tabel (
<nama field> <tipe data> (<panjang data>)

[NOT NULL] [PRIMARY KEY] [DEFAULT <nilai default>],
...

);

Nama tabel dapat Anda tentukan sesuai kebutuhan, namun sebaiknya
nama tabel mencerminkan fungsi dari tabel tersebut. Perhatikan langkah-
langkah di bawah ini untuk membuat tabel inventory.

Praktek

1 Buka jendela browser Anda, ketiklah http://localhost/phpmyadmin
pada textbox address. Kemudian login menggunakan user firdaus
dengan password maxikom.

2 Perhatikan Gambar 3.12. Pada halaman phpMyAdmin, klik tombol
dropdown combo Database dan aktifkan database db_coba yang telah
Anda buat sebelumnya.
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Gambar 3.12   Mengaktifkan database db_coba

3 Perhatikan Gambar 3.13. Klik pada tab SQL , kemudian akan
tampil area input perintah SQL. Ketiklah perintah di bawah ini, setelah
itu klik tombol Go.

CREATE TABLE tb_inventory (
id int not null primary key auto_increment,
nama_brg varchar (50) not null,
harga float not null,
qty int not null

);

4 Untuk melihat hasil pembuatan tabel, Anda dapat melihat penambahan
tabel di bawah combo Database. Perhatikan Gambar 3.14. Klik
tb_inventory.

Keterangan :
 Perintah di atas akan membuat tabel dengan nama tb_inventory, field pertama

yaitu f ield id. Field ini dijadikan sebagai primary key (unik) dengan
auto_increment (penomoran secara otomatis).

 Perintah berikutnya akan membuat field nama_brg dengan tipe data varchar
(50) dan not null (tidak boleh input kosong).

 Perintah berikutnya membuat field harga dan qty.
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Gambar 3.13   Membuat tabel dengan perintah SQL

Gambar 3.14   Menampilkan hasil pembuatan tabel

1: Klik tab SQL 2: Ketiklah perintah di bawah ini

3: Klik tombol Go
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Structured Query Language
SQL adalah bahasa standard yang digunakan oleh hampir semua jenis
database seperti MySQL, Oracle, atau Microsoft SQL server. Database
menggunakan perintah Structured Query Language (SQL) untuk
memodifikasi data di dalam tabel, karena SQL dirancang dengan mudah
untuk menguraikan hubungan antar tabel dan baris. Perintah SQL yang
sering digunakan antara lain Insert, Select, Update, dan Delete.

Praktek

a. Perintah INSERT

Setelah Anda membuat tabel, Anda akan menggunakan perintah INSERT
untuk menambahkan data baru ke dalam tabel.

Sintaks:

INSERT INTO nama_tabel (fields) VALUES (nilai_fields);

1 Buka jendela browser Anda, ketiklah http://localhost/phpmyadmin
pada textbox address. Kemudian login menggunakan user firdaus
dengan password maxikom.

2 Aktifkan database db_coba, kemudian aktifkan tab SQL  dan
ketiklah perintah di bawah untuk menambahkan data ke dalam tabel
tb_inventory dan klik tombol Go. Perhatikan Gambar 3.15.

INSERT INTO tb_inventory (id,nama_brg,harga,qty)
VALUES ('1','Buku',2000,10);

3 Untuk melihat hasilnya peng-inputan data, klik tabel tb_inventory.
Setelah itu, klik tab Browse . Lihat Gambar 3.16.

Catatan :
Perintah INSERT di atas dapat pula Anda ketik menjadi INSERT INTO
tb_inventory VALUES (‘2’,‘Pena’,1500,10); tetapi dengan
catatan bahwa Anda akan melakukan input seluruh fields  yang terdapat
di dalam tabel.
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Gambar 3.15   Perintah memasukkan data

Gambar 3.16   Hasil memasukkan data

b. Perintah SELECT

Select merupakan perintah untuk menampilkan data dari tabel. Dalam
menampilkan data, Anda dapat pula menambahkan kondisi-kondisi
tertentu sesuai dengan kebutuhan.

1: Aktifkan database
db_coba 2: Klik tab SQL 3: Ketik perintah disini 4: Klik tombol Go



70

Jam Ketiga
Sintaks:

SELECT ekspresi_dan_fields FROM nama_tabel
[WHERE kondisi]
[ORDER BY field [ASC | DESC]]
[LIKE field [kondisi]]
[LIMIT offset, rows];

1 Aktifkan tab SQL , selanjutnya ketik perintah di bawah ini untuk
melakukan beberapa seleksi data pada tabel tb_inventory. Klik Go.

Sintaks: SELECT * FROM tb_inventory;

Gambar 3.17   Perintah untuk menyeleksi seluruh fields

Sintaks: SELECT nama_brg, harga FROM tb_inventory;

Gambar 3.18   Perintah untuk menyeleksi sebagian field

Sintaks: SELECT (nama_brg) as 'Nama Barang' FROM tb_inventory;

Gambar 3.19   Menggunakan ALIAS (memberikan nama baru pada field)

Sintaks: SELECT * FROM tb_inventory WHERE nama_brg='Pena';

Gambar 3.20   Menggunakan kondisi WHERE
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Sintaks: SELECT * FROM tb_inventory ORDER BY nama_brg DESC;

Gambar 3.21   Menggunakan ORDER BY untuk mengurutkan data

Sintaks: SELECT * FROM tb_inventory WHERE nama_brg LIKE 'p%';

Gambar 3.22   Menggunakan LIKE untuk melakukan pencarian dengan
kata kunci tertentu

Sintaks: SELECT * FROM tb_inventory LIMIT 2,2;

Gambar 3.23   Menggunakan LIMIT untuk menampilkan data dalam jumlah
tertentu

2 Untuk mencoba semua perintah SELECT di atas, Anda harus
mencobanya satu persatu.

c. Perintah UPDATE

Update adalah perintah SQL yang digunakan untuk memodifikasi satu
atau lebih field di dalam sebuah tabel.

Sintaks:

UPDATE nama_tabel
SET field1='nilai_baru1',

field2='nilai_baru2'
[WHERE kondisi]

1 Aktifkan tab SQL , ketik perintah pada halaman 72 untuk
melakukan update nama barang dengan ID 3 di dalam tb_inventory.
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UPDATE tb_inventory

SET nama_brg='Mistar',harga=2000
where nama_brg='Tas';

Gambar 3.24   Meng-update field nama_brg dan harga

2 Perhatikan Gambar 3.24 di atas, klik tombol Go. Untuk melihat

hasilnya klik tab Browse .

Gambar 3.25   Hasil peng-update-an field nama_brg dan harga

d. Perintah DELETE

Pada saat menggunakan perintah Delete, Anda harus perhatikan

Keterangan :
Perintah di atas akan melakukan perbaikan pada field nama_brg dan harga dimana
sebagai patokkannya bahwa field nama_brg sama dengan Tas.

(sebelum di-update) (sesudah di-update)
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spesifikasi field yang akan dihapus, karena pada saat Anda menjalankan
perintah Delete tidak terdapat pesan konfirmasi sebelumnya yang akan
mengakibatkan data terhapus semua.

Sintaks:

DELETE FROM nama_tabel
[WHERE kondisi]

1 Aktifkan tab SQL  dan ketiklah perintah Delete di bawah ini
untuk menghapus data dengan ID 3.

DELETE FROM tb_inventory WHERE id=3;

2 Pada saat Anda meng-klik tombol Go, maka akan muncul kotak pesan
seperti di bawah. Apabila Anda benar-benar yakin akan menghapus
data dengan ID 3, klik tombol OK dan apabila tidak klik Cancel.

Gambar 3.26   Kotak konfirmasi penghapusan data

3 Apabila Anda klik tombol OK pd langkah di atas. Selanjutnya klik tab

Browse , maka hasilnya akan seperti gambar di bawah ini.

Gambar 3.27   Hasil penghapusan data

(sebelum di delete) (sesudah di delete)
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Latihan Jam Ketiga
Pada latihan ketiga ini Anda akan membuat database penjualan yang
terdiri dari dua tabel yakni tabel Barang dan tabel Jual.

1 Aktifkan jendela browser dan masuklah ke dalam halaman
phpMyAdmin dengan user firdaus password maxikom.

2 Pada halaman phpMyAdmin, masukkanlah nama database
db_penjualan pd kotak teks Ciptakan database baru. Klik Ciptakan.

Gambar 3.28   Membuat database db_penjualan

3 Kemudian, klik tab SQL  dan ketiklah perintah di bawah ini
untuk membuat tabel Barang dan tabel Jual. Klik tombol Go.

CREATE TABLE tb_barang (
id int not null primary key auto_increment,
nama_brg varchar (50) not null,
harga float not null

);
CREATE TABLE tb_jual (

id int not null,
harga float not null,
qty int not null

);

1: Masukkan nama
database disini

2:  Klik tombol
Ciptakan
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Gambar 3.29   Menciptakan tabel Barang dan tabel Jual

4 Setelah itu, klik kembali tab SQL  dan masukkan beberapa
data barang dan penjualan seperti di bawah ini. Klik tombol Go.

INSERT INTO tb_barang VALUES ('1','Buku',2500),
('2','Pena',2000),
('3','Tas',50000);

INSERT INTO tb_jual VALUES ('1',2500,5),
('1',2500,10),
('1',2500,1),
('3',50000,1),
('3',50000,1);

Gambar 3.30   Hasil memasukkan data ke dalam tabel

5 Selanjutnya, Anda akan menyeleksi untuk mengetahui nama barang
yang terjual dan total penjualan dengan membuat sebuah field baru,
yaitu total. Ketiklah perintah pada halaman berikutnya pada tab SQL.

(Hasil INSERT tb_barang) (Hasil INSERT tb_jual)
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SELECT tb_jual.id, tb_barang.nama_brg,

tb_jual.harga, tb_jual.qty,
(tb_jual.harga * tb_jual.qty) AS total

FROM tb_barang,tb_jual
WHERE tb_barang.id=tb_jual.id

Gambar 3.30   Hasil memasukkan data ke dalam tabel

6 Langkah terakhir yang akan Anda lakukan adalah menghapus data
penjualan yang  nilai quantity-nya di bawah 5. Aktifkan tab SQL dan
ketiklah perintah DELETE di bawah ini.

DELETE FROM tb_jual WHERE qty < 5;

7 Pd tampilan kotak konfirmasi penghapusan data, klik tombol OK.
Kemudian klik tab Browse, maka hasilnya akan sperti gmbar di bwh.

Gambar 3.31   Menghapus data penjualan dengan quantity di bawah 5

Soal Jam Ketiga
Untuk soal jam ketiga buatlah database kursus dengan ketentuan sebagai
berikut.

l Buatlah database db_kursus dengan dua buah tabel, yaitu tabel
Siswa  (primary key pada field id_siswa) dan tabel Nilai Siswa

(Sebelum dihapus) (Sesudah dihapus)
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(primary key pada field no_urut). Perhatikan gambar di bawah ini.

Gambar 3.32   Struktur tabel Siswa

Gambar 3.33   Struktur tabel Nilai

l Masukkan beberapa data ke dalam tabel Siswa dan tabel Nilai seperti
gambar di bawah.

Gambar 3.34   Data pada tabel Siswa

Gambar 3.35   Data pada tabel Nilai

l Selanjutnya lakukanlah seleksi pada tabel Siswa (nama, alamat, tlp)
dan buatlah sebuah field baru, yaitu field Nilai Rata-Rata yang
diperoleh dari penambahan field bhs_inggris, matematika, bhs_indo
dibagi dengan nilai 3.

Gambar 3.36   Penyeleksian tabel Siswa dan Nilai


