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Show 

Berfungsi untuk melihat list/daftar dari database atau tabel 

yang sudah dibuat 

 

 Untuk melihat  daftar database yang sudah dibuat 

 SHOW databases;  

 

 Untuk melihat daftar database yang ada  

 SHOW tables;  



Use 

Digunakan untuk memilih database yang ingin digunakan.  

 

USE nama_database ; 

USE coba; 



Create 

Berfungsi untuk membuat database atau tabel baru  

 

 Untuk membuat database  

 CREATE DATABASE nama_database; 

 CREATE DATABASE coba; 

 

 Untuk membuat tabel 

 CREATE TABLE nama_tabel (  

 Field1 TipeData1,  

 Field2 TipeData2,  

 ………………  

 FieldN TipeDataN  

 );  

 CREATE TABLE mahasiswa (nim varchar(5), nama varchar(10)); 



 

Desc  

Digunakan untuk melihat struktur (metadata) sebuah tabel. 

 

DESC nama_tabel;  

DESC mahasiswa; 



Insert 

Berfungsi untuk mengisikan data kedalam sebuah tabel. 

 

INSERT INTO nama_tabel VALUES („nilaiField1‟, 

„nilaiField2‟, ………, „nilaiFieldN‟);  

INSERT INTO mahasiswa VALUES ('123','Naoki'); 



Select  

Digunakan untuk menampilkan isi tabel. 

 

 Select All 

Kondisi ini digunakan untuk menampilkan semua record dan 
semua field nya dalam sebuah tabel.  

 

 Select Field 

Kondisi ini digunakan untuk menampilkan remua record yang ada, 
tetapi hanya field tertentu saja.  

 

 Select Record 

Kondisi ini digunakan untuk menampilkan isi dari record tertentu 
saja. WHERE bisa digunakan untuk SELECT ALL maupun SELECT 
FIELD  

 

 



Select 

 Select All 

SELECT * FROM nama_tabel; 

SELECT * FROM mahasiswa; 

 

 Select Field 

SELECT field1,field2,… FROM nama_tabel;  

SELECT nama FROM mahasiswa; 

 

 Select Record  (Where) 

SELECT (ALL/FIELD) FROM nama_tabel WHERE 
nama_field = „value‟;  

SELECT * FROM mahasiswa WHERE nim = '123'; 



Latihan 

 Tampilkan isi data dari tabel siswa dan dosen  
Menampilkan isi tabel siswa  

SELECT * FROM siswa;  

 

Menampilkan isi tabel wali  

SELECT * FROM dosen;  

 

Menampilkan nip dan nama dari tabel wali  

SELECT nip, nama FROM wali  

 

Menampilkan record dengan nim = 123040208 dari tabel siswa  

SELECT * FROM siswa WHERE nim = „123040208‟;  

 

Menampilkan nim dan wali dengan nim = 123040208 dari tabel siswa  

SELECT nim, wali FROM siswa WHERE nim = „123040208‟;  



Like 

Menampilkan isi record dengan menggunakan sebagian dari isi 
sebuah data.  

 

SELECT * FROM nama_tabel WHERE nama_field LIKE 
‘kondisi’;  

SELECT * FROM mahasiswa WHERE nama LIKE '%naoki%'; 

 

 %data% : semua record yang mengandung “data” pada sebuah 
field  

 %data : semua record yang mengandung “data” pada sebuah 
field dan “data” harus berada diawal  

 data% : semua record yang mengandung “data” pada sebuah 
field dan “data” harus berada akhir  



Order By 

Menampilkan hasil SELECT sesuai dengan urutan yang 

diinginkan. Dalam mengurutkan terdapat dua kondisi : 

Mengurutkan data dengan terurut naik (ASCENDING) atau 

terurut menurun (DESCENDING)  

 

SELECT * FROM nama_tabel ORDER BY nama_field; 

ASCENDING/DESCENDING;  

SELECT * FROM customer ORDER BY first_name DESC; 



Group By 

Mengelompokan hasil dari SELECT berdasarkan persamaan 

isi datanya.  

 

SELECT * FROM nama_tabel ORDER BY nama_field;  

SELECT * FROM customer GROUP BY store_id; 



Update 

Digunakan untuk merubah isi data field dari sebuah record  

 

UPDATE nama_tabel SET nama_field = ‘value’ WHERE 

nama_field = ‘value’  

UPDATE mahasiswa SET nama = 'Kotoko' WHERE nim = 

'123'; 



 

Delete 

Digunakan untuk menghapus sebuah record dalam sebuah 

database.  

 

DELETE FROM nama_tabel WHERE nama_field = 

‘value’  

DELETE FROM mahasiswa WHERE nama = 'Kotoko'; 



 

Alter 

Berfungsi untuk mengubah struktur dari sebuah tabel. Bisa 
berarti menambahkan field baru, merubah field yang sudah ada, 
maupun menghapus field yang sudah ada.  

 

 ALTER TABLE nama_tabel ADD new_field tipedata  

ALTER TABLE mahasiswa ADD alamat VARCHAR (10); 

 

 ALTER TABLE nama_tabel CHANGE field_lama field_baru 
tipedata  

ALTER TABLE mahasiswa CHANGE alamat jurusan VARCHAR 
(5); 

 

 ALTER TABLE nama_tabel DROP nama_field  

ALTER TABLE mahasiswa DROP jurusan; 



Drop 

Digunakan untuk menghapus struktur dalam database, 

termasuk menghapus database dan tabel. 

 

 DROP TABLE nama_tabel;  

DROP TABLE mahasiswa; 

 

 DROP DATABASE nama_database;  

DROP DATABASE coba; 



Membuat Constraint Primary Key 

 ALTER TABLE Nama_table ADD CONSTRAINT 

Nama_constraint PRIMARY KEY (Nama_filed) 

 

ALTER TABLE pegawai ADD CONSTRAINT pk_NIP 

PRIMARY KEY (nip) 

 



Membuat Constraint Foreign Key 

 ALTER TABLE nama_tabel_FK  ADD FOREIGN 

KEY (field_tabel_fk) REFERENCES 

nama_tabel_master (field_tabel_master); 

 

ALTER TABLE transaksi ADD FOREIGN KEY (kode) 

REFERENCES karyawan (kode); 


