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BAB I
MENGENAL MySQL dan Phpmyadmin
1.1. Mengenal MySQL
MySQL adalah Sebuah program database server yang mampu menerima dan
mengirimkan datanya sangat cepat, multi user serta menggunakan peintah dasar SQL (
Structured Query Language).
MySQL merupakan dua bentuk lisensi, yaitu FreeSoftware dan Shareware. MySQL
yang biasa kita gunakan adalah MySQL FreeSoftware yang berada dibawah Lisensi
GNU/GPL (General Public License).
MySQL Merupakan sebuah database server yang free, artinya kita bebas
menggunakan database ini untuk keperluan pribadi atau usaha tanpa harus membeli atau
membayar lisensinya. MySQL pertama kali dirintis oleh seorang programmer database
bernama Michael Widenius . Selain database server, MySQl juga merupakan program yang
dapat mengakses suatu database MySQL yang berposisi sebagai Server, yang berarti
program kita berposisi sebagai Client. Jadi MySQL adalah sebuah database yang dapat
digunakan sebagai Client mupun server.
Database MySQL merupakan suatu perangkat lunak database yang berbentuk
database relasional atau disebut Relational Database Management System RDBMS) yang
menggunakan suatu bahasa permintaan yang bernama SQL (Structured Query Language).

1.2. Kelebihan MySQL
Database MySQL memiliki beberapa kelebihan dibanding database lain, diantaranya :
•

MySQL merupakan Database Management System ( DBMS )

•

MySQL sebagai Relation Database Management System ( RDBMS ) atau disebut dengan
database Relational

•

MySQL Merupakan sebuah database server yang free, artinya kita bebas menggunakan
database ini untuk keperluan pribadi atau usaha tanpa harus membeli atau membayar
lisensinya

•

MySQL merupakan sebuah database client

•

MySQL mampu menerima query yang bertupuk dalam satu permintaan atau MultiThreading.

•

MySQL merupakan Database yang mampu menyimpan data berkapasitas sangat besar
hingga berukuran GigaByte sekalipun.

•

MySQL diidukung oleh driver ODBC, artinya database MySQL dapat diakses
menggunakan aplikasi apa saja termasuk berupa visual seperti visual Basic dan Delphi.

•

MySQL adalah database menggunakan enkripsi password, jadi database ini cukup aman
karena memiliki password untuk mengakses nya.

•

MySQL merupakan Database Server yang multi user, artinya database ini tidak hanya
digunakan oleh satu pihak orang akan tetapi dapat digunakan oleh banyak pengguna.

•

MySQL mendukung field yang dijadikan sebagai kunci primer dan kunci uniq (Unique).

•

MySQL memliki kecepatan dalam pembuatan table maupun peng-update an table.

1.3. Mengenal SQL ( Structured Query Language )
SQL ( Structured Query Language ) adalah sebuah bahasa permintaan database yang
terstruktur. Bahasa SQL ini dibuat sebagai bahasa yang dapat merelasikan beberapa tabel
dalam database maupun merelasikan antar database.
SQL dibagi menjadi tiga bentuk Query, yaitu :
a. DDL ( Data Definition Language )
DDL adalah sebuah metode Query SQL yang berguna untuk mendefinisikan data
pada sebuah Database, Query yang dimiliki DDL adalah :
o CREATE

: Digunakan untuk membuat Database dan Tabel

o DROP

: Digunakan untuk menghapus Tabel dan Database

o ALTER

: Digunakan untuk melakukan perubahan struktur tabel yang telah
dibuat, baik menambah Field ( Add ), mengganti nama Field
(Change) ataupun menamakannya kembali ( Rename ), dan
menghapus Field ( Drop ).

b. DML ( Data Manipulation Language )
DML adalah sebuah metode Query yang dapat digunakan apabila DDL telah terjadi,
sehingga fungsi dari Query DML ini untuk melakukan pemanipulasian database yang
telah dibuat. Query yang dimiliki DML adalah :
o INSERT

: Digunakan untuk memasukkan data pada Tabel Database

o UPDATE

: Digunakan untuk pengubahan terhadap data yang ada pada Tabel
Database

o DELETE

: Digunakan untuk Penhapusan data pada tabel Database

1.4. Phpmyadmin
Phpmyadmin adalah sebuah aplikasi open source yang berfungsi untuk memudahkan
manajemen MySQL. Dengan menggunakan phpmyadmin, anda dapat membuat database,
membuat tabel, menginsert, menghapus dan mengupdate data dengan GUI dan terasa lebih
mudah, tanpa perlu mengetikkan perintah SQL secara manual.
PhpMyadmin dapat di download secaara free di http://www.phpmyadmin.net.
Saat tulisan ini di buat, versi phpmyadmin terbaru adalah phpmyadmin 3.3.10. Karena
berbasis web, maka phpmyadmin dapat di jalankan di banyak OS, selama dapat menjalankan
webserver dan Mysql.
1.5. XAMPP
Xampp adalah sebuah paket kumpulan software yang terdiri dari

apache, mysql,

phpmyadmin, php, Perl, Freetype2,dll. Xampp berfungsi untuk memudahkan instalasi
lingkungan php, di mana biasa nya lingkungan pengembangan web memerlukan
php,apache,mysql

dan

phpmyadmin

serta

software-software

yang

terkait

dengan

pengembangan web. Dengan menggunakan xampp, kita tidak perlu menginstall aplikasiaplikasi tsb satu persatu.
Paket aplikasi perlu di extract dan di install terlebih dahulu, dengan memilih jenis
xampp sesuai dengan jenis OS nya. Setelah sukses menginstall xampp, kita dapat langsung
mengaktifkan Mysql dengan cara mengaktifikan xampp. Untuk mengaktifkan phpmyadmin
dengan cara :
1. Aktifkan phpmyadmin pada Panel
2. Ketik : http://localhost/phpmyadmin

BAB II
MEMBUAT DAN MEMANIPULASI DATABASE
2.1 Membuat Database
Database adalah sebuah media utama yang harus dibuat dalam membangun sebuah
basis data agar nantinya dapat kita letakkan beberapa tabel dengan field-fieldnya.
Membuat Database, dapat di lakukan dengan cara :
1. Setelah

server

apache

dan

mysql

http://localhost/phpmyadmin/ pada browser.

sudah

diaktifkan,

akses

alamat

2. Isikan nama database yang akan dibuat misalnya “Data Buku” pada kolom Create
new database dan tekan tombol Create.

2.2 Membuat Tabel
Setelah kita membuat Database, maka selanjutnya adalah kita akan mencoba
membuat Tabel. Tabel yang akan kita buat adalah Data Buku yang terdiri dari dua table yaitu
sebagai

berikut:

Tabel 1. Penerbit
Kolom

Tipe

Null

Id Penerbit

Varchar (10)

No

Penerbit

Varchar (100)

No

Kolom

Tipe

Null

ISBN

Varchar (20)

No

Judul

Varchar (150)

No

Pengarang

Varchar (255)

No

Id Penerbit

Varchar (10)

No

Tahun

Year

No

Tabel 2. Buku

Membuat Tabel, dapat di lakukan dengan cara :
1. Pilih Database “Data Buku” dan masukkan nama tabel pada kolom Create new table
on database data buku yang tersedi.
2. Masukkan jumlah fields nya.

3. Isilah nama field, pilih jenis type dan isi jumlah length nya.
4. Tentukan juga primary field nya.

5. Buat juga untuk tabel 2 dengan cara yang sama.

2.5 Membuat Relasi
Setelah kita membuat Tabel, maka selanjutnya kita akan mencoba membuat Relasi
antara dua tabel yang telah kita buat.
Membuat Relasi, dapat di lakukan dengan cara :
1. Pilih Database “Data Buku”.
2. Pilih Tab Designer dan akan muncul tabel yang telah dibuat.

3. Pilih simbol relasi kemudian pilih Primery Key pada tabel Penerbit (Id penerbit) dan
hubungkan dengan memilih Foreign Key pada tabel Buku (Id penerbit).

4. Maka akan tercipta relasi antara tabel Penerbit dengan tabel Buku.

2.5 Memasukan Data
Setelah kita membuat Relasi, selanjutnya kita akan mencoba memasukan data pada
dua tabel yang telah kita buat.
Memasukan data, dapat di lakukan dengan cara :
1. Pilih tabel yang akan dimasukan datanya dan pilih Tab Insert.
2. Isikan data yang akan dimasukan pada kolom yang tersedia.
3. Pilih Go.

4. Untuk melihat data yang telah dimasukan dapat dilakukan dengan memilih tabel yang
telah dimasukan datanya.

5. Masukan data juga untuk tabel 2 dengan cara yang sama.

2.5 Mengubah Data
Setelah kita memasukan data, kita juga dapat mengubah data yang telah kita buat.
Mengubah data, dapat di lakukan dengan cara :
1. Pilih tabel yang akan diubah datanya dan pilih Tab Browse.
2. Pilih simbol pencil di depan record yang akan dihapus.

3. Ubah data dan pilih Go.

2.5 Menghapus Data
Selain mengubah data, kita juga dapat menghapus data yang telah kita buat.
Menghapus data, dapat di lakukan dengan cara :
1. Pilih tabel yang akan diubah datanya dan pilih Tab Browse.
2. Pilih simbol silang di depan record yang akan dihapus.
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