
RANGKUMAN PHP dan MYSQL 
 

 

Sekilas Tentang MySQL 

 
 

Pengenalan Database, DBMS dan RDBMS 

 

Basis data (atau database) adalah kumpulan informasi yang disimpan didalam 

komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program 

komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Database). Database digunakan untuk menyimpan 

informasi atau data yang terintegrasi dengan baik di dalam komputer. Untuk mengelola 

database diperlukan suatu perangkat lunak yang disebut 

 

DBMS (Database Management system). DBMS merupakan suatu sistem perangkat 

lunak yang memungkinkan user (pengguna) untuk membuat, memelihara, mengontrol, 

dan mengakses database secara praktis dan efisien. Dengan DBMS, user akan lebih 

mudah mengontrol dan memanipulasi data yang ada. 

 

Sedangkan RDBMS atau Relationship Database Management System merupakan salah 

satu jenis DBMS yang mendukung adanya relationship atau hubungan antar tabel. 

 

Beberapa Istilah Database 

 

Table 

Sebuah tabel merupakan kumpulan data (nilai) yang diorganisasikan ke dalam baris 

(record) dan kolom (field). Masing-masing kolom memiliki nama yang spesifik dan unik. 

 

Field 

Field merupakan kolom dari sebuah table. Field memiliki ukuran type data tertentu 

yang menentukan bagaimana data nantinya tersimpan. 

 

Record 

Field merupakan sebuah kumpulan nilai yang saling terkait. 

 

Key 

Key merupakan suatu field yang dapat dijadikan kunci dalam operasi tabel. Dalam 

konsep database, key memiliki banyak jenis diantaranya Primary Key, Foreign Key, 

Composite Key, dll. 

 

SQL 

SQL atau Structured Query Language merupakan suatu bahasa (language) yang 

digunakan untuk mengakses database. SQL sering disebut juga sebagai query. 

 

  



Merancang Database 
 

 

Tipe-tipe Tabel MySQL 

 

Salah satu kelebihan dari MySQL adalah Anda dapat mendefinisikan tipe untuk tiap 

tabel. MySQL mendukung beberapa tipe tabel, tergantung konfigurasi saat proses 

instalasi MySQL. MySQL memiliki 3 (tiga) tipe data utama, yaitu MyISAM, InnoDB dan 

HEAP. 

Jika kita tidak menyebutkan tipe tabel saat membuat tabel, maka tipe tabel otomatis 

akan dibuat sesuai konfigurasi default server MySQL. Hal ini ditentukan oleh variabel 

default-table-type di file konfigurasi MySQL. 

 

MyISAM 

 

Tipe tabel MyISAM merupakan tipe tabel yang sederhana, stabil dan mudah digunakan. 

Jika kita akan menyimpan data sederhana yang tidak terlalu rumit, maka gunakanlah 

tipe tabel ini. Kelebihan utama MyISAM adalah kecepatan dan kestabilannya. Jika kita 

memilih tipe tabel MyISAM, maka MySQL secara otomatis akan menentukan salah satu 

dari tiga jenis tabel MyISAM, yaitu : 

 

a. MyISAM static. Jenis ini digunakan ketika semua kolom dalam tabel didefinisikan 

dengan ukuran yang pasti (fixed). Dengan kata lain, tidak ada kolom yang memiliki 

tipe seperti VARCHAR, TEXT dan BLOB. Karena sifatnya yang fixed, maka jenis ini 

akan lebih cepat, aman dan stabil. 

 

b. MyISAM dymanic. Jenis ini digunakan ketika terdapat kolom dengan tipe yang 

dinamis, seperti tipe kolom VARCHAR. Keuntungan utama dari jenis ini adalah 

ukuran yang dinamis. Jadi sifatnya lebih efektif karena ukuran data (file) 

menyesuaikan isi dari masing-masing kolom (field). 

 

c. 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 ukuran. Tabel yang terkompresi tidak dapat 

dikenakan operasi seperti INSERT, UPDATE dan 

DELETE. 

 

InnoDB 

 

Tipe tabel InnoDB merupakan tipe tabel MySQL yang mendukung proses transaksi. Tipe 

ini memiliki beberapa keunggulan, antara lain: 

a. Mendukung transaksi antar tabel. 

b. Mendukung row-level-locking. 

c. Mendukung Foreign-Key Constraints. 

d. Crash recovery. 

 

HEAP 

 

Tabel dengan tipe HEAP tidak menyimpan datanya di hardisk, tetapi menyimpan di 

RAM (memori). Tipe tabel ini biasanya digunakan sebagai tabel sementara (temporary). 



Tabel secara otomatis akan dihapus (hilang) dari MySQL saat koneksi ke server diputus 

atau server MySQL dimatikan. 

Tipe Tabel yang Lain 

 

Selain 3 (tiga) tipe tabel diatas, yaitu MyISAM, InnoDB dan HEAP, MySQL juga 

mendukung tipe tabel yang lain, yaitu: 

a. BDB. Tipe tabel ini mirip tipe tabel InnoDB, namun penggunaannya belum 

maksimal. 

b. Archieve. Tipe ini tersedia sejak MySQL versi 4.1. Tipe ini digunakan untuk 

menyimpan tabel yang terkompresi, dimana biasanya digunakan dalam proses 

backup. 

c. CSV. Tipe ini digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk file text yang dibatasi 

dengan koma (delimiter). Tipe ini tersedia sejak MySQL versi 4.1. 

d. NDB Table (MySQL Cluster). Tersedia sejak MySQL versi 4.1. 

e. Federated (External Tables). Tipe ini tersedia sejak MySQL versi 5.0. 

 

Tipe-tipe Field (Kolom) MySQL 

 

MySQL memiliki cukup banyak tipe data untuk field (kolom) tabel. Tipe field (kolom) ini 

menentukan besar kecilnya ukuran suatu tabel. Tipe field di MySQL setidaknya terbagi 

menjadi beberapa kelompok, yaitu numerik, string, date-and time, dan kelompok 

himpunan (set dan enum). Masing-masing tipe field memiliki batasan lebar dan 

ukurannya. 

 

Tipe Numeric 

 

Tipe data numerik digunakan untuk menyimpan data numeric (angka). Ciri utama data 

numeric adalah suatu data yang memungkinkan untuk dikenai operasi aritmatika 

seperti pertambahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Berikut ini tipe field 

(kolom) di MySQL yang termasuk ke dalam kelompok tipe numerik: 

 

1. TINYINT 

Penggunaan : digunakan untuk menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif. 

Jangkauan : -128 s/d 127 

Ukuran : 1 byte (8 bit). 

 

2. SMALLINT 

Penggunaan : digunakan untuk menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif. 

Jangkauan  : -32.768 s/d 32.767 

Ukuran  : 2 byte (16 bit). 

 

3. MEDIUMINT 

Penggunaan : digunakan untuk menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif. 

Jangkauan  : -8.388.608 s/d 8.388.607 

Ukuran  : 3 byte (24 bit). 

 

4. INT 

Penggunaan : digunakan untuk menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif. 

Jangkauan  : -2.147.483.648 s/d 2.147.483.647 

Ukuran  : 4 byte (32 bit). 

 

5. BIGINT 



Penggunaan : digunakan untuk menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif. 

Jangkauan  : ± 9,22 x 1018 

Ukuran  : 8 byte (64 bit). 

6. FLOAT 

Penggunaan : digunakan untuk menyimpan data bilangan pecahan positif dan negatif 

presisi tunggal. 

Jangkauan  : -3.402823466E+38 s/d -1.175494351E-38, 0, dan 1.175494351E-38 s/d 

3.402823466E+38. 

Ukuran  : 4 byte (32 bit). 

 

7. DOUBLE 

Penggunaan : digunakan untuk menyimpan data bilangan pecahan positif dan negatif 

presisi ganda. 

Jangkauan  : -1.79...E+308 s/d -2.22...E-308, 0, dan 2.22...E-308 s/d 1.79...E+308. 

Ukuran : 8 byte (64 bit). 

 

8. REAL 

Merupakan sinonim dari DOUBLE. 

 

9. DECIMAL 

Penggunaan : digunakan untuk menyimpan data bilangan pecahan positif dan negatif. 

Jangkauan  : -1.79...E+308 s/d -2.22...E-308, 0, dan 2.22...E-308 s/d 1.79...E+308. 

Ukuran  : 8 byte (64 bit). 

 

10. NUMERIC 

Merupakan sinonim dari DECIMAL. 

 

Tipe Date dan Time 

 

Tipe data date dan time digunakan untuk menyimpan data tanggal dan waktu. Berikut 

ini tipe field (kolom) di MySQL yang termasuk ke dalam kelompok tipe date dan time: 

 

11. DATE 

Penggunaan : digunakan untuk menyimpan data tanggal. 

Jangkauan  : 1000-01-01 s/d 9999-12-31 (YYYY-MM-DD) 

Ukuran  : 3 byte. 

 

12. TIME 

Penggunaan : digunakan untuk menyimpan data waktu. 

Jangkauan : -838:59:59 s/d +838:59:59 (HH:MM:SS) 

Ukuran : 3 byte. 

 

13. DATETIME 

Penggunaan : digunakan untuk menyimpan data tanggal dan waktu. 

Jangkauan : '1000-01-01 00:00:00' s/d '9999-12-31 23:59:59' 

Ukuran : 8 byte. 

 

14. YEAR 

Penggunaan : digunakan untuk menyimpan data tahun dari tanggal. 

Jangkauan : 1900 s/d 2155 

Ukuran : 1 byte. 

 



Tipe String (Text) 

 

Tipe data string digunakan untuk menyimpan data string (text). Ciri utama data string 

adalah suatu data yang memungkinkan untuk dikenai operasi aritmatika seperti 

pertambahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Berikut ini tipe field (kolom) di 

MySQL yang termasuk ke dalam kelompok tipe string: 

 

15. CHAR 

Penggunaan : digunakan untuk menyimpan data string ukuran tetap. 

Jangkauan : 0 s/d 255 karakter 

 

16. VARCHAR 

Penggunaan : digunakan untuk menyimpan data string ukuran dinamis. 

Jangkauan : 0 s/d 255 karakter (versi 4.1), 0 s/d 65.535 (versi 5.0.3) 

 

17. TINYTEXT 

Penggunaan : digunakan untuk menyimpan data text. 

Jangkauan : 0 s/d 255 karakter (versi 4.1), 0 s/d 65.535 (versi 5.0.3) 

 

18. TEXT 

Penggunaan : digunakan untuk menyimpan data text. 

Jangkauan : 0 s/d 65.535 (216 - 1) karakter 

 

19. MEDIUMTEXT 

Penggunaan : digunakan untuk menyimpan data text. 

Jangkauan : 0 s/d 224 - 1 karakter 

 

20. LONGTEXT 

Penggunaan : digunakan untuk menyimpan data text. 

Jangkauan : 0 s/d 232 - 1 karakter 

 

Tipe BLOB (Biner) 

Tipe data blob digunakan untuk menyimpan data biner. Tipe ini biasanya digunakan 

untuk menyimpan kode-kode biner dari suatu file atau object. BLOB merupakan 

singkatan dari Binary Large Object. Berikut ini tipe field (kolom) di MySQL yang 

termasuk ke dalam kelompok tipe blob: 

 

21. BIT (sejak versi 5.0.3) 

Penggunaan : digunakan untuk menyimpan data biner. 

Jangkauan : 64 digit biner 

 

22. TINYBLOB 

Penggunaan : digunakan untuk menyimpan data biner. 

Jangkauan : 255 byte 

 

23. BLOB 

Penggunaan : digunakan untuk menyimpan data biner. 

Jangkauan : 216 - 1 byte 

 

24. MEDIUMBLOB 

Penggunaan : digunakan untuk menyimpan data biner. 

Jangkauan : 224 - 1 byte 



 

25. LONGBLOB 

Penggunaan : digunakan untuk menyimpan data biner. 

Jangkauan : 232 - 1 byte 

 

Tipe Data yang Lain 

Selain tipe data di atas, MySQL juga menyediakan tipe data yang lain. Tipe data di 

MySQL mungkin akan terus bertambah seiring dengan perkembangan versi MySQL. 

Berikut ini beberapa tipe data tambahan MySQL: 

 

26. ENUM 

Penggunaan : enumerasi (kumpulan data). 

Jangkauan : sampai dengan 65535 string. 

 

27. SET 

 

Penggunaan : combination (himpunan data). 

Jangkauan : sampai dengan 255 string anggotas. 

 

Merancang Database yang Baik 

 

Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa rancangan database menentukan suatu 

aplikasi efektif atau tidak, efisien atau tidak, baik atau tidak. Pembahasan mengenai 

bagaimana merancang database yang baik tentunya sangat panjang. Kita dapat mencari 

referensi terkait dengan perancangan database. 

 

Beberapa Aturan Merancang Database yang Baik. 

 

a. Tabel dalam database tidak boleh mengandung record (data) ganda, atau dengan 

kata lain tidak boleh ada redudancy data. Jika terdapat data yang sama, maka perlu 

dilihat kembali rancangan tabelnya. 

b. Setiap tabel dalam database, harus memiliki field (kolom) yang unik. Field ini 

disebut sebagai Primary Key. 

c. Tabel harus sudah normal. 

d. Besar atau ukuran database hendaknya dibuat seminimal mungkin. Hal ini 

ditentukan oleh pemilihan tipe data yang tepat. 

e. Merancang database hendaknya memperhatikan apakah rancangan dapat 

menampung data (record) sesuai yang dibutuhkan oleh aplikasi. 

 

Tips Penamaan Identifier. 

 

a. Penamaan identifier (database, tabel, kolom) di MySQL bersifat casesensitive. 

Penamaan identifier hendaknya konsisten untuk semua tabel dalam suatu database. 

Kita dapat menggunakan model lower-case, UPPER-CASE, camel Case dll. 

b. Nama database, tabel dan kolom maksimal 64 karakter. 

c. Hindari penggunaan karakter khusus, seperti üàû, karena bisa bermasalah dalam 

sistem operasi yang lain. 

d. Pilih nama untuk field (kolom) yang mencerminkan isi dari data yang disimpan. 

 

  



Dasar-dasar SQL 

 

 

Pendahuluan 

 

SQL merupakan singkatan dari Structured Query Language. SQL atau juga sering 

disebut sebagai query merupakan suatu bahasa (language) yang digunakan untuk 

mengakses database. SQL dikenalkan pertama kali dalam IBM pada tahun 1970 dan 

sebuah standar ISO dan ANSII ditetapkan untuk SQL. Standar ini tidak tergantung pada 

mesin yang digunakan (IBM, Microsoft atau Oracle). Hampir semua software database 

mengenal atau mengerti SQL. Jadi, perintah SQL pada semua software database hampir 

sama. Terdapat 3 (tiga) jenis perintah SQL, yaitu : 

 

1. DDL atau Data Definition Language 

DDL merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan pendefinisian suatu 

struktur database, dalam hal ini database dan table. Beberapa perintah dasar yang 

termasuk DDL ini antara lain : 

 CREATE 

 ALTER 

 RENAME 

 DROP 

 

2. DML atau Data Manipulation Language 

DML merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi atau 

pengolahan data atau record dalam table. Perintah SQL yang termasuk dalam DML 

antara lain : 

 SELECT 

 INSERT 

 UPDATE 

 DELETE 

 

3. DCL atau Data Control Language 

DCL merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi user dan hak 

akses (priviledges). Perintah SQL yang termasuk dalam DCL antara lain : 

 GRANT 

 REVOKE 

 

Membuat Database 

Untuk membuat database baru dalam SQL menggunakan perintah :  

CREATE DATABASE nama_database; 

Sebagai contoh anda ingin membuat database pelanggan, perintahnya adalah sebagai 

berikut :  

CREATE DATABASE pelanggan; 

  



Menghapus Database 

Untuk menghapus database yang telah dibuat menggunakan perintah :  

DROP DATABASE nama_database; 

Misalkan Anda ingin menghapus database pelanggan yang sebelumnya telah dibuat, 

perintahnya adalah sebagai berikut :  

DROP DATABASE pelanggan; 

Manggunakan Database 

Untuk mengaktifkan database yang telah dibuat, digunakan perintah USE diikuti 

dengan nama database, perhatikan contoh berikut :  

USE pelanggan; 

Membuat Tabel 

Setelah database dibuat, beberapa tabel dapat dibuat dalam database tersebut, untuk 

menyimpan data-data dalam database. Perintah yang digunakan untuk membuat table 

adalah CREATE TABLE, dilanjutkan dengan nama tabel dan kolom (field) yang ingin 

dibuat dalam tabel tersebut. Perintahnya adalah sebagai berikut:  

CREATE TABLE nama_table( 

nama_field1 TIPE [NULL] [KEY] [DEFAULT] [EKSTRA], 

nama_field2 TIPE [NULL] [KEY] [DEFAULT] [EKSTRA], 

....... 

nama_fieldn TIPE [NULL] [KEY] [DEFAULT] [EKSTRA] 

); 

Dalam menentukan field-field yang ingin dibuat, Anda harus menentukan tipe data yang 

ingin digunakan, apakah berupa string, date, numerik, atau yang lainnya. Selanjutnya 

nilai NULL, KEY, DEFAULT, dan EKSTRA adalah bersifat optional.  

TIPE : menentukan tipe data yang ingin digunakan, harus di sebutkan.  

NULL : apakah mengijinkan nilai NULL (kosong) pada field tersebut, berikan NULL bila 

mengijinkan nilai NULL, dan berikan NOT NULL bila tidak mengijinkan.  

KEY : apakah ingin memberikan key pada field tersebut, misalkan primary key. 

Penggunaan key sangat berguna saat melakukan pencarian data atau melakukan 

update.  

DEFAULT : memberikan nilai default, bila field tersebut tidak di isi.  

EKSTRA : memasukkan nilai ekstra, misalkan auto_increment yang akan menaikkan 

satu angka pada record field tersebut.  



Misalkan anda ingin membuat table data_pelanggan dengan field-fieldnya sebagai 

berikut :  

Nama_Field Tipe Null Key Default Ekstra 

no_id Int(5) 

unsigned 

NOT 

NULL 

Primary 

Key 

 Auto_Increament 

Nama Varchar 

(50) 

NOT 

NULL 

 Default  

Alamat Text     

Perintah yang digunakan adalah sebagai berikut :  

CREATE TABLE data_pelanggan( 

no_id int(5) unsigned NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, 

nama varchar(50) NOT NULL DEFAULT '', 

alamat text 

); 

Melihat Tabel yang Sudah Dibuat 

Untuk mengetahui tabel apa saja yang sudah dibuat dalam suatu database 

menggunakan peritah:  

SHOW TABLES; 

Melihat Struktur Table 

Untuk mengetahui struktur yang dimiliki suatu tabel, digunakan perintah DESCRIBE 

atau DESC. Misalkan ingin melihat struktur tabel data_pelanggan digunakan perintah.  

DESC data_pelanggan; 

Menghapus Tabel 

Untuk menghapus tabel yang sudah tidak digunakan lagi penggunakan perintah DROP, 

perhatikan contoh berikut :  

DROP TABLE data_pelanggan; 

Mengubah Struktur Tabel 

Tabel yang telah dibuat, suatu saat ingin diubah strukturnya dengan struktur yang lain, 

mungkin karena kesalahan atau sebab yang lainnya. Untuk mengubah struktur tabel 

tersebut, menggunakan perintah ALTER TABLE. Penulisannya sebagai berikut:  

ALTER TABLE nama_table ADD [field/kolom] perintah; 

ALTER TABLE nama_table ADD INDEX [nama] (field, ...); 

ALTER TABLE nama_table ADD UNIQUE [nama] (field, ...); 

ALTER TABLE nama_table ALTER field SET DEFAULT nilai; 

ALTER TABLE nama_table ALTER field DROP DEFAULT; 

ALTER TABLE nama_table CHANGE field perintah; 



ALTER TABLE nama_table DROP field; 

ALTER TABLE nama_table DROP FORIGN KEY sintak; 

ALTER TABLE nama_table DROP INDEX sintak; 

ALTER TABLE nama_table DROP PRIMARY KEY; 

ALTER TABLE nama_table MODIFY [field] perintah; 

ALTER TABLE nama_table RENAME nama_tabel_baru; 

Memasukkan Data 

Setelah tabel beserta kolom atau yang disebut field dibuat, selanjutnya adalah 

memasukkan data ke dalam tabel tersebut. Perintah yang digunakan adalah INSERT 

INTO, secara lengkap sintaksnya sebagai berikut :  

INSERT INTO nama_tabel (field_1, field_1, ... field_n) VALUES (data_1, data_2, .., 

data_n); 

Catatan: 

field_n adalah nama kolom atau field yang ada dalam tabel 

data_n adalah data yang ingin dimasukkan pada kolom tersebut. 

Selain penulisan di atas, anda juga bisa langsung menuliskan data yang ingin 

dimasukkan tanpa menyebutkan fieldnya, syaratnya anda tahu struktur dan urutan field 

tabel tersebut.  

INSERT INTO nama_tabel VALUES (data_1, data_2, ..., data_n) 

Misalkan anda ingin memasukkan data-data berikut dalam tabel data_pelanggan :  

data 1 

no_id : 1 

Nama : Riyanti 

Alamat : Jakarta 

data 2 

no_id : 2 

Nama : Yuli 

Alamat : Bekasi 

data 3 

no_id : 3 

Nama : Ikhsan 

Alamat : Medan 

Perintah SQL yang digunakan untuk memasukkan data-data di atas adalah :  

INSERT INTO data_pelanggan VALUES (1, 'Riyanti', 'Jakarta'); 

INSERT INTO data_pelanggan (nama, alamat) VALUES ('Yuli', 'Bekasi'); 

INSERT INTO data_pelanggan (nama, alamat) VALUES ('Ikhsan', 'Medan'); 

Catatan : untuk data string data selalu diapit oleh "" atau ''. 

  



Mengambil Data 

Untuk mengambil data dari tabel digunakan perintah SELECT. Sintaksnya sebagai 

berikut :  

SELECT field_1, field_2 ... field_n FROM nama_tabel [WHERE kondisi] [ORDER BY 

kolom asc | desc] [LIMIT batasan]; 

Atau untuk menampilkan seluruh data yang ada dalam tabel menggunakan simbol *. 

Perintahnya sebagai berikut :  

SELECT * FROM nama_tabel [WHERE kondisi] [ORDER BY kolom asc | desc] [LIMIT 

batasan]; 

Perhatikan contoh berikut :  

SELECT * FROM data_pelanggan; 

SELECT no_id, nama FROM data_pelanggan; 

SELECT no_id, nama FROM data_pelanggan WHERE no_id=3; 

Mengubah data 

Apabila terdapat kesalahan saat memasukkan data, atau ingin melakukan perubahan 

data yang telah ada, digunakan perintah UPDATE, sintak penulisannya adalah sebagai 

berikut :  

UPDATE nama_tabel SET field_1=data_1_baru, field_2=data_2_baru, ..., 

field_n=data_n_baru [WHERE kondisi]; 

Untuk mencari data yang ingin di-update sebaiknya gunakan kondisi yang mencirikan 

baris data yang ingin diganti. Di sinilah primary key berperan. Sebagai contoh misalkan 

anda ingin mengubah data dengan no_id (field primary key) adalah 1, datanya yang 

diubah :  

Nama : Riyanti Andini 

Alamat : Bogor 

Maka sintaksnya sebagai berikut :  

UPDATE data_pelanggan SET nama="Riyanti Andini", alamat="Bogor" WHERE 

no_id=1; 

Menghapus Data 

Data yang sudah tidak terpakai, atau ingin dibuang bisa dihapus dengan menggunakan 

perintah DELETE. Sintaksnya adalah sebagai berikut :  

DELETE FROM nama_tabel [WHERE kondisi]; 

  



 

Jika Anda ingin menghapus seluruh isi tabel, tidak perlu menggunakan kondisi, namun 

jika hanya baris tertentu yang ingin dihapus, masukkan kondisi baris yang ingin 

dihapus.  

Sebagai contoh Anda ingin menghapus seluruh isi tabel data_pelanggan, perintahnya 

sebagai berikut :  

 

DELETE * FROM data_pelanggan; 

Namun jika anda hanya ingin menghapus data dengan no_id=2, perhatikan perintah 

dibawah ini :  

DELETE * FROM data_pelanggan WHERE no_id=2; 

 

  



Konektivitas php dengan MySQL 
 

 

Langkah-langkah koneksi PHP-MySQL 

 

1. Membuka koneksi ke server MySQL 

 

mysql_connect() 

Digunakan untuk melakukan uji  dan koneksi kepada server database MySQL. 

Sintaks : 

 

 $conn = mysql_connect (”host”,”username”,”password”); 

 

$conn   adalah nama variabel penampung status hasil koneksi kepada database. 

host  adalah nama host atau alamat server database MySQL. 

username  adalah nama user yang telah diberi hak untuk dapat mengakses server  

database. 

password adalah kata sandi untuk username untuk dapat masuk ke dalam database. 

 

2. Memilih database yang akan digunakan di server 

 

mysql_select_db() 

Digunakan untuk melakukan koneksi kepada database yang dalam server yang berhasil 

dikoneksi dengan perintah mysql_connect(). 

 

Sintaks : 

  

 $pilih = mysql_select_db(”namadatabase”,$conn); 

 

$pilih    : berisi status koneksi kepada database. 

$conn   : merupakan koneksi kepada server database yang berhasil. 

namadatabase : adalah nama database yang akan dikenai proses. 

 

3. Mengambil sebuah query dari sebuah database. 

 

mysql_query() 

Digunakan untuk melakukan eksekusi perintah SQL untuk memanipulasi database yang 

berhasil dilakukan koneksinya menggunakan mysql_select_db(). 

 

Sintaks : 

 

 $hasil = mysql_query(”SQL Statement”); 

 

$hasil   akan berupa record set apabila SQL Statement berupa perintah select. 

 

 

 

  



4. Mengambil record dari database 

 

a. mysql_fetch_array() 

Digunakan untuk melakukan pemrosesan hasil query yang dilakukan dengan perintah 

mysql_query(), dan memasukkannya ke dalam array asosiatif, array numeris atau 

keduanya. 

 

Sintaks : 

 

 $row = mysql_fetch_array($hasil); 

 

$row  adalah array satu record dari record $hasil yang diproses nomor record  

sesuai dengan nomor urut dari proses mysql_fetch_array yang sedang dilakukan. 

$hasil adalah record set yang akan diproses. 

 

b. mysql_fetch_assoc() 

Fungsi ini hampir sama dengan fungsi mysql_fetch_array(), hanya saja array yang 

dihasilkan hanya array asosiatif. 

 

Sintaks : 

 

 $row = mysql_fetch_assoc($hasil); 

 

 

c. mysql_fetch_row() 

Fungsi ini hampir sama dengan fungsi mysql_fetch_array(), hanya saja array yang 

dihasilkan hanya array numeris. 

 

Sintaks : 

 

 $row = mysql_fetch_row($hasil); 

 

d. mysql_num_rows() 

Fungsi ini digunakan untuk menghitung jumlah record yang ada pada database. 

 

Sintaks : 

 

 $jml = mysql_num_rows($hasil); 

 

$jml akan memiliki nilai sesuai dengan jumlah record yang ada. 

 

 

 

 SELAMAT BELAJAR  


