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1.1 Pendahuluan 
 Baiklah teman-teman, pada modul pertama ini Anda mulai akan kami ajarkan 
bagaimana menggunakan  MySQL sebagai database server yang berfungsi untuk 
menampung semua data yang ada. Inti dari workshop ini akan menbimbing Anda untuk 
dapat menggunakan program PHP dan berintegrasi dengan database MySQL. Sampai detik 
ini, harap peserta workshop dapat lebih serius untuk mempelajari dan mengikuti penjelasan 
dari tentor. 

1.2 Masuk Ke-Server MySQL 
Sebelum masuk pada pembahasan yang khusu, kami punya dua pertanyaan : 

• Pernahkah Anda menginstal database MySQL ?  

• Pernahkan Anda menggunakan database ini ? 

 Kedua pertanyaan ini sengaja kami tanyakan kepada Anda untuk memastikan 
pengetahuan Anda mengenai database MySQL. Apabila kedua pertanyaan tersebut Anda 
jawab dengan kata “Pernah”, maka kami sangat bangga dan sangat berterimakasih atas 
pengalaman Anda tersebut. Sehingga, apabila Anda telah mampu menggunakan database 
MySQL, maka Anda tidak harus mempelajari pembahasan pada bab ini. 
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 Permasalahannya adalah, bagaimana apabila kedua pertanyaan di atas tidak Anda 
jawab, atau sebenarnya Anda ingin menjawab tapi malu. Ok.... berterus teranglah untuk 
menjawabnya, walaupun dengan sedikit malu berkata “be..belum....“. Jangan takut, Saya 
pribadi dapat memaklumi atas jawaban Anda semua. Disini kami hadir untuk menghapus 
kebodohan yang menempel didalam diri Anda sekarang. 

 

1.2.1 Memahami Direktori Server MySQL 
 MySQL secara standar dapat diinstal pada drive utama ( drive C, apabila 
diwindows ), sedangkan Anda dapat menemukannya di folder /usr/local/mysql. Semua 
utility dan penempatan database/tabel diletekan pada folder C:\mysql. Untuk database ( 
tabel ) yang telah dibut dapat ditemukan pada direktori C:\mysql\data. 

 LetAk direktori di atas sebenarnya juga tergantung dengan paket program yang 
sedang Anda gunakan. Seperti halnya paket PHPTriad, Anda akan selalu mendapatkan 
direktori server MySQL pada path C:\Apache\MySQL. Dari kondisi seperti itu, maka Anda 
akan mendapatkan penyimpanan databasenya pada direktori C:\Apache\mysql\data. 
Perhatikan tampilan direktori berikut jika dilihat dari Windows Explorer. 

 
Gambar 1.1 Struktur direktori server MySQL dengan paket PHPTriad 

 

 Pada bagian kiri, Anda dapat melihat banyak direktori yang berada di bawah 
direktori bernama Apache. Direktori Apache merupakan direktori utama yang sekaligus 
merupakan web server yang secara default akan terpasang pada saat menginstal paket 
distribusi PHPTriad.  



 3  
BUNAFIT KOMPUTER 

TOKO SKRIP PROGRAM REFERENSI TA – SKRIPSI – TESIS TI 
Klik aja : www.bunafit-komputer.com 

 

 
 Dari daftar direktori yang ada dibagian kiri tersebut, Anda dapat mengklik direktori 
bernama mysql ( ) untuk menampilkan struktur server MySQL. Setelah direktori 
bernama mysql diklik, maka Anda akan segera mendapatkan tampilan lengkap yang berisi 
struktur subdirektori yang terdiri dari bin, data, lib, share dan bench. Anda akan 
mendapatkan utility pada direktori bin. Perhatikan tampilannya seperti gambar berikut: 

 
Gambar 1.2 Utilty yang ada didalam direktori bin 

 

Didalam direktori bin tersebut, Anda dapat menjalankan beberapa client yang secara 
standar telah disiapkan oleh MySQL untuk mengakses server. Penjelelasan mengenai nama 
file EXE dan fungsinya akan dijelaskan oleh tentor pada saat workshop diadakan. 

 

1.2.2 Menggunakan User Anonymouse 
Pada pertama kali mysql diinstal, server telah menyediakan user dengan tanpa ada 

verifikasi apapun. Artinya, kita dapat melakukan login dengan tidak menggunakan 
username dan password apapun. Kita dapat masuk pada prompt MySQL dengan cara 
masuk pada direktori bin, dan kemudian dapat menjalankan MySQL Client yang telah 
disediakan bernama mysql.exe. Perhatikan cara berikut apabila dilakukan dari komputer 
Windows. 
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C:\WINDOWS\Desktop>cd\ 
 
C:\>cd apache\mysql\bin 
 
C:\apache\mysql\bin>mysqld 
 
C:\apache\mysql\bin>mysql 
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g. 
Your MySQL connection id is 2 to server version: 3.23.47-max-debug 
 
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer. 
 
mysql> 

 

Apabila telah mendapatkan prompt dengan nama “mysql>”, maka database MySQL telah 
siap menerima perintah dari kita. 

 

1.2.3 Menggunakan User dan Password 
Apabila Anda menggunakan komputer orang lain, atau bahkan melakukan login 

pada server orang lain, maka Anda biasanya dilarang untuk menggunakan user 
anonymouse. Untuk mengamankan database yang lain, maka setiap pengguna akan 
diberikan login dengan hak aksesnya tersendiri. Misalnya kita telah memiliki username 
bernama bunafit, maka proses login-nya adalah: 

 
bunafit@centranet:~$ mysql -u bunafit -p 
Enter password:  
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g. 
Your MySQL connection id is 6 to server version: 4.1.7-max 
 
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer. 
 
mysql> 

 
dengan menggunakan parameter –p, maka MySQL akan memberikan parameter baru yang 
menanyakan password yang sesuai dengan user bunafit. 

 

1.2.4 Menggunakan User Root 
Apabila hendak masuk sebagai Administrator Database, maka anda harus login 

menggunakan user root. Pada server MySQL, user root merupakan user default yang telah 
diset memiliki hak dan kekuasaan paling tinggi. Perhatikan cara berikut: 

 
bunafit@centranet:~$ mysql -u root -p 
Enter password:  
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g. 
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Your MySQL connection id is 8 to server version: 4.1.7-max 
 
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer. 
 
mysql> 

 

Pada cara di atas, apabila terjadi kesalahan password, maka akan dihadapkan pada tampilan 
pesan yang pada intinya terjadi penolakan terhadap proses login yang sedang dikerjakan. 

1.3 Status Informasi Pada MySQL 
Banyak sekali informasi yang dapat Anda dapatkan didalam prompt MySQL, tentu 

saja informasi yang berkenaan dengan server MySQL. Pada subbab ini Anda akan 
mendapatkan beberapa perintah penting yang berkaitan dengan informasi server MySQL. 
Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh dan latihan berikut: 

 

1.3.1 Informasi Pengguna 
Pertanyaan Saya, Anda sekarang sedang login dengan menggunakan user siapa ? 

apabila lupa, Anda dapat melihat informasinya dengan cara menuliskan perintah SELECT 
USER(). Perhatikan contoh berikut: 

 
mysql> SELECT USER(); 
+-------------------+ 
| USER()            | 
+-------------------+ 
| bunafit@localhost | 
+-------------------+ 
1 row in set (0.00 sec) 

 

1.3.2 Informasi Versi Server 
Pada saat modul ini disusun, kami menggunakan server MySQL dengan versi 

4.1.7xx. Pertanyaan Saya, versi berapakan database MySQL yang sedang Anda gunakan. 
Untuk mengetahuinya, Anda dapat menggunakan perintah SELECT VERSION(). 
Perhatikan contoh berikut: 

 
mysql> SELECT VERSION(); 
+-----------+ 
| VERSION() | 
+-----------+ 
| 4.1.7-max | 
+-----------+ 
1 row in set (0.00 sec) 
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1.3.3 Informasi Jam dan Tanggal 

Didalam halaman promtp mysql, Anda juga dapat mencari informasi yang 
berkenaan dengan tanggal maupun waktu yang sedang berjalan sekarang. Caranya adalah 
dengan menggunakan parameter NOW(). Untuk mencobanya, Anda dapat melihat contoh 
berikut: 

 
mysql> SELECT NOW(); 
+---------------------+ 
| NOW()               | 
+---------------------+ 
| 2005-06-15 21:01:46 | 
+---------------------+ 
1 row in set (0.00 sec) 

 
1.3.4 Informasi Kalkulator 

Kemampuan yang lain adalah penanganan data angka. Dengan menggunakan 
perintah dasar kita dapat memanfaatkan promtp mysql sebagai kalkulator. Jadi, Anda dapat 
melakukan semua perhitungan yang Anda inginkan dengan menggunakan perintah 
SELECT dan dilanjutkan dengan operasinya. Perhatiakan contoh apabila kita hendak 
melakukan perkalian. 
mysql> SELECT 8*2; 
+-----+ 
| 8*2 | 
+-----+ 
|  16 | 
+-----+ 
1 row in set (0.00 sec) 

 
Selain itu, Anda juga dapat melakukan operasi penjumlahan. Perhatikan contohnya seperti 
perintah berikut: 
mysql> SELECT 2+6; 
+-----+ 
| 2+6 | 
+-----+ 
|   8 | 
+-----+ 
1 row in set (0.00 sec) 

 

Untuk pembagian juga dapat ditangani pada prompt mysql, perhatikan contoh berikut:0 
mysql> SELECT 12/4; 
+------+ 
| 12/4 | 
+------+ 
| 3.00 | 
+------+ 
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1.4 Informasi Database dan Tabel 
Ada dua perintah yang perlu Anda ketahui untuk mengetahui informasi yang 

berkenaan dengan database dan tabel. Informasi pertama adalah mentahui daftar database, 
dan yang kedua adalah informasi mengeai keberadaan tabel. Berikut pembahasannya. 

1.4.1 Melihat Daftar Database 
Untuk dapat melihat daftar database yang ada didalam server, Anda dapat 

menggunakan perintah SHOW DATABASES. Perhatikan contoh berikut: 
mysql> SHOW DATABASES; 
+----------------+ 
| Database       | 
+----------------+ 
| database       | 
| datasiswa      | 
| dokter         | 
| mysql          | 
| simperpusdb    | 
| test           | 
| tiketpesawatdb | 
+----------------+ 
8 rows in set (0.04 sec) 

 

1.4.2 Melihat Daftar Tabel 
Sedangkan apabila hendak melihat informasi mengenai keberadaan tabel pada 

suatu database, Anda dapat menggunakan perintah SHOW TABLES. Perhatikan contoh 
berikut: 
mysql> SHOW TABLES FROM mysql; 
+---------------------------+ 
| Tables_in_mysql           | 
+---------------------------+ 
| columns_priv              | 
| db                        | 
| func                      | 
| help_category             | 
| help_keyword              | 
| help_relation             | 
| help_topic                | 
| host                      | 
| tables_priv               | 
| time_zone                 | 
| time_zone_leap_second     | 
| time_zone_name            | 
| time_zone_transition      | 
| time_zone_transition_type | 
| user                      | 
+---------------------------+ 
15 rows in set (0.01 sec) 
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1.5 Membuat Tabel dengan Perintah CREATE 
CREATE merupakan bagian dari perintah DDL ( Data Definistion Language ), 

tentunya selain perintah ALTER dan DROP. Pada subbab ini Anda akan kami bimbing 
untuk menggunakan perintah CREATE dalam mendesain tabel dan struktur kolomnya. 

1.5.1 Rancangan Database dan Tabel 
Sebelum kami perkenalkan dengan beberapa perintah yang berkatian dengan 

pembuatan database dan pembutan tabel, ada baiknya kami ingatkan kembali mengenai 
kedudukan database dan tabel dalam basisdata. Perhatiakn penggambaran berikut: 

 

 
Gambar 1.3 Hubungan database dan table 

 

Gambar di atas menjelaskan bahwa kedudukan tabel berada didalam database. Artinya, 
apabilakita hendak membuat tabel, berarti databasenya juga harus kita buat. Didalam satu 
database juga memungkinkan untuk terdapat banyak tabel. Sedangkan didalam satu tabel 
juga terdapat banyak kolom (field), perhatikan gambar berikut: 

 

 
Gambar 1.4 Penggambaran tabel dengan banyak kolom 

 

Sebelumnya Anda telah dijelaskan tujuan utama dari adanya subbab ini, yaitu mengajarkan 
Anda untuk menggunakan perintah CREATE untuk membangun sebuah database dan 
tabel. Sebagai latihan, kita akan menggunakan database bernama penjualandb. Sedangkan 
tabel pertama yang dapat Anda buat untuk berlatih adalah tabel suplayer. Perhatikan 
deskripsinya pada tabel berikut: 
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Tabel 1.1 Rancangan tabel suplayer 

Tabel Suplayer 
Kolom Type Panjang 
KdSuplayer CHAR 3 
Suplayer VARCHAR 35 
Alamat VARCHAR 60 
Cabang VARCHAR 60 
Barang VARCHAR 35 
Phone VARCHAR 15 

 

1.5.2 Membuat dan Mengaktifkan Database 
Sebelum membuat tabel dan kolom, Anda harus mempersiapkan databasenya 

terlebih dahulu. MySQL memiliki perintah yang dapat digunakan untuk membuat database 
baru, yaitu CREATE DATABASE. Perhatikan contoh penggunaannya berikut: 

 
mysql> CREATE DATABASE penjualandb; 
Query OK, 1 row affected (0.05 sec) 

 
Pada perintah di atas, pernyataan “Query OK, 1 row affected (0.05 sec)” 
menandakan perintah yang Anda tuliskan berjalan dengan baik, sehingga sekarang Anda 
telah memiliki database baru mernama penjualandb. Anda dapat membuktikannya dengan 
menggunakan perintah SHOW DATABASES. 
Untuk bekerja pada database penjualandb, Anda harus mengaktifkan ( masuk pada ) 
datbase yang bersangkutan terlebih dahulu. Perintah yang digunakan untuk mengkatifkan 
database adalah USE. Perhatikan contoh berikut: 

 
mysql> USE penjualandb; 
Database changed 

 
Setelah mendapatkan pesan “Database changed”, berarti Anda sekarang telah berada 
didalam database bernama penjualandb. Sekarang apabila Anda mengetikan sebuah 
perintah, maka secara otomatis efeknya akan ditujukan pada database aktif. 

1.5.3 Membuat Tabel Baru 
Setelah masuk/aktif didalam database yang dikehendaki Anda dapat membuat 

semua tabel yang dibutuhkan. Untuk membuat tabel, sintaks yang digunakan adalah: 

 

Sintaks 
CREATE TABLE [nama tabel ]  
( 
Kolom_a type( nilaipanjang), 
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Kolom_b  type( nilaipanjang ), 
Kolom_c  type( nilaipanjang ), 
.................. 
Kolom_n  type( nilaipanjang )  
); 

 

Dengan menggunakan sintaks di atas, kita dapat mengimplementasikan perencanaan tabel 
bernama suplayer di atas dengan menggunakan perintah berikut: 

 
mysql> CREATE TABLE suplayer ( 
    -> KdSuplayer CHAR(3) NOT NULL, 
    -> NmSuplayer VARCHAR(35) NOT NULL, 
    -> AlamatPusat VARCHAR(60) NOT NULL, 
    -> AlamatCbg VARCHAR(60) ,      
    -> Barang VARCHAR(35) NOT NULL, 
    -> Phone VARCHAR(15) 
    -> ); 
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec) 

 

Pada perintah di atas, pernyataan NOT NULL menandakan bahwa kolom yang dimaksud 
harus disi dengan data, atau berarti setiap ada record baru kolom tersebut tidak boleh 
dibiarkan kosong. 

 

1.5.4 Mendeskripsikan Hasil Pembuatan Tabel 
Setelah tabel terbuat, Anda masih bisa melihat rancangan tabel yang telah terbuat 

tersebut dengan cara mendeskripsikannya kembali. Perintah yang digunakan adalah DESC 
atau DESCRIBE. Perhatikan contoh berikut: 

 
mysql> DESCRIBE suplayer; 
+-------------+-------------+------+-----+---------+-------+ 
| Field       | Type        | Null | Key | Default | Extra | 
+-------------+-------------+------+-----+---------+-------+ 
| KdSuplayer  | char(3)     |      |     |         |       | 
| NmSuplayer  | varchar(35) |      |     |         |       | 
| AlamatPusat | varchar(60) |      |     |         |       | 
| AlamatCbg   | varchar(60) | YES  |     | NULL    |       | 
| Barang      | varchar(35) |      |     | NULL    |       | 
| Phone       | varchar(15) | YES  |     | NULL    |       | 
+-------------+-------------+------+-----+---------+-------+ 
6 rows in set (0.00 sec) 
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1.5.5 Membuat Kunci Primer 

Kunci primer adalah salah satu kolom yang terdapat didalam sebuah tabel dengan 
maksud untuk dijadikan wakil dari semua kolom yang ada. Dengan adanya kunci primer ( 
Primary Key ), maka tabel yang bersangkutan dapat berelasi dengan tabel yang lain. Untuk 
membuatnya, Anda dapat menunjuk kolom yang dikehendaki dengan cara menuliskan 
PRIMARY KEY (kolomyangdiinginkan). Perhatikan contoh berikut: 

 
mysql> CREATE TABLE suplayer2 ( 
    -> KdSuplayer CHAR(3) NOT NULL, 
    -> NmSuplayer VARCHAR(35) NOT NULL, 
    -> AlamatPusat VARCHAR(60) NOT NULL, 
    -> AlamatCbg VARCHAR(60) ,      
    -> Barang VARCHAR(35) NOT NULL, 
    -> Phone VARCHAR(15), 
    -> PRIMARY KEY(KdSuplayer) 
    -> ); 
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec) 

 
Setelah perintah di atas dijalankan, maka sekarang pada kolom bernama KdSuplayer akan 
diset menjadi kolom kunci yang mewakili dari semua kolom yang ada. Efek dari 
pembuatan kunci tersebut dapat Anda lihat pada deskripsi ulang berikut: 

 
mysql> DESCRIBE suplayer2; 
+-------------+-------------+------+-----+---------+-------+ 
| Field       | Type        | Null | Key | Default | Extra | 
+-------------+-------------+------+-----+---------+-------+ 
| KdSuplayer  | char(3)     |      | PRI |         |       | 
| NmSuplayer  | varchar(35) |      |     |         |       | 
| AlamatPusat | varchar(60) |      |     |         |       | 
| AlamatCbg   | varchar(60) | YES  |     | NULL    |       | 
| Barang      | varchar(35) |      |     |         |       | 
| Phone       | varchar(15) | YES  |     | NULL    |       | 
+-------------+-------------+------+-----+---------+-------+ 
6 rows in set (0.00 sec) 

 

1.5.6 Membuat Kunci Autoincrement 
Auto Incement merupakan data yang otomatsi selalu bertambah pada saat datalain 

juga bertambah. Biasanya auto incement dipasang pada kolom yang menjadi kunci utama ( 
kunci primer ). Fungsinya adalah untuk memudahkan kita dalam memanajemen data, 
sehingga pada saat ada penambahan data, pada kolom yang terpasang sebagai auto secara 
otomatis akan mengurutkan angkanya. Perhatikan contoh berikut: 

 
mysql> CREATE TABLE suplayer3 ( 
    -> KdSuplayer INT(3) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
    -> NmSuplayer VARCHAR(35) NOT NULL, 
    -> AlamatPusat VARCHAR(60) NOT NULL, 
    -> AlamatCbg VARCHAR(60) ,      
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    -> Barang VARCHAR(35) NOT NULL, 
    -> Phone VARCHAR(15), 
    -> PRIMARY KEY(KdSuplayer)  
    -> ); 
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec) 

 
Yang perlu Anda perhatikan pada perintah di atas, bahwa kita membuat tabel baru bernama 
suplayer3. Karena bentuk dari auto increment harus bertipe data angka, maka pada tabel 
tersebut kolom KdSuplayer dibuat dengan tipe data INT. Perhatikan perubahannya: 

 
mysql> DESCRIBE suplayer3; 
+-------------+-------------+------+-----+---------+----------------+ 
| Field       | Type        | Null | Key | Default | Extra          | 
+-------------+-------------+------+-----+---------+----------------+ 
| KdSuplayer  | int(3)      |      | PRI | NULL    | auto_increment | 
| NmSuplayer  | varchar(35) |      |     |         |                | 
| AlamatPusat | varchar(60) |      |     |         |                | 
| AlamatCbg   | varchar(60) | YES  |     | NULL    |                | 
| Barang      | varchar(35) |      |     |         |                | 
| Phone       | varchar(15) | YES  |     | NULL    |                | 
+-------------+-------------+------+-----+---------+----------------+ 
6 rows in set (0.01 sec) 

 

1.6 Memanipulasi Tabel dengan Perintah ALTER 
Semua bentuk tabel yang pernah Anda buat bukan merupakan tabel akhir yang mati 

(tidak dapat diubah), akan tetapi Anda masih dapat memanipulasi bentuk tabel yang telah 
ada menjadi bentuk lain. ALTER merupakan perintah DDL yang digunakan untuk 
melakukan perubahan desain tabel menjadi tabel baru, sehingga memiliki struktur yang 
berbeda dengan sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, ikutilah pembahasan berikut ini.  

1.6.1 Merubah Nama Kolom 
 Pada perintah ALTER, option yang digunakan untuk merubah kolom lama menjadi 
kolom baru adalah CHANGE. Dengan menggunakan option tersebut, Anda dapat 
mengganti desain kolom lama dengan desain (nama kolom, tipe data ) yang baru. Berikut 
contohnya: 

 
mysql> ALTER TABLE suplayer3  
    -> CHANGE Barang NmBarang VARCHAR(40); 
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec) 

 

Hasil perintah tersebut adalah: 

 
mysql> DESC suplayer3; 
+-------------+-------------+------+-----+---------+----------------+ 
| Field       | Type        | Null | Key | Default | Extra          | 
+-------------+-------------+------+-----+---------+----------------+ 
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| KdSuplayer  | int(3)      |      | PRI | NULL    | auto_increment | 
| NmSuplayer  | varchar(35) |      |     |         |                | 
| AlamatPusat | varchar(60) |      |     |         |                | 
| AlamatCbg   | varchar(60) | YES  |     | NULL    |                | 
| NmBarang    | varchar(40) | YES  |     | NULL    |                | 
| Phone       | varchar(15) | YES  |     | NULL    |                | 
+-------------+-------------+------+-----+---------+----------------+ 

 

1.6.2 Menambah Kolom Baru 
 Apabila hendak menambahkan kolom baru, maka Anda perlu menggunakan option 
ADD dalam perintah ALTER. Sedangkan untuk alamat penempatan atau posisi kolomnya, 
Anda dapat menggunakan option AFTER. Sebagai contoh, apabila hendak menambah 
kolom dengan nama fax dan tipenya adalah VARCHAR(15), maka perintahnya adalah: 

 
mysql> ALTER TABLE suplayer3 
    -> ADD fax VARCHAR(15) AFTER Phone; 
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec) 

 

Hasil yang akan didapatkan dapat dilihat dengan cara berikut: 

 
mysql> DESC suplayer3; 
+-------------+-------------+------+-----+---------+----------------+ 
| Field       | Type        | Null | Key | Default | Extra          | 
+-------------+-------------+------+-----+---------+----------------+ 
| KdSuplayer  | int(3)      |      | PRI | NULL    | auto_increment | 
| NmSuplayer  | varchar(35) |      |     |         |                | 
| AlamatPusat | varchar(60) |      |     |         |                | 
| AlamatCbg   | varchar(60) | YES  |     | NULL    |                | 
| NmBarang    | varchar(40) | YES  |     | NULL    |                | 
| Phone       | varchar(15) | YES  |     | NULL    |                | 
| fax         | varchar(15) | YES  |     | NULL    |                | 
+-------------+-------------+------+-----+---------+----------------+ 
7 rows in set (0.00 sec) 

 

1.7 Menghapus Tabel dan Kolom dengan DROP 
Suatu saat mungkin Anda hendak menhilangkan/menghapus sebagian anggota dari 

database yang telah Anda buat. Dengan menggunakan perintah DROP, Anda dapat 
menghpaus komponen database seperti kolom, kunci, tabel maupun databasenya sendiri. 
Berikut pembahasannya. 

1.7.1 Menghapus Kolom Lama 
 Apabila Anda hendak menghapus kolom lama yang sudah tidak digunakan lagi, 
maka perintah yang dapat digunakan adalah DROP <nama kolom>, contohnya adalah: 
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ALTER TABLE suplayer3 DROP AlamatCbg; 

 

Perhatikan perubahannya seperti pada deskripsi berikut: 
mysql> DESC suplayer3; 
+-------------+-------------+------+-----+---------+----------------+ 
| Field       | Type        | Null | Key | Default | Extra          | 
+-------------+-------------+------+-----+---------+----------------+ 
| KdSuplayer  | int(3)      |      | PRI | NULL    | auto_increment | 
| NmSuplayer  | varchar(35) |      |     |         |                | 
| AlamatPusat | varchar(60) |      |     |         |                | 
| NmBarang    | varchar(40) | YES  |     | NULL    |                | 
| Phone       | varchar(15) | YES  |     | NULL    |                | 
| fax         | varchar(15) | YES  |     | NULL    |                | 
+-------------+-------------+------+-----+---------+----------------+ 
6 rows in set (0.00 sec) 

 

1.7.2 Menghapus Tabel 
 Dengan menggunakan DROP, Anda juga dapat menghapus tabel yang ada didalam 
databaes aktif. Teknik penggunaannya adalah dengan menuliskan perintah DROP 
<namatabel>. 

Untuk latihan, Anda dapat menghapus salah satu tabel yang ada didalam database aktif 
(penjualandb). Sebelum melakukan penghapusan, sebaiknya Anda melihat terlebih dahulu 
keberadaan tabel yang hendak dihapus. Berikut perintahnya: 
mysql> SHOW TABLES; 
+-----------------------+ 
| Tables_in_penjualandb | 
+-----------------------+ 
| suplayer              | 
| suplayer2             | 
| suplayer3             | 
+-----------------------+ 
3 rows in set (0.01 sec) 

 
Setelah melihat daftar tabel di atas, apabila kita hendak menghapus tabel dengan nama 
suplayer3, maka perintahnya adalah: 

 
DROP TABLE suplayer3; 

 

Sekarang tabel suplayer3 telah terhapus dari database, pembutkiannya adalah: 
mysql> SHOW TABLES; 
+-----------------------+ 
| Tables_in_penjualandb | 
+-----------------------+ 
| suplayer              | 
| suplayer2             | 
+-----------------------+ 
2 rows in set (0.00 sec) 
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1.7.3 Menghapus Database 
 Terkahir, Anda dapat menghapus database yang telah Anda buat dengan 
menggunakan perintah seperti contoh berikut: 

 
DROP DATABASE penjualan; 
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