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MODUL 1

Dasar Perintah SQL

SQL (Structure Query Language) adalah sebuah bahasa pemrograman aras tinggi 

yang menjadi standar untuk pengolahan data pada sebagian besar DBMS. Secara 

umum, terdapat dua kelompok penggunaan perintah SQL :

• Data Definition Language

• Data Manipulation Language

1.1 Data Definition Language (DDL)

Data Definition Language adalah perintah SQL yang digunakan untuk mendefinisikan 

sebuah objek berkaitan dengan basis data. Misal : CREATE, DROP dan ALTER. Berikut 

ini adalah format dasar dari operasi DDL:

Membuat database

Menghapus database

Membuat table



Menghapus table

Membuat table dengan referensi foreign key

Mengubah nama table

Mengubah struktur table

Mengubah constrain table



Latihan

1. Buatlah database dengan nama “Bank_Mino”.

2. Buatlah tabel dengan nama “rekening” dengan struktur tabel sebagai berikut:

+-------------+---------+------+-----+---------+-------+
| Field       | Type    | Null | Key | Default | Extra |
+-------------+---------+------+-----+---------+-------+
| no_rekening | int(11) | NO   | PRI | NULL    |       |
| kode_cabang | char(5) | NO   |     | NULL    |       |
| pin         | char(6) | NO   |     | NULL    |       |
| saldo       | int(11) | NO   |     | NULL    |       |
+-------------+---------+------+-----+---------+-------+

3. Ubah struktur tabel "rekening,

a. Tambahkan kolom “nama”  setelah kolom kode_cabang.

b. Tambahkan kolom “keterangan” pada posisi akhir kolom.

c. Ubah kolom nama menjadi “nama_lengkap”.

d. Hapus kolom keterangan.

4. Buatlah tabel dengan nama “transaksi” dengan struktur tabel sebagai berikut:

+-----------------+----------+------+-----+---------+-------+
| Field           | Type     | Null | Key | Default | Extra |
+-----------------+----------+------+-----+---------+-------+
| no_transaksi    | int(11)  | NO   | PRI | NULL    |       |
| no_rekening     | int(11)  | NO   | MUL | NULL    |       |
| jenis_transaksi | char(10) | NO   |     | NULL    |       |
| jumlah          | int(11)  | NO   |     | NULL    |       |
+-----------------+----------+------+-----+---------+-------+

Pada tabel transaksi diatas, kolom no_rekening ingin di relasikan dengan tabel 

rekening  melalui  kolom  no_rekening.  Dengan  perintah  SQL,  buatlah  relasi 

tabel tersebut.

5. Ubah struktur tabel "rekening,

a. Tambahkan kolom “tanggal”  setelah kolom jenis_transaksi.

b. Ubah kolom “tanggal” menjadi kolom “tgl_transaksi”.



1.2 Data Manipulation Language (DML)

Data Manipulation Language adalah perintah SQL yang digunakan untuk melakukan 

manipulasi terhadap object basis data. Misal : SELECT, INSERT, UPDATE dan DELETE.

Menambah data

Mengubah data

Menghapus data

Menampilkan data

Latihan

1. Masukkan data berikut ke dalam tabel “rekening”.

no_rekening kode_cabang pin saldo

120023 JGJ01 837242 500000

120087 JGJ02 112233 2150000

140932 JOJ02 024422 1200000

220983 SMG12 732312 5422000

332102 JKT48 228883 400500

2. Masukkan data berikut ke dalam tabel “transaksi”.

no_transaksi no_rekening jenis_transaksi tgl_transaksi jumlah

1 220983 DEBET 2014-06-12 
12:00:45

500000

2 220983 DEBET 2014-06-13 
08:20:33

2150000

3 140932 ATM 2014-06-14 100000



10:56:52

4 140932 ATM 2014-06-14 
15:16:23

100000

5 120087 DEBET 2014-06-15 
15:03:33

1250000

6 220983 ATM 2014-06-15 
15:32:15

150000

7 220983 ATM 2014-06-15 
15:40:12

100000

8 220983 DEBET 2014-06-16 
08:23:23

2500000

3. Ubah nilai pin menjadi “450817” dari rekening dengan no_rekening “220983”

4. Ubah tanggal_transaksi menjadi 2014-06-17 20”34:22 dari no transaksi adalaj “6”.

5. Tampilkan semua data dari tabel transaksi.

6. Tampilkan 5 transaksi terakhir data dari tabel transaksi

7. Tampilkan data transaksi pada tanggal 2014-06-15.

8. Tampilkan data transaksi pada tanggal 2014-06-14 dan 2014-06-15.

9. Tampilkan transaksi terakhir dari pada tanggal 2014-06-15.

10.Tampilkan seluruh data pada tabel rekening yang berasal dari Jogja.

11.Hapus data pada rekening yang memiliki no_rekening “120087”.

12.Tampilkan kode no_rekening dan kode_cabang dari nasabah yang memiliki saldo 

antara 500000 dan 3000000.

13.Tampilkan total transaksi yang terjadi pada tanggal 15 Juni 2014.

14.Tampilkan  seluruh  dana  transaksi  yang  pernah  dilakukan  oleh  no_rekening 

“220983”.

15.Tampilkan rata-rata dana transaksi yang terjadi antara tanggal 13 Juni 2014 s.d 15 

Juni 2014.

16.Tampilkan  banyaknya  transaksi  yang  dilakukan  oleh  masing-masing  pemilik 

rekening.

17.Tampilkan seluruh transaksi pada bulan Juni 2014.

18.Tampilakn  seluruh  transaksi  yang  dilakukan  oleh  masing-masing  pemilink 

rekening.


