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Keunggulan



• MySQL memiliki kecepatan yang lebih dibandingkan pesaing yang 
berbayar

Speed

• MySQL merupakan RDBMS yang reliabel namun memiliki performa 
diatas rata-rata

Reliability

• MySQL juga dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar di dunia, 
seperti Epson, New York Times, Wikipedia, Google, Facebook, bahkan
NASA.

Skalability

• Instalasi dan mempelajari MySQL cukup mudah dan tidak dipusingkan
dengan banyak settingan

User Friendly

• Aplikasi MySQL juga dapat berjalan di sistem Linux , Embedded 
Linux ,Unix , Windows dan RTOS (QNX)

Portability and Standard Compliance



• Dengan menerapkan arsitektur client-server. Ribuan pengguna dapat
mengakses database MySQL dalam waktu yang bersamaan

Multiuser Support

• Dengan dukungan penuh terhadap unicode, maka aksara non-latin 
seperti jepang, cina, dan korea bisa digunakan di dalam MySQL.

Internationalization

• C, C++, C#, Java, Delphi, Visual Basic, Perl Python dan PHP. Ke semua itu
di dukung oleh API (Application Programming Interface) oleh MySQL.

Wide Application Support

• Kita pun bisa (jika mampu dan mengerti), mengembangkan MySQL 
dengan mempelajari kode programnya

Open Source Code





Installation





















Konfigurasi















Client Console



















Koneksi ke MySQL



Diskoneksi dari MySQL

QUIT atau \q



 Setiap perintah, atau sering juga disebut “query” di dalam MySQL harus diakhiri dengan tanda titik koma “;” dan
akan dieksekusi setelah tombol Enter ditekan.

 Selama query MySQL belum diakhiri dengan “;” maka itu dianggap masih dalam satu perintah.
 Ketika kita menjalankan sebuah perintah MySQL (query), query tersebut akan dikirim dari MySQL 

Client ke MySQL Server untuk di proses, setelah proses selesai, hasilnya akan dikirim kembali ke MySQL Client



menampilkan tanggal dan
waktu saat ini dengan

fungsi NOW()



untuk setiap fungsi dipisahkan dengan tanda koma ,



Penulisan perintah (query) MySQL juga tidak harus dalam satu baris



Membatalkan query dengan perintah \c



Merubah tampilan menjadi baris dengan perintah \G



MySQL tidak membedakan penulisan huruf
besar maupun kecil (case insensitive)



Windows
database mahasiswa = database MaHaSIsWA

Penulisan nama database dan nama tabel, MySQL akan mengikuti sistem operasi dimana MySQL Server berjalan

MySQL Server (Linux)
Database mahasiswa <> database MaHaSIsWA
(case sensitive)



CREATE DATABASE

DROP DATABASE



CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] nama_database

Tambahan query [IF NOT EXISTS] digunakan untuk membuat MySQL tidak menampilkan
pesan error jika database tersebut telah ada sebelumnya dalam database

Membuat Database





Melihat seluruh database

SHOW DATABASES;



Memilih dan Menggunakan Database

USE nama_database;



DROP DATABASE [IF EXISTS] database_name;

Menghapus Database

Pilihan [IF EXISTS] digunakan untuk menghilangkan pesan error jika seandainya database tersebut memang tidak ada







https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/create-database.html





CREATE TABEL

DROP TABEL





CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] nama_tabel (daftar_kolom) [type=tipe_tabel];

Membuat Tabel



Menampilkan Tabel

Show tables;



Menampilkan
Struktur Tabel

Describe nama_tabel;

atau
Desc nama_tabel;



DROP TABLE nama_tabel;

Menghapus Tabel


