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TIPE DATA DATE



Format Date



Default



TIPE DATA ENUM

 Tipe data ENUM merupakan tipe data yang khusus untuk kolom dimana nilai datanya sudah

kita tentukan sebelumnya. 

 Pilihan ini dapat berisi 1 sampai dengan 65,535 pilihan string. Dimana kolom yang 

didefinisikan sebagai ENUM hanya dapat memilih satu diantara pilihan string yang tersedia





TIPE DATA SET

Berbeda dengan tipe data ENUM dimana pilihan yang tersedia untuk kolom

hanya dapat 1 data, untuk kolom SET kita dapat memilih satu atau lebih nilai

yang tersedia dari 1 sampai 64 pilihan string yang tersedia





ATRIBUT TIPE DATA

Atribut tipe data adalah aturan yang diterapkan untuk sebuah kolom



•nilai pada kolom ini akan bertambah 1

AUTO_INCREMENT

•membedakan antara huruf besar dan kecil (case-
sensitive) pada tipe data CHAR dan VARCHAR

BINARY

•menyediakan nilai bawaan untuk kolom seandainya
tidak ada data yang diinput

DEFAULT

•nilai pada kolom tidak boleh kosong

NOT NULL



•kebalikan dengan NOT NULL, kolom tidak harus berisi nilai

NULL

•digunakan untuk tipe data numerik, kolom dapat menampung nilai negatif

SIGNED

•digunakan untuk tipe data numerik

•INT  mengorbankan nilai negatif, untuk mendapatkan jangkauan nilai positif
yang lebih tinggi

•DECIMAL dan FLOAT  menghilangkan nilai negatif, tanpa menambah
jangkauan data.

UNSIGNED

•digunakan untuk tipe data numerik, tampilan format data yang akan mengisi
nilai 0 di sebelah kanan dari data. 

•jika menggunakan atribut ZEROFILL untuk suatu kolom, secara otomatis kolom
tersebut juga dikenakan attribut UNSIGNED

ZEROFILL







MERUBAH TABEL

Merubah
Tipe Data 

Kolom

Merubah
Nama
Kolom

Merubah
Nama Tabel

Menambah
Kolom Baru

Menghapus
Kolom





Merubah Tipe Data Kolom

ALTER TABLE nama_tabel MODIFY nama_kolom tipe_data_baru;





Merubah Nama Kolom

ALTER TABLE nama_tabel CHANGE nama_kolom nama_kolom_baru tipe_data;





Merubah Nama Tabel

ALTER TABLE nama_tabel_lama RENAME TO nama_tabel_baru;

RENAME TABLE nama_tabel_lama TO nama_tabel_baru;







Menambah Kolom Baru

ALTER TABLE nama_tabel ADD nama_kolom_baru tipe_data;





Menghapus Kolom

ALTER TABLE nama_tabel DROP nama_kolom;




