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Distinct



 Query ini digunakan untuk menghapus atau
mengeleminasi duplikasi dari hasil tampilan SELECT

 Query DISTINCT digunakan hanya untuk memanipulasi
tampilan hasil dari tabel. Duplikasi yang dihapus adalah
untuk tampilan data, BUKAN tabel asli dari MySQL





SELECT alamat

FROM daftar_dosen

ORDER BY alamat;

Yang terdaftar di table dosen berasal dari kota mana
saja? Tampilkan alamat dari daftar_dosen dan

diurutkan berdasarkan alamat



SELECT DISTINCT nama_kolom 

FROM nama_tabel;



Dengan penambahan perintah DISTINCT di awal query SELECT, maka
hanya data yang unik saja (data yang tidak sama) yang akan ditampilkan. 

Seandainya hasil query terdapat data yang sama lebih dari 1 kali tampil, 
perintah DISTINCT hanya akan menampilkannya 1 kali saja

SELECT DISTINCT alamat

FROM daftar_dosen

ORDER BY alamat;



SELECT DISTINCT nama_dosen,alamat

FROM daftar_dosen

ORDER BY alamat

MySQL tetap menampilkan seluruh isi tabel tanpa ada yang dieliminasi. Hal 
ini dikarenakan query DISTINCT hanya mengeleminasi query yang unik, 
atau tidak sama dilihat secara baris per baris (per record). 

Dengan mengkombinasikan nama_dosen dengan alamat, maka setiap baris
dianggap unik, kecuali terdapat nama dosen dan alamat yang persis sama.



UPPER

CASE



SELECT UPPER(nama_field_yang_akan_di_upper)

FROM tabel;



SELECT UPPER(nama_dosen)

FROM daftar_dosen;

SELECT nama_dosen

FROM daftar_dosen;



SELECT UPPER(nama_dosen), UPPER(alamat)

FROM daftar_dosen;

Jika ingin menampilkan kolom lain dari tabel yang sama? cukup dengan
menyisipkan fungsi UPPER() ke dalam kolom yang ingin diubah



lower

case



SELECT LOWER(nama_field_yang_akan_di_lower)

FROM tabel;



SELECT LOWER(nama_dosen)

FROM daftar_dosen;

SELECT nama_dosen

FROM daftar_dosen;



SELECT LOWER(nama_dosen), LOWER(alamat)

FROM daftar_dosen;

Jika ingin menampilkan kolom lain dari tabel yang sama? cukup dengan
menyisipkan fungsi UPPER() ke dalam kolom yang ingin diubah



UPDATE daftar_dosen

SET nama_dosen = UPPER(nama_dosen);

Selain digunakan dalam menampilkan data (query SELECT), kita juga bisa menggunakan
fungsi UPPER dan LOWER() untuk mengubah huruf di dalam kolom tabel secara permanen



Concatenation



MySQL memiliki fungsi bawaan yang bisa digunakan untuk menyambung
string atau menggabungkan string hasil query, yakni melalui fungsi

CONCAT() (singkatan dari concatenating)

SELECT CONCAT(field1, field2)

FROM nama_tabel;



SELECT CONCAT(nama_dosen,alamat)

FROM daftar_dosen;

SELECT CONCAT(nama_dosen,no_hp,alamat,nip_dosen) 

FROM daftar_dosen;

Jika menggabungkan 3 atau 4 sekaligus? Kita tinggal menambahkan nama
setiap kolom ke dalam fungsi CONCAT(), dan dipisahkan dengan karakter koma



SELECT CONCAT_WS(‘karakter_tambahan’, field1, field2, field-n)

FROM nama_tabel;

Fungsi CONCAT_WS() adalah variasi lain dai fungsi CONCAT(), perbedaannya dengan
menggunakan fungsi CONCAT_WS(), dapat menambahkan karakter pembatas antara

kolom yang akan digabung. Tambahan singkatan WS berarti ‘With Separator’



SELECT CONCAT_WS(‘ ‘,nama_dosen,alamat)

FROM daftar_dosen;

SELECT CONCAT(nama_dosen,’ ‘,alamat)

FROM daftar_dosen;

SELECT CONCAT_WS(‘ ‘,nama_dosen,no_hp,alamat,nip_dosen) 

FROM daftar_dosen;

SELECT CONCAT(nama_dosen,’ ‘,no_hp,’ ‘,alamat,’ ‘,nip_dosen)

FROM daftar_dosen;



Substring



Ketika menampilkan tabel hasil query, kadang kita perlu memecah data dari sebuah
kolom. MySQL menyediakan beberapa fungsi yang bisa digunakan untuk keperluan

ini, seperti fungsi SUBSTRING, SUBSTR, MID, LEFT dan RIGHT.



SUBSTRING (nama_kolom, index_awal, jumlah_karakter)

• nama kolom tabel yang akan diambil karakternya (sebagai sumber string)

nama_kolom

• bisa diisi dengan angka yang berfungsi sebagai index awal karakter yang 
ingin diambil, dihitung dari index 1 pada karakter pertama, index 2 pada
karakter kedua, dst. Apabila diinput dengan nilai negatif, index akan
dihitung mulai dari akhir string.

index_awal

• argumen opsional yang jika tidak ditulis, fungsi SUBSTRING akan
mengambil seluruh karakter hingga akhir string. Jika ditulis, maka ini
berfungsi sebagai batasan jumlah karakter yang akan diambil

jumlah_karakter



SELECT NIP FROM daftar_dosen;

SELECT SUBSTRING(NIP, 4) FROM daftar_dosen;

Tampilkan digit NIP terhitung dari digit ke-4 

SELECT SUBSTRING(NIP, 4, 3) FROM daftar_dosen;

Tampilkan 3 digit NIP terhitung dari digit ke-4 dari kiri

SELECT SUBSTRING(NIP, -4) FROM daftar_dosen;

Tampilkan 4 digit terakhir NIP

Tampilkan 3 digit NIP terhitung dari digit ke-4 dari kanan

SELECT SUBSTRING(NIP, -4, 3) FROM daftar_dosen



Dalam MySQL, fungsi SUBSTRING memiliki 2 alias: SUBSTR 
dan MID. Dengan kata lain, ketiga fungsi ini berfungsi sama.

SELECT SUBSTRING(NIP, -4, 3) FROM daftar_dosen;

SELECT SUBSTR(NIP, -4, 3) FROM daftar_dosen;

SELECT MID(NIP, -4, 3) FROM daftar_dosen;





Fungsi LEFT dan RIGHT pada dasarnya merupakan bentuk
sederhana dari fungsi SUBSTRING. Keduanya membutuhkan 2 
argumen yaitu nama kolom tabel dan jumlah huruf yang ingin
diambil.

Fungsi LEFT akan mengambil sejumlah karakter mulai
dari kiri string, dan fungsi RIGHT akan mulai dari sisi kanan string

SELECT LEFT(NIP, 5) FROM daftar_dosen;

SELECT RIGHT(NIP, 5) FROM daftar_dosen;





Tipe data tanggal (DATE) merupakan salah satu tipe data yang cukup sulit digunakan. 
Selain memerlukan format tersendiri, hasil dari kolom dengan tipe data date juga

‘terbalik’, yakni dengan format tampilan YYYY-MM-DD



SELECT YEAR(dt) FROM belajar_date;

SELECT MONTH(dt) FROM belajar_date;

SELECT DAY(dt) FROM belajar_date;





SELECT HOUR(ts) FROM belajar_date;

SELECT MINUTE(ts) FROM belajar_date;

SELECT SECOND(ts) FROM belajar_date;

SELECT DAYOFYEAR(ts) FROM belajar_date;

SELECT DAYNAME(ts) FROM belajar_date;

SELECT ts, DAYNAME(ts) FROM belajar_date;



MySQL menyediakan fungsi bawaan untuk menghasilkan nilai DATE dan TIMESTAMP 
sistem saat ini. Fungsi yang bisa digunakan adalah CURDATE() dan NOW().



INSERT INTO belajar_date VALUES (CURDATE(), NOW());

Fungsi CURDATE() akan menghasilkan nilai DATE yang ada di server dengan
format YYYY-MM-DD, sedangkan fungsi NOW() akan menghasilkan nilai

TIMESTAMP dengan format YYYY-MM-DD HH:MM:SS.

SELECT NOW();

SELECT CURDATE();



Secara default, MySQL menyimpan tipe data tanggal (DATE) dengan format YYYY-
MM-DD dan tipe data TIMESTAMP dengan format YYYY-MM-DD HH:MM:SS

DATE_FORMAT(nama_kolom, ‘string format’)

SELECT DATE_FORMAT(dt, '%d/%m/%Y‘)

FROM belajar_date;





SELECT DATE_FORMAT(dt, '%d - %m - %Y')

FROM belajar_date;

SELECT DATE_FORMAT(dt, '%d %M %Y')

FROM belajar_date;

SELECT DATE_FORMAT(ts, '%d %M %Y, %k:%i:%s')

FROM belajar_date;


