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Manajemen Database MySQL
Membuat Database Baru
Setelah membuat database baru (misalnya DBGaji), maka menu akan dilanjutkan dengan
tampilan lain untuk membuat tabel (misalnya Perkiraan). Setelah tabel-tabel dibuat, maka
MySQL akan menampilkan menu :

Gambar 1.1 Database aktif dan daftar tabel
Jika Anda akan membuat database baru lagi yang lainnya, maka lakukanlah klik pada
ComboBox DBGaji (6), lalu pilihlah Database… seperti Gambar 1.2 berikut ini:

Gambar 1.2 Kembali ke default kerja database
Maka MySQL akan terlihat seperti Gambar 1.3 berikut:
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Gambar 1.3 Membuat database baru
Setelah itu tulislah nama database baru yang lainnya (misalnya DBCoba) lalu klik
command “Buat”, kemudian lanjutkan dengan pembuatan tabel misalnya TblCoba.

Gambar 1.4 Membuat tabel baru
Mengaktifkan database yang telah dibuat
Database yang telah dibuat posisi defaultnya di direktori C:\myserver\mysql\data. Untuk
memilih database tersebut lakukan klik pada ComboBox lalu pilih database yang akan
diaktifkan. Angka di sebelah kanan nama database menunjukkan jumlah tabel yang ada
di dalam database tersebut.

Gambar 1.5 Mengaktifkan database target
Dengan dipilihnya database DBCoba, MySQL akan menampilkan menu :
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Gambar 1.6 Database aktif dan daftar tabel
Modifikasi tabel
Setelah tabel dibuat, dengan beberapa pertimbangan tertentu tabel tersebut harus diubah.
Perubahan tersebut antara lain :
Mengubah nama tabel
Mengubah nama tabel dapat dilakukan dengan cara berikut:
1.
2.

Aktifkan tabel yang akan dimodifikasi
Klik ikon Operasi

Gambar 1.7 Ikon Operasi
3.

Ketik nama tabel pengganti, klik Go

Gambar 1.8 Mengubah nama tabel
4.

Jika berhasil MySQL akan menampilkan pesan berikut:

Gambar 1.9 Pesan MySQL setelah mengubah nama tabel
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5.

Hasil perubahan terlihat seperti Gambar 1.10 berikut :

Gambar 1.10 Hasil perubahan nama tabel

Menyalin tabel
Jika dalam suatu database terdapat tabel dengan struktur yang sama atau struktur yang
hampir sama, maka kita tidak perlu membuat tabel tersebut dua kali. Lakukanlah
penyalinan tabel dengan cara berikut ini.
1.
2.
3.

Aktifkan tabel yang akan dimodifikasi
Klik ikon Operasi
Tulis nama tabel baru (misalnya TblSalinan)> GO

Gambar 1.11 Menyalin tabel
4.
5.
6.

Jika penyalinan hanya pada strukturnya saja, pilihlah opsi struktur saja
Jika penyalinan pada struktur dan datanya, pilihlah opsi struktur dan data
Jika proses penyalinan berhasil, MySQL akan menampilkan pesan berikut:
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Gambar 1.12 Pesan MySQL setelah penyalinan tabel
Memindahkan tabel ke database lain
Memimdahkan tabel ke database lain dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1.
2.
3.

Aktifkan tabel yang akan dimodifikasi
Klik ikon Operasi
Pilih nama database target > GO

Gambar 1.13 Memindahkan tabel
4.

Jika proses berhasil MySQL akan menampilkan pesan berikut:
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Gambar 1.14 Pesan MySQL setelah memindahkan tabel
5.

Untuk melihat hasilnya, pilih database mysql, maka akan menampilkan Gambar 1.
berikut:

Gambar 1.15 Indikasi hasil pemindahan tabel
Menghapus Tabel
Untuk menjaga sesuatu yang tidak diinginkan karena proses penghapus tabel, maka Anda
harus memerhatikan dengan cermat tabel apa yang akan dihapus dan diposisi database
apa tabel yang akan dihapus itu berada. Hal ini disebabkan karena tabel yang telah
dihapus akan sangat sulit untuk dikembalikan. Adapun cara menghapus tabel dapat
dilakukan dengan langkah-langkah berikut:
1.
2.

Pilih tabel yang akan dihapus dengan cara melakukan klik pada nama tabel di posisi
database tertentu (misalnya TblSalinan di posisi database mysql)
Perhatikan tampilan tabel yang sedang aktif
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Gambar 1.16 Struktur tabel aktif
3.

Klik ikon hapus field ini

Gambar 1.17 Ikon operasi penghapusan tabel
4.

Pada saat muncul pesan jawab OK

Gambar 1.18 Pesan kofirmasi penghapusan tabel
5.

Hasil penghapusan tabel tersebut menyebabkan tampilan MySQL menjadi seperti
Gambar 1.19 berikut:

Gambar 1.19 Indikasi hasil penghapusan tabel
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Mengubah Struktur Tabel
Mengubah struktur tabel dapat berupa mengubah atribut field, menambah atau
menghapus field.
Menambah field baru
Jika tabel yang telah dibuat memerlukan field baru, maka caranya adalah sebagai barikut:
1.
2.
3.
4.

Tampilkan tabel yang akan dimodifikasi (misalnya TblUbah di posisi DBCoba)
Ketik jumlah field yang akan ditambahkan pada kotak Tambah field Baru : ??
(misalnya 1 field yaitu Jenis)
Pilih di posisi mana field baru akan ditambahkan. (misalnya di akhir tabel)
Klik GO

Gambar 1.20 Menambah field
5.

MySQL akan menampilkan menu berikut:

Gambar 1.21 Seting atribut field yang ditambahkan
6.
7.
8.

Tulislah nama field Jenis, type varchar dan panjang field 15
Klik simpan
Jika berhasil MySQL akan menampilkan pesan berikut
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Gambar 1.22 Pesan MySQL setelah penambahan fields
9.

Struktur tabel menjadi seperti Gambar 1.23 di bawah ini

Gambar 1.23 perubahan struktur tabel aktif setelah
penambahan field Mengubah atribut field
Mengubah atribut field dapat berupa mengubah nama field, type, panjang dan
sebagainya. Caranya adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.

Tampilkan tabel yang akan dimodifikasi
Beri tanda centang pada field yang akan diubah
Klik Ubah

4.

Gambar 1.24 Mengubah atribut field
MySQL akan menampilkan menu berikut
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Gambar 1.25 Seting perubahan field
5.
6.
7.

Ubahlah field dari Kode menjadi KodeBrg dan ukuran panjangnya menjadi 5
Klik Simpan
Jika berhasil MySQL akan menampilkan pesan berikut

Gambar 1.26 Pesan MySQL setelah perubahan field
8.

Hasil perubahan tersebut terlihat pada Gambar 1.27 di bawah ini

Gambar 1.27 Indikasi hasil perubahan field
Menghapus Field
Cara menghapus field adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.

Tampilkan tabel yang akan dimodifikasi
Pilih field yang akan dihapus
Klik Hapus Filed Ini
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Gambar 1.28 Menghapus field
4.

Ketika muncul pertanyaan dari MySQL, jawab Ya

Gambar 1.29 Konfirmasi penghapusan field
5.

Jika proses berhasil MySQL akan menampilkan pesan berikut

Gambar 1.30 Pesan MySQL setelah menghapus field
6.

Hasil penghapusan field tersebut terlihat pada Gambar 1.31 berikut

Gambar 1.31 Struktur tabel setelah penghapusan field
7.

Untuk mengubah atau menghapus field, dapat juga dilakukan dengan cara
melakukan klik pada opsi Ubah atau Hapus Filed Ini
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Gambar 1.32 Cara alternatif mengahpus field
Membuat dan menghapus index tabel
Membuat index dapat dilakukan dengan cara berikut ini
1.
2.

Buka tabel yang akan dimodifikasi
Pilih PRIMARY

Gambar 1.33 Membuat index tabel
3.

Ketika muncul pesan dari MySQL, jawab OK

Gambar 1.34 Konfirmasi pembuatan index
4.

Hasilnya terlihat pada kodebrg terdapat tanda index berupa garis bawah

Gambar 1.35 Indikasi hasil pembuatan index
5.

Untuk menghapus index cukup dengan melakukan klik pada opsi index (perhatikan
bagian bawah sturktur tabel)
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Gambar 1.36 Menghapus index
6.

Ketika muncul pesan dari MySQL, jawab OK

Gambar 1.37 Konfirmasi penghapusan index
7.

Dengan cara tersebut index tabel telah dihapus dan field KodeBrg kembali normal
(tidak bergaris bawah)

Browsing tabel
Browsing tabel di sini maksudnya adalah menampilkan sekaligus memodifikasi tabel.
Sebagai contoh perhatikanlah Gambar 1.38 di bawah ini.

Gambar 1.38 Browsing tabel
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Dalam kondisi seperti ini data dapat langsung diedit atau dihapus dengan melakukan klik
pada opsi yang disediakan di sebelah kiri data (Edit dan Hapus). Jika perintah Edit diklik,
kita tinggal mengubah datanya lalu klik GO dan jika memilih Hapus kita tinggal
menjawan Yes atau No.
Mengubah data ke format Excel
Data dalam tabel dapat diubah ke format Excel, caranya adalah sebagai berikut:
1.
2.

Buka tabel yang akan diubah formatnya
Klik ikon ekspor

Gambar 1.39 Ikon ekspo datar
3.
4.

Pilih CSV untuk data Ms Excel
Beri tanda centang pada opsi Kirim Ke ..

Gambar 1.40 Mengubah tabel ke format excel
5.
6.

Klik Go
Klik Save
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Gambar 1.41 Menyimpan tabel format excel
7.
8.

Tulis nama file (misalnya Format Excel) > Klik save
Perhatikan dengan baik posisi penyimpanan file

Gambar 1.42 Memberi nama tabel format excel
9.
10.

Aktifkan folder My Documents > klik dua kali file Format Excel
Data di excel terlihat seperti Gambar 1.43 di bawah ini
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Gambar 1.43 Indikasi hasil perubahan format tabel
Menambah data dari TextFile
Dalam kondisi tertentu mungkin anda akan memerlukan teknik ini. Penambahan data ke
dalam tabel di MySQL dilakukan dengan cara membuat urutan data dari file notepad.
Ikutilah langkah-langkah di bawah ini.
1.
2.
3.

Klik menu Start > Programs
Pilih Accessories > Pilih Notepad
Ketik berikut ini (pemisah data dengan titik koma)

Gambar 1.44 Membuat data text di notepad
4.
5.
6.

Simpan file dengan nama Tambah Data (perhatikan folder tempat penyimpanan file
tersebut)
Kembali ke MySQL
Klik ikon Struktur

Gambar 1.45 Ikon Struktur
7.

Klik Sisipkan data baru dari textfile ke dalam tabel (perhatikan menu bagian bawah
layar)
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Gambar 1.46 Menambahkan data dari textfile notepad
8.
9.
10.

Klik Browse
Cari file Tambah Data > Open
Tulis nama kolom yang akan ditambahkan (yaitu KodeBrg dan Nama)

Gambar 1.47 Seting operasi penambahan data textfile
11.
12.
13.

Klik Kirim
Klik ikon Browse
Hasil proses tersebut menyebabkan data di tabel bertambah dengan tampilan
sebagai berikut
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Gambar 1.48 Indikasi hasil penambahan dari data textfile

