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Pertemuan 1 

Aljabar Relasional I 

 

Tujuan mempelajari aljabar relasional yaitu sebagai berikut: 

1. Mahasiswa mampu merubah aljabar relasional operasi select dan operasi project 

ke dalam bentuk SQL. 

Langkah-langkah praktikum : 

 Buat sebuah database bernama PERFIMAN ANDA 

 Buat tabel di bawah ini. 

 Menetukan Primary Key dan Foreign Key 

 

Isikan data berikut: 
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Terjemahkan aljabar relasional berikut dalam bentuk SQL 

1. Πjudul,jumlah,tgl_masuk (film)  

 

 

2. Πid_member,nama_member(member)  

 

 

3.  nama_member=’andika(member)  

 

 

4. Πid_member  ( nama_member=’andika(member) ) 

 

 

5. Πid_member  ( tgl_sewa=’2014-05-03(transaksi) ) 

 

 

6. Πno_transaksi,kd_film ( id_member=’mem02’(transaksi) ) 
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Pertemuan 2 

Aljabar Relasional II 

 

Tujuan mempelajari aljabar relasional yaitu sebagai berikut: 

1. Mahasiswa mampu merubah aljabar relasional operasi cartesian product ke dalam 

bentuk SQL 

Langkah – langkah pratikum  

 Dalam aljabar relasional menggunakan database pada pertemuan 1 

 Rubah perintah aljabar relasional berikut ke dalam bentuk SQL: 

1. Πno_transaksi,judul( film.kd_film=transaksi.kd_film  Ʌ transaksi.id_member=member.id_member Ʌ 

nama_member=’Andika’  (film X member X transaksi) ) 

 

 
2. Πbiaya_sewa( transaksi.id_member=member.id_member Ʌ id_member=’mem02’  (member X 

transaksi) ) 

 

 
3. Πjumlah(kd_film=’FM001’  (film ) ) 

 

 
4. Πjudul,tgl_sewa,tgl_kembali(film.kd_film=transaksi.kd_film  Ʌ 

transaksi.id_member=member.id_member Ʌ nama_member=’Lia  (film X member X 

transaksi) ) 
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Pertemuan 3 

Aljabar Relasional III 

Tujuan mempelajari aljabar relasional yaitu sebagai berikut: 

1. Mahasiswa mampu merubah aljabar relasional operasi (U), (-) dan (∩) 

Langkah – langkah pratikum  

 Import Database Akademik ke PC anda 

 

 

 

 Rubah perintah aljabar relasional berikut ke dalam bentuk SQL: 

1. Πnama,alamat (dosen)  Πnama,alamat(mhs)  
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2. Πalamat (dosen) - Πalamat(mhs)  

 

 
3. Πalamat (mhs) - Πalamat(dosen)  

 

 
4. Πnama_mk (kuliah_s1) – Πnama_mk(kuliah_d3)  

 

 
5. Πnama_mk (kuliah_s1)  Πnama_mk(kuliah_d3)  
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Tugas pratikum  

Tugas praktikum, jawablah pertanyaan berikut ini, screen capture sintak sql dan 

hasilnya, serta beri penjelasan 

1. Jelaskan apa perbedaan hasil soal latihan no.3 dan 4 , kenapa bisa berbeda? 

2. Pada soal latihan no.6 , tambahkan perintah ‘ORDER BY nama_mk’ sebelum titik 

koma (;). Apa guna dan bagaimana hasilnya? 

3. Bandingkan hasilnya jila soal latihan no.6 , kata UNION diganti dengan UNION 

ALL. Apa kesimpulan yang diperoleh dari UNION  dan UNION ALL? 
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Pertemuan 4 

View 

Tujuan mempelajari view yaitu sebagai berikut: 

1. Mahasiswa memahami kegunaan view  

2. Mahasiswa mengetahui bagaimana mengimplementasikan view 

View merupakan suatu bentuk representasi data yang dapat dibuat dengan 

melibatkan data yang ada pada satu atau beberapa tabel.  

View seperti tabel yang data-datanya diperoleh dari hasil perintah query SELECT 

terhadap sebuah atau beberapa table.  

Dengan dibuatnya view, maka dimungkinkan hanya bagian tertentu dalam suatu 

table yang akan muncul. 

Misalnya terdapat suatu database akademisi dengan sebuah table mahasiswa 

(npm,nama,alamat,tgl_lahir), maka dimungkinkan untuk membuat view yang 

mencakup npm,nama dan usia seorang mahasiswa. View dapat dianggap sebagai 

query tersimpan atau sebagai table semu/virtual 

 

Query membuat view sebagai berikut: 

Create view nama_view as 

Select nama_field1, nama_field2,… 

From nama_table; 

Langkah-langkah praktikum : 

 Buat sebuah database bernama Perusahaan. 

 Buat sebuah tabel pribadi.  
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 Isi data berikut ini : 

 

Mengenal format waktu 

 

Keterangan 

%d (tanggal 1-31) 

%c (bulan 1-12) 

%Y (tahun 4 digit) 

%k (Jam 0-23) 

%i (Menit 0-59) 

%s (detik 0-59) 



 

9 
 

Contoh: 

SELECT Date_Format(Now(), ‘%d/%c/%Y’); 

 Query Mencari usia 

Select nama, tgl_lahir, round(datediff(now(),tgl_lahir)/365,0) from pribadi 

 Query Mencari usia menggunakan Fungsi AS 

Select nama, tgl_lahir, round(datediff(now(),tgl_lahir)/365,0) as USIA from 

pribadi 

 Membuat View untuk menyimpan nip, nama dan usia pegawai 

Create view usia_pegawai as 

Select nip,nama, 

Round(datediff(now(),tgl_lahir)/365,0) 

From pribadi; 

 Query Menghapus view 

Drop view nama_view; 

 Tugas pratikum  

1. Buat view yang menampung nama keluarga dan hubungannya beserta usia, 

diurutkan dari usia yang paling tua ke usia yang paling muda.  

2. Buat database dan table sendiri 

3. Lengkapi laporan mulai dari pembuatan table,memasukkan data sampai membuat 

view beserta output view nya 
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Pertemuan 5 

Manajemen Transaksi 

Dalam Basis Data Transaksi merupakan satuan unit kerja yang berisi perintah-

perintah, yang dimulai dengan klausa BEGIN TRANSACTION dan diakhiri dengan 

COMMIT atau ROLLBACK. 

1. Membuat Tabel account dengan type Innodb 

Tabel berisi dua kolom yaitu number dengan tipe data integer,merupakan primary 

key, autoincrement dan tidak diijinkan nilai Null. Kolom  balance bertipe float, 

perintahnya sebagai berikut : 

create table account  

(  

number int not null auto_increment primary key,  

balance float  

)  

type = InnoDB; 

2. Insert Data Pada tabel account 

Perintah di bawah dipergunakan untuk melakukan insert data pada tabel account, 

karena kolom number autoincrement maka data yang dimasukkan hanya pada 

kolom balance: 

insert into account (balance) values (0.0); 

insert into account (balance) values (1000.0); 

insert into account (balance) values (2000.0); 

 

Hasil dari insert data tersebut adalah : 

mysql> select * from account; 

+--------+---------+ 

| number | balance | 

+--------+---------+ 

|      1 |       0 | 
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|      2 |    1000 | 

|      3 |    2000 | 

+--------+---------+ 

3 rows in set (0.05 sec) 

3. Operasi Update data pada tabel account 

 Seleksi balance pada tabel account dengan number 2 

mysql> select balance from account where number=2; 

+---------+ 

| balance | 

+---------+ 

|    1000 | 

+---------+ 

 Update balance menjadi 1100 

mysql> update account set balance = 1100 where number = 2; 

 Update balance dengan menambahkan 500 

mysql> update account set balance = balance + 500 where number = 2; 

Setiap Query tunggal seperti di atas bersifat atomik, sebelum satu perintah 

selesai dieksekusi tidak ada query lain yang  dapat melakukan interupsi 

terhadap perintah tersebut. 

 Update data dengan  operasi transfer data 1000 dari account number 2 ke 

account number 1. 

update account set balance = balance - 1000 where number = 2; 

update account set balance = balance + 1000 where number = 1; 

Apabila terjadi gangguan setelah proses update data pada account number 1, 

maka update data account number 1 gagal. Sehingga data pada account 2 tidak 

valid. Karena perintah tersebut terdiri dari dua perintah sehingga tidak atomik. 

Alternatif yang lain adalah dengan membuat dua perintah tersebut menjadi 

perintah tunggal (perintah tunggal bersifat atomik). 
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mysql>update account as source, account as dest  

set source.balance = source.balance - 1000, 

dest.balance = dest.balance + 1000  

where source.number = 2 and dest.number = 1; 

Pada perintah tersebut dipergunakan dua buah alias pada tabel account yaitu 

source dan dest. Dengan menggunakan dua buah alias, dua perintah dapat 

dijadikan menjadi satu buah perintah sehingga apabila satu perintah gagal maka 

semua gagal  

4. Update menggunakan manajemen transaksi  

Dalam banyak kasus metode di atas tidak bisa diterapkan untuk kasus yang 

lain. Solusinya adalah dengan menggunakan manajemen transaksi: 

begin transaction; 

update account set balance = balance - 1000 where number = 2; 

update account set balance = balance + 1000 where number = 1; 

commit; 

Atau dengan mengganti perintah BEGIN dengan START. 

Start transaction; 

update account set balance = balance - 1000 where number = 2; 

update account set balance = balance + 1000 where number = 1; 

commit; 

Operasi Update data dapat dibatalkan dengan memberikan perintah 

ROLLBACK pada transaksi tersebut : 

start transaction; 

update account set balance = balance - 1000 where number = 2; 

update account set balance = balance + 1000 where number = 1; 

select balance from account where number = 2; 

rollback; 

Pada perintah tersebut karena account number nilainya menjadi -1000 setelah 

operasi update dilakukan maka operasi dibatalkan dengan perintah 

ROLLBACK. 
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5. Autocommit mode 

Secara default mysql mendukung autocommit mode. Setiap perintah 

manipulasi(update,insert dll) akan dianggap sebagai perintah yang diakhiri 

dengan commit. Akan tetapi autocommit mode dapat dihilangkan dengan oleh 

user. Untuk menghilangkannya berikan perintah: 

mysql> set autocommit=0; 

Jika perintah ini telah diberikan maka perintah-perintah tunggal harus diakhiri 

dengan commit secara manual jika akan disimpan. Apabila akan dibatalkan 

bisa diberikan perintah Rollback secara manual pula. 

Setelah autocommit di set menjadi 0 berikan perintah berikut : 

update account set balance = balance - 1000 where number = 2; 

update account set balance = balance + 1000 where number = 1; 

Proses di atas tidak akan disimpan apabila belum ada klausa COMMIT yang 

mengakhiri perintah tersebut. Apabila akan disimpan maka perintah tersebut 

adalah : 

begin transaction; 

update account set balance = balance - 1000 where number = 2; 

commit; 

begin transaction 

update account set balance = balance + 1000 where number = 1; 

commit; 

Untuk mengembalikan autocommit ke default mysql perintah yang diberikan 

adalah : 

mysql> set autocommit=1; 

6. Menggunakan Lock  

Untuk mencegah interferensi  antar pengguna/program aplikasi yang melakukan 

manipulasi pada database digunakan metode isolasi menggunakan klausa Lock. 

Contoh: 

lock tables account write; 

select balance from account where number = 2; 
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update account set balance = 1500 where number = 2; 

unlock tables; 

Lakukan operasi manipulasi melalui terminal lain atau komputer lain. 

Sebelum ada perintah unlock diberikan user/program lain tidak dapat melakukan 

pengubahan pada tabel account. 

7. Implementasikan  Manajemen transaksi pada aplikasi tabel penjualan dan tabel 

Stok, apabila ada barang yang dijual maka akan berakibat pada pengurangan 

jumlah barang pada tabel stok.  

Tabel Stok 

Kode_Barang Nama_Barang Jumlah 

   

   

   

 

Tabel Penjualan 

Kode_Barang Nama_Barang Jumlah 

   

   

   

 

a. Buat tabel di atas dengan type innodb 

b. Insert data pada masing-masing tabel 

c. Update data pada masing-masing tabel dengan menggunakan manajemen 

transaksi. 

d. Buat mekanisme Lock pada tabel 

e. Seleksi stok barang yang jumlahnya noll . 
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Pertemuan 6 

Data Control Language (DCL) ADMINISTRASI USER 

 
 

Data Control Language berkaitan dengan hal yang paling penting dan utama 

dalam menjalankan database yaitu administrasi user. Karena pada setting defaultnya 

ketika pertama kali selesai diinstalasi maka database server MySQL dapat diakses 

oleh semua user, dari mana saja, siapa saja, dan kapan saja. Oleh karena itu perlu 

dikonfigurasi terlebih dahulu agar user yang terdaftar dan berwenang saja yang dapat 

mengakses dan mengubah-ubah database. User default pada database server MySQL 

adalah root, yang merupakan super user yang mempunyai hak akses tertinggi dalam 

database MySQL. Sehingga, root-lah yang seharusnya memegang hak akses dalam 

mengelola manajemen database. Kita dapat mengatur hak akses dari user yang dibuat 

sendiri dari user root. 

KONFIGURASI USER ROOT 

Pada MySql, super user nya adalah root, sehingga root lah yang mengelola 

manajemen database. 

Konfigurasi user mysql disimpan pada sebuah database khusus yang bernama mysql.  

Lakukan langkah-langkah berikut untuk mengetahui user root: 

1. Masuk ke mysql. Lalu ketikkan perintah berikut: 

 

2. Pilih database mysql dengan perintah use mysql, kemudian lihat table apa saja yang 

ada di database mysql tersebut 
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3. sebelum melakukan konfigurasi, terlebih dulu di cek User, Host dan password yang 

ada pada table user dengan menggunakan perintah berikut: 

 

Tampak pada password adalah password ‘lab’ dalam bentuk enkripsi. 

MENAMBAH USER BARU 

Untuk menambah user baru, kita harus login sebagai user root. Hal ini tetap berlaku 

meskipun anda memiliki telah beberapa user lain. 

Berikut langkah-langkah untuk menambah user baru: 

1) Pilih database Mysql dengan menggunakan perintah :  use mysql 

2) Setelah itu ketikkan : show tables , akan tampil daftar tables yang ada 

3) Untuk membuat user baru dengan nama ause dan password lab: 

 

4) Lalu lihat user,host dan passoword yang ada: 

 

5) Lakukan lagi perintah flush privileges, kemudian exit kan mysql anda 
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6) Coba masuk dengan user ause melalui : command promp yang ada di start 

menu, kemudian lakukan langkah berikut: 

 

MENGHAPUS USER 

Untuk menghapus user, anda harus berada pada posisi root. Langkah-langkah sebagai 

berukut: 

1) Lakukan langkah 1 diatas 

2) Kemudian lakukan penghapusan user ause dengan cara berikut: 

 

3) Jangan lupa flush privileges lagi 

4) Coba masuk lagi ke mysql dengan user ause, maka akan terdapat pesan error 

berikut: 

 

KONFIGURASI IZIN AKSES USER 

Sebelum membahas masalah izin dan akses data, berikut macam-macam izin akses 

yang diperlukan oleh user sesuai kebutuhannya: 

nama kolom izin akses Fungsi 

Host   mendeklarasikan host pada user 

User   mendeklarasikan nama user 

Password   

medeklarasikan password user untuk mengakses 

database 
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select_priv Select menampilkan data pada table 

insert_priv Insert memasukkan data pada table 

update_priv Update meng-update data pada table 

delete_priv Delete menghapus data pada table 

create_priv Create membuat database, table dan index 

drop_priv Drop menghapus database dan table aktif 

reload_priv Reload menerapkan perubahan konfigurasi pada server sama 

halnya dengan perintah flush 

shutdown_priv Shutdown melakukan perintah shutdown pada server 

process_priv Process 

menampilkan proses eksekusi yang sedang terjadi pada 

server 

file_priv File membaca dan menulisi file pada server 

grant_priv Grant memberikan hak akses pada user lain 

index_priv Index membuat dan menghapus index 

 

MENGGUNAKAN GRANT 

Grant merupakan perintah untuk memberikan hak izin akses bagi user agar dapat 

mengakses database, tabel dan kolom. Terdapat 4 pilihan perintah grant: 

1) IZIN AKSES PENUH 

Digunakan untuk mengakses seluruh database yang berada pada server, 

konfigurasi ini terletak pada tabel user. Untuk memberikan izin akses penuh 

pada user, anda terlebih dahulu harus memilih database mysql sebagai 

database aktif dengan perintah use. Selanjutnya gunakan perintah berikut: 

 

Perintah di atas akan memberikan izin akses penuh setara dengan root pada 

user ause. 
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Perintah identified by nama password ‘ause’, akan menerapkan user tersebut 

agar tetap memasukkan password saat mengakses database. 

Pernyataan with grant option akan memberikan hak penuh pada user sehingga 

user tersebut juga mampu melakukan perintah grant tertentu pada user lainnya. 

2) IZIN AKSES DATABASE 

Digunakan untuk mengakses table-tabel yang berada pada database yang telah 

ditentukan.Untuk memberikan izin akses database pada user, lakukan perintah 

berikut: 

 

Sekarang coba masuk ke user lita , kemudian coba akses database mysql dan 

database tes 

 

3) IZIN AKSES TABEL 

Digunakan untuk mengatur izin akses terhadap semua kolom yang terdapat 

pada table yang ditentukan. Izin ini terdiri dari SELECT, INSERT, UPDATE, 

DELETE, CREATE, DROP, GRANT, REFERENCES, INDEX, dan ALTER. 

Untuk mencoba hak di atas, terlebih dahulu buat database dengan nama tes. 

Table  contoh 

 

GRANT SELECT ON nama_db.nama_table to user_name@localhost; 
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Grant select on tes.contoh to lita@localhost; 

 

4) IZIN AKSES KOLOM 

Digunakan untuk mengatur izin akses pada kolom yang ditentukan saja. Hak 

aksesnya meliputi: SELECT, INSERT, UPDATE, dan REFERENCES. 

 

5) MENAMPILKAN IZIN AKSES 

Dengan menggunakan perintah: 

SHOW GRANTS FOR nama_user; 

TUGAS PRATIKUM 

Buat database dengan nama ktp  

Buat table nya dengan nama identitas 
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1. Buat user baru dengan nama dan password anda sendiri 

2. Beri hak akses terhadap kolom nama 

3. Coba tes hak tersebut dengan melakukan update pada kolom nama  

4. Coba tes hak tersebut dengan melakukan update pada kolom alamat 

5. Bandingkan kedua hasil tersebut 

6. Buat kesimpulan 
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Pertemuan 7 

Penyeleksian Kondisi dalam sql  (IF dan CASE) 

 

Sintak Kondisi dengan IF 

 IF kondisi THEN 

 perintah-jika-benar; 

 END IF; 

 IF kondisi THEN 

 perintah-jika-benar; 

 ELSE 

 perintah-jika-salah; 

 END IF; 

 Contoh 

  Terdapat Tabel Staf 
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 Sintak Kondisi dengan CASE 

CASE expression 

 WHEN value  

 THEN statements 

 [WHEN value THEN statements ...] 

 [ELSE statements] 

END 
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Pertemuan 8 

STORED FUNCTION (fungsi tersimpan) 

 

 Syntax FUNCTION 

CREATE FUNCTION  nama_function [parameter[,...]]) 

RETURNS tipe_hasil_kembalian 

 CONTOH FUNCTIONRETURN isi_fungsi 

CREATE FUNCTION fungsi1 (a smallint) 

 RETURNS int 

 RETURN a+a; 

Jika fungsi tersebut dijalankan: 

    SELECT fungsi1(10); 

Maka akan diperoleh hasil 20 

 

 

 Contoh 2 : 

 Membuat fungsi untuk mengetahui jumlah staf yang memiliki alamat yang 

sama 

 Terdapat tabel staf dengan data dibawah : 
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Query Membuat Funtion Sebagai Berikut : 

DELIMITER // 

CREATE FUNCTION jumlahstaf (kota1 VARCHAR(15)) 

RETURNS INT 

BEGIN 

   DECLARE  jumlah INT; 

   SELECT COUNT(*) INTO  jumlah FROM staf 

   WHERE kota=kota1; 

   RETURN jumlah; 

END // 

DELIMITER ;  

Panggil fungsi tersebut 

SELECT  jumlahstaf(‘Pekanbaru'); 

 

 



 

26 
 

 

Pertemuan 9 

Trigger 

Pengertian Trigger 

Trigger merupakan sebuah objek yang bekerja bersama sebuah tabel dan 

digunakan untuk memeriksa sebuah operasi atau kejadian tertentu pada sebuah tabel 

(Priyanto R, 2007) Objek tersebut akan diaktifkan oleh MySQL apabila terjadi operasi 

atau kejadian tertentu pada sebuah tabel 

 Contoh 

 Bila pada suatu toko, terdapat beberapa stok barang yang masih kosong dan 

hendak ditambah, maka dengan bantuan trigger kita dapat menambahkan stok 

terbaru yang ada. 

 Misalnya stok barang PEN01 yaitu pensil Stedler hanya 0, dan ketika dilakukan 

penambahan/INSERT sebanyak 50, maka pada database, nilai akhir inilah yang 

nanti akan mucul 

Operasi yang dapat menyebabkan trigger aktif yaitu : 

 INSERT, ketika terjadi penambahan data 

 DELETE, ketika terjadi penghapusan data 

 UPDATE, ketika terjadi perubahan data 

Struktur TRIGGER 

 

BEFORE | AFTER digunakan untuk menentukan kapan proses secara otomatis 

akan dieksekusi, sebelum atau sesudah proses. 

INSERT | UPDATE | DELETE digunakan untuk menentukan event yang 

dijadikan trigger untuk menjalankan perintah-perintah di dalam triggers. 
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Mengakses nilai lama dan baru 

 Di dalam trigger, kita dapat mengakses data lama dan data baru. Data lama 

disebut dengan record OLD dan data baru disebut dengan record NEW 

 Untuk mengacu ke sebuh field ditulis dengan :  

 OLD. Nama_field dan NEW.nama_field 

 

Langkah – langkah penerapan trigger  

1.Buat Database Akademik 

2.Buat Tabel Mahasiswa (nim, nama, alamat) 

3.Lakukan insert data mhs sebanyak 3 orang 

4.Buat table log_mhs  

 

5.Buat trigger untuk menyimpan history mhs yang baru masuk 

create trigger  tambah_data_mhs after insert on mhs 

for each row 

Insert into log_mhs values (new.nim,new.alamat,now(),’TAMBAH DATA’); 

6. Lakukan penambahan 1 data mhs baru ke table mhs 

7. Tampilkan isi table log_mhs 

Amati yang terjadi !!! 
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 Trigger after delete 

Buat trigger baru unutk melihat data mhs yang sudah dihapus 

create trigger  hapus_data_mhs after delete on mhs 

for each row 

insert into log_mhs values (old.nim,old.alamat,now(),’HAPUS DATA’); 

Lakukan penghapusan 1 data mhs 

Lihat isi table log_mhs dan amati perubahan yang terjadi 

 Trigger After update 

Buat trigger baru untuk melihat data mhs yang mengalami perubahan 

create trigger  rubah_data_mhs after update on mhs 

for each row 

insert into log_mhs values (old.nim,old.alamat,now(),’RUBAH DATA’); 

Lakukan perubahan/UPDATE alamat 1 orang mhs 

Lihat table log_mhs, amati perubahan yang terjadi 

 Trigger Before update 

Buat trigger yang menolak perubahan Nim seorang mhs 

Delimiter  // 

Create trigger rubah_nim before update on mhs  

for each row 

Begin 

set new.nim=old.nim; 

End; 

//Lakukan perubahan nim seorang mhs dengan nim yang baru, Misalnya nim 

123510001 diganti dengan 113510001 

Lihat apakah terjadi perubahan data tersebut! 
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Tugas Pratikum  

1. Buat database toko 

2. Buat tabel Barang berikut ini  

 

 

3. Buat tabel detail_pembelian berikut ini  

 

4. Trigger jumlah stock barang secara otomatis 

Buat trigger untuk mengupdate jumlah barang : 

Delimiter // 

create trigger stock_barang before insert on detail_pembelian 

for each row 

Begin 

update barang set 

jumlah=if(isnull(jumlah),0,jumlah)+new.jumlah 

where kd_barang=new.kd_barang; 

end; // 

kerjakan Latihan dibawah ini : 

1. Lakukan penambahan data ke tabel detail_pembelian 

2. Lihat berapakah jumlah barang bks001 sekarang 

3. Lakukan lagi insert barang bks001 sebanyak 10, berapakah jumlah stock barang 

bks001 sekarang? 

4. Beri penjelasan setiap baris pada tribber yang dibuat dan pahami ! 

 


