
BAB I 
Penginstallan dan setting PHPTriad 

 
Database adalah tempat dimana kita akan “menyimpan” data yang dibutuhkan web kita. 

Mengapa harus menggunakan database? Bukankah lebih mudah dalam bentuk file seperti kita 
biasa menyimpan data dokumen MS Word dalam sebuah file .doc? salah satu alasan adalah untuk 
menghindari redundansi data. Macam-macam Database Lain ladang lain belalang, lain data lain 
pula databasenya.  

Untuk data yang teramat besar dan kompleks, biasa digunakan Oracle, IBM DB2, 
PostgreSQL. Sedang untuk alasan kecepatan dan kesederhanaan, tetapi masih mendukung data 
yang relatif besar, MySQL lah jawabannya. MySQL bisa didapatkan secara gratis di 
www.mysql.com baik untuk keperluan pribadi, maupun komersial.  

Kelebihan lain dari MySQL adalah ia menggunakan bahasa query standar yang dimiliki 
SQL (Structure Query Language). SQL adalah suatu bahasa permintaan terstruktur yang telah 
distandarkan untuk semua program pengakses database seperti Oracle, PostgreSQL, Firebird, dll.  

Sebagai sebuah program pneghasil database,MySQL tidak dapat berjalan sendiri tanpa 
adanya sebuah aplikasi lain (interface). MySQL dapat didukung oleh hampir semua program 
aplikasi misalnya Visual basic, Delphi, dan lainnya. 

Apa hubungan fungsi MySQL dengan PHP? PHP adalah sebuah bahasa pemrograman, 
sedang MySQL adalah sebuah sistem database. Sistem database MySQL terdiri dari server dan 
client. Nah, PHP adalah salah satu dari MySQL client. Singkatnya, PHP sebagai client akan 
melakukan query (baca: permintaan / perintah) ke sebuah MySQL server. Menjalankan MySQL di 
komputer Anda Jika Anda menggunakan MS Windows 95/98/Me/2000/XP, MySQL for Windows 
dapat Anda download di www.mysql.com, dan kemudian install-lah seperti meng-install program 
pada umumnya.  

Karena MySQL telah umum digunakan untuk membuat web dengan dukungan PHP dan 
Web Server Apache, Anda dapat menginstall ke-TIGA software tersebut secara langsung dan 
mudah menggunakan PHPTriad yang dapat anda download di 
http://sourceforge.net/projects/phptriad/.  

 
Proses Instalasi 

1. klik icon PHPTriad  

 
2. muncul gambar berikut, klik ‘ I Agree’ 



 
 
3. klik ‘ Close’ 
 

 
 
Selamat!! Anda telah berhasil menginstall PHPTriad. 
 
Menjalankan PHP 
Ada dua cara untuk menjalankan PHP. 

1. menjalankan program php.exe melalui direktori C:\apache\php. klik ganda icon php.exe 

. Jika PHP anda mengeluarkan layar hitam (blank), maka PHP anda sudah 
mendukung dan siap digunakan. 



 
Menunjukkan PHP siap digunakan 

2. Menghidupkan program apache dengan cara : 
a. pilih menu start 
b. pilih all program 
c. pilih PHPTriad, kemudian klik Start Apache  

 
 
d. akan tampil layar hitam sebagai berikut 

 



e. Minimize program tersebut dan jangan diclose selama anda menggunakan server. 
Jika layar apache anda hanya berkedip dan hilang, maka kemungkinan ada kesalahan 
dalam penginstallan, dan silakan untuk reinstall. 

 
Menjalankan MySQL 
Ada dua cara untuk menjalankan MySQL 

1. menjalankan melalui MYSQL-D (untuk MS Windows 9x/ME) atau MYSQL-D NT (untuk MS 
Windows NT/2000/XP) 
a.  pilih menu start 
b.  pilih all program 
c. pilih MySQL, kemudian klik MYSQL-D (untuk MS Windows 9x/ME) atau MYSQL-D NT 

(untuk MS Windows NT/2000/XP)  
 

 
 

2. menjalankan melalui WinMySQLadmin.exe. caranya adalah : klik file icon file 

WinMySQLadmin.exe  yang terdapat di direktori C:\apache\mysql\bin.  Jika 
berhasil akan menampilkan gambar sebagai berikut : 



 
          

 Tanda  di pojok kanan bawah menunjukkan bahwa program MySQL sedang 
berjalan/aktif. 

 Catatan : Untuk keamanan, tidak sembarang orang dapat melakukan koneksi / 
menggunakan database yang terdapat dalam MySQL Server yang baru saja Anda install. 
Koneksi ke MySQL Server membutuhkan ‘username’ dan ‘password’. Secara default, 
MySQL Server memiliki username ‘root’ dan passwordnya masih kosong 

 
Menguji Server 
Setelah berhasil menghidupkan server apache dan MySQL, kita akan menguji apakah server 
sukses terinstall dan berjalan di computer kita dengan cara :  

a. buka internet explorer atau mozilla firefox 
b. ketikkan http://localhost/  
c. jika server anda berhasil maka akan menampilkan 

  
Jika belum, cek penginstalannya. 
d. Coba jalankan phpmyadmin anda dengan menuliskan alamat 

http://localhost/phpmyadmin/ , jika masuk, berarti anda telah sukses menginstall 
php.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

BAB II 
Pengenalan MYSQL 

 
Hal yang mungkin sulit di MySQL  bagi anda penyuka grafis adalah layar program yang 

berbasis DOS. MySQL memiliki layar utama yang seperti layar DOS yaitu memiliki prompt utama 
yang disebut mysql>. Namun, sekarang ada suatu program dump yang dibuat seperti web dan 
berjalan di bawah serverd database yang disebut PHPMyAdmin. Dengan menggunakan 
PHPMyAdmin anda dapat melakukan seluruh Query yang ada sehingga anda tidak akan jenuh 
memprogram .Namun, jika anda terbiasa menggunakan PHPMyAdmin, anda tidak akan paham 
bagaimana teori pembuatan database beserta perintah-perintahnya karena semua query yang 
digunakan akan digunakan pada saat kita melakukan Query pda program PHP kita.  
 
Memulai program MySQL 
MySQL adalah salah satu program penghasil database yang berbasis DOS. Jadi, jika anda ingin 
menjalankan program ini, anda harus masuk ke MS DOS prompt lebih dulu. Berikut langkah-
langkahnya : 

1. klik start 
2. klik all program  accessories  command prompt 
3. anda akan dihadapkan pada halaman DOS dengan C prompt. Dari sana anda harus 

pindah direktori ke C:\apache\mysql\bin\mysql.exe. caranya : 
 

 
 
Prompt MySQL 
Empat macam prompt yang dimiliki oleh MySQL : 

1. mysql >   : prompt standar yang menandakan siap menerima perintah baru dari anda 
2. ->            : prompt ini akan muncul apabila perintah yang anda masukkan belum selesai. 

Jadi, artinya sedang menunggu instruksi selanjutnya 
3. “>            : prompt ini memberi pesan bahwa perintah yang anda minta tidak dapat 

dieksekusi karena query belum anda tutup (“), tetapi sudah anda akhiri 



4. ‘>            : prompt ini mirip dengan “> , tetapi kesalahannya adalah anda kurang tanda 
petik satu(‘) dalam menuliskan perintah.  

 
Fungsi Help MySQL 
Beberapa fungsi help di dalam MySQL adalah fasilitas bantuan yang berkenaan dengan 
pengaturan server sendiri. Cara pengaksesan : ketik perintah “help;” 
Catatan : untuk semua perintah yang siap dieksekusi harus diakhiri dengan tanda titik koma (;). 
Dalam hal ini mysql akan menjalanka semua query SQL yang telah diakhiri tanda (;). 
 
Beberapa contoh syntax dasar MySQL: 

1. Melihat tanggal : curdate () ; 

 
 
2. Melihat waktu : curtime (); 

 
 
3. Melihat tanggal dan waktu sekarang : now(); 

 
 
4. Sebagai Kalkulator 

 

  
 
 
 
 



5. Melihat database : show databases(); 

 
Maka akan ditampilkan seluruh database yang ada. Secara standar server kita memiliki dua 
buah database yang bernama mysql dan test.  
 
6. Melihat struktur database (melihat table yang berada dalam database) :use …. ; 

 
 
7. Melihat database yang aktif : select database();  (database yang sedang aktif ini sama 

artinya dengan database yang sedang kita masuki sekarang).  

 
 
8. Melihat table yang terdapat dalam suatu database yang sedang aktif : show tables from 

<nama_database> ; 

 



 
Catatan : perintah desc sama artinya dengan melihat struktur table.  Perintah diatas artinya 
kita ingin melihat struktur dari table user. 
 
9. Membuat Database : create database <nama_database>; 

 

 
 

10. Menghapus database : drop database <nama_database>; 

 
 

DDL (Data Definition Language) 
DDL adalah suatu bentuk bahasa yang digunakan untuk melakukan pendefinisian bahasa yang 
digunakan untuk melakukan pendefinisian data. Hal ini menyangkut pembuatan table, perubahan 
table, serta penambahan struktur table.  Berikut contohnya: 
 
Membuat Database Data  
Sebagai latihan kita dapat membuat database data yang nantinya kita gunakan untuk membuat 
table buku alamat. 



 
Kemudian masuklah ke database data menggunakan perintah “use” 

 
 
Membuat Table 
Setalah anda masuk ke dalam database, maka database tersebutlah table anda akan disimpan 
dalam MySQL. Anda tidak usah bingung bagaimana menyimpan table yang telah anda buat 
karena semua perintah yang anda ketik langsung memberi efek pada server yang kemudian akan 
tersimpan dalam hard disk.  
Perintah untuk membuat table adalah :  
create table <nama_table> ( field1 type(panjang), field2 type(panjang) );.  
Sebagai latihan buatlah table buku alamat seperti table di bawah. Hal yang perlu diingat adalah 
bahwa anda tidak diijinkan membuat nama table menggunakan spasi.  
Field Type key 
No Int(3)  
Nama Varchar(25)  
Alamat Varchar(25)  
Kd_post Varchar(5)  
Email Varchar(30)  

 
 
Melihat table yang telah terbuat 
Untuk dapat melihat table yang telah terbuat dalam suatu database, kita tidak harus masuk ke 
dalam database tersebut. Untuk melihat table antar database kita menggunakan perintah :  
Show tables from <nama_database> 

 
Hasil diatas menunjukkan table buku alamat yang telah terbuat dalam database data.  
 
Mengubah nama table 
Untuk mengubah nama table kita menggunakan perintah alter table.  Untuk lebih jelasnya, 
sekarang kita praktikkan pengubahan buku alamat menjadi buku.  



 
 
Sekarang kita ubah lagi table buku menjadi bukualamat kembali. 

 
 
Struktur table 
Perintah saat kita berada di luar database adalah : 
Show Fields from <nama_table> from <nama_database> 
 
Perintah pada saat kita berada dalam database yang kita maksud : 
Desc <nama_table> 

 
Keterangan : 

• Pada kolom null jika berisi yes berarti data bersangkutan boleh kosong 
• Kolom key digunakan untuk menyatakan bahwa fiels berkedudukan sebagai primary, uniq, 

field biasa. Dalam hal ini semua field berkududukan sebagai field biasa 
• Kolom default jika berisi null berarti kalay tidak mengisikan apa-apa pada saat input 

data,maka secara otomatis akan kosong 
• Kolom extra untuk mengetahui bahwa field tersebut sebagai primary yang auto increment 

atau tidak.  
 
Merubah nama Field 
Kita akan mencoba mengubah field yang bernama email menjadi e_mail dengan type varchar dan 
panjang 30 dengan kondisi pengisian tidak boleh kosong. 



 
 
Menambah field baru 
Kita akan mencoba menambahkan field post pada bukualamat.  

 
 
Menghapud field  
Kita akan mencoba menghapus field post yang baru saja kita buat 

 
 
Membuat kunci primer 
Kunci primer (primary key)  adalah kunci yang dalam sekelompok record atau isi file tidak boleh 
kembar. Jadi, jika terdapat suatu penyimpanan data yang merupakan primary key, maka isinya 
harusnylah berbeda.  
Sekarang kita mencoba mengubah field no dijadikan sebagai primary key dan tidak boleh kosong. 



 
 
Rumus untuk membuat table baru yang salah satu fieldnya dijadikan sebagai kunci primer adalah 
sbb : 
 
Create table <nama_tabel> (field1 type(panjang) not 
null,field2 type(panjang),primary key(….)); 
 
Sebagai latihan kita akan coba membuat sebuah table buku dengan ketentuan field sbb : 
Field Type Length  Key 
No Int 3 Primary key 
Nama Varchar 25  
Alamat Varchar 30  
Pesan Text   

 
 
Field Kunci Auto Increment 
Yang dimaksud auto increment adalah data yang secara otomotis akan bertambah nominlanya 
pada saat penambahan data terjadi. Penggunaan auto increment hanya diizinkan sekali dalam 
suatu table dan hal ini hanya dapat terjadi pada data bertype integer (int,tinint..). syarat lain adalah 
field yang dijadikan auto increment harus berupa primary key.  
Sekarang kita akan mencoba mengubah field no pada table buku menjadi auto increment. 



 
Bagaimana membuat suatu table baru dengan field sebagai auto increment? Kita akan membuat 
table baru bernama tamu dengan ketentuan seperti table buku diatas, kemudian jadikan semua 
field menjadi not null dan field no dibuat auto increment dan sebagai primary key. 

 
 
DML (Data Manipulation Language) 
DML ialah suatu bahasa pemanipulasian data dimana seorang pengguna dapat melakukan 
operasi-operasi input data, edit, hapus data, dan melihat data. Dalam MySQL yg termasuk bahasa 
pemanipulasian data adalah insert, update, delete, dan select.  
 
Memasukkan data 
Sama artinya dengan entri data. Menggunakan perintah : INSERT INTO. Sebagai latihan kita akan 
memasukkan sebuah data alamat ke dalam table bukualamat.  

 
Melihat isi table 
Rumus perintahnya : SELECT field1,field2,… from <nama_table> 
Perintah ini digunakan jika kita hanya ingin mengetahui beberapa field saja dari table, namun jika 
kita ingin melihat seluruh isi record kita bisa menggunakan (*). 



 
 
Mengubah isi table 
Misalnya kita ingin mengubah alamat pada table buku alamat : 

 
 
Menghapus isi table 

 
 
DML dengan clusa where 
Where dapat diartikan sebagai kondisi sehingga kita dapat menentukan suatu perintah yang akan 
ditujukan kepada siapa dan bagaimana. Where juga bias diartikan seperti if. Where biasanya 
digunakan untuk menjalankan perintah yang berkondisi, misalnya kita akan menampilkan isi table 
dengan kondisi yang memiliki no urut 3 atau yang hanya memiliki kode post 12345 atau kondisi 
yang lain. Bentuk umum where : 
Permintaan where kondisi; 
 
Melihat isi table 
Karena tadi isi table bukualamat telah kita hapus, sekarang kita akan memasukkan data baru 
sebanyak 4 record ke dalam table tamu.  
Catatan : pada saat memasukkan data dan field yang berkenaan dengan data tersebut berupa 
auto_increment maka kita tidak usah menuliskannya.  

 
Misalnya kita ingin menampilkan data nama dan alamat tamu yang berasal dari Malaysia : 



 
 
Menghapus isi table 
Misalnya kita ingin menghapus data yang beralamat Malaysia : 

 
 
Ubah data 
Kita akan mencoba mengubah alamat avatar yang semula jepun menjadi jepang 

 
 
Untuk lebih lengkapnya, anda bisa membaca turorial di alamat : http://www.mysql.com . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB III 
PHPMyAdmin 

 
Phpmyadmin adalah program open source yang berbasis web yang dibuat menggunakan aplikasi 
PHP. Program ini digunakan untuk mengakses database MySQL.  
Menjalankan PHPMyAdmin 

1. Menjalankan web server apache  
2. Buka web browser yang anda miliki 
3. Tuliskan alamat http://localhost/phpmyadmin/ . akan muncul halaman utama PHPMyAdmin 

 
 
 
Membuat database baru 
Sebagai latihan kita akan coba membuat database bernama buku yang didalamnya ada dua table  
yang bernama buku tamu dan buku alamat.  
Struktur table buku tamu : 
No Field Type Length key 
1 Id Int 3 Primary key, auto_increment 
2 Nama Varchar 25  
3 Alamat Varchar 50  
4 Email Varchar 25  
5 Pesan Text   
6 Date Date   

 
Struktur table buku alamat: 
No Field Type Length key 
1 Id Int 3 Primary key, auto_increment 
2 Nama Varchar 25  
3 Alamat Varchar 50  
4 Email Varchar 25  
5 Sex char   

 
1. tuliskan nama database ke dalam field edit di bawah tulisan create database  

 



 

 
 
2. setelah anda klik create maka akan tampil sbb : 

 
 
3. sekarang coba membuat table dengan nama buku tamu. Anda dapat menuliskan nama 

table dengan cara menuliskan bukutamu pada name dan jumlah field =6  pada field 
kemudian klik go jika sudah selesai. 

 
 
4. selanjutnya and adapt mengisikan field apa saja yang akan digunakan pada table buku 

tamu.  

 
5. setelah selesai klik tombol save, sehingga akan tampil sbb : 



 
6. untuk selanjutnya buatlah untuk table buku alamat. 

 
Mengubah struktur table 

1. kita akan mencoba memanipulasi beberapa field yang ada pada table buku tamu. Pilih dan 
klik database bernama buku, kemudian pilihlah table buku tamu. 

 
2. Maka akan tampil di layar sebagai berikut : 

 
3. dengan menggunakan menu change kita dapat mengubah nama field maupun tipe dan 

panjang record file. Keterangan pada menu action : 
 



Action  keterangan 
Change Digunakan untuk mengubah bentuk field 
Drop Digunakan untuk menghapus field 
Primary Digunakan untuk membuat field menjadi kunci primer (primary key) 
Index Digunakan untuk mengubah field menjadi field tamu (kunci tamu) 
Unique Digunakan untuk mengubah field menjadi uniq 

 
4. coba ubah field nama menjadi namateman dan ubah panjangnya menjadi 30. klik  change, 

sehingga akan tampil sbb : 

 
5.     klik tombol save. 

 
Menambah field baru 

1. pilih nama database dan klik nama table yang akan kita tambah fieldnya. Kemudian 
gulung layar ke bawah sehingga tampil menu sbb : 

 
 
2. kita dapat memilih akan dimana kita akan meletakkan field abru tersebut. Klik droplist 

seperti berikut: 

 
 
3. kemudian klik GO. 

 
DML (Data Manipulation Language) 
Input Data 

1. klik database yang ingin kita manipulasi 



 
2. klik tombol insert di samping kanan table yang diinginkan. Setelah itu akan muncul 

halaman pengentrian sbb: 

 
3. kemudian klik go 
4. untuk melihat isi table, klik tombol browse yang ada di samping kanan nama table 

 
5. untuk mengedit data, tinggal klik tombol edit yang terletak di sebelah kiri field. 
6. untuk menghapus data, tinggal klik tombol hapus yang terletak di sebelah kiri field 
7. untuk mengosongkan isi table tinggal klik empty yang terdapat pada gambar sbb : 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


