
Praktikum Pengolahan Basis Data – Nandang Hermanto

Praktikum 2
Mata Kuliah : Sistem Pengolahan Basis Data

Dosen : Nandang Hermanto
 Pengenalan DDL

o Create Database, Drop Database
o Create Table,. Alter Table, Drop Table

 Pengenalan DML (Insert, Select, Update,Delete)

A. ORACLE

1. Jalankan sqlplus kemudian login dengan nama user system
2. Membuat User / schema baru

Untuk keperluan pengembangan aplikasi sebaiknya dibuatkan user baru dengan hak akses
tertentu, pada latihan kali ini buatlah user baru dengan nama masing masing dan berikan
hak akses DBA (tentang user dan hak akses akan dibahas lebih lanjut pada pertemuan lain)
 Cara membuat user baru

3. Memberi hak akses user sebagai DBA

4. Login sebagai user yang telah anda buat

5. Coba perintah berikut ini , untuk mengingat kembali pertemuan sebelumnya
a. Lihatlah nama database global yang sedang digunakan
b. Lihatlah nama user yang sedang aktif
c. Lihatlah daftar nama tabel yang ada di schema anda

6. Buatlah tabel baru dengan cara :

7. Lihat struktur tabel karyawan dengan cara DESC KARYAWAN;

Simpan semua perintah di notepad agar bisa digunakan kembali di lainwaktu
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8. Mengisi data ke tabel karyawan
Untuk mengisi data ke tabel bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu
 Insert into namatabel(field1,field2,...) values (nilai1,nilai2,...)

o Mengisi data ke semua kolom

o Mengisi hanya kolom tertentu

 Insert into namatabel values (nilai1,nilai2,...)

Hati-hati : jumlah values dan urutannnya harus sama persis dengan yang ada di tabel
 Input data dengan subtitution variabel

Untuk mengisi data lagi tekan / kemudian enter

 Tambahkan data ke tabel karyawan sampai dengan 10 data
9. Menampilkan Data

Select field1,field2,*,... from tabelsumber where kondisi

Contoh :

 Tampilkan semua data karyawan dengan perintah select * from karyawan
 Tampilkan nama,alamat dan gaji karyawan
 Tampilkan karyawan yang berasal dari purwokerto dengan cara select * from karyawan

where alamat=’Purwokerto’
 Tampilkan karyawan laki-laki
 Tampilkan karyawan yang belum menikah
 Tampilkan karyawan yang belum menikah dan gajinya > 2000000

10. Mengupdate data

Update namatabel set field1=nilai1,field2=nilai2...where kondisi
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Contoh :
 ubahlah alamat karyawan dengan nik 00001 menjadi purwokerto utara

 ubahlah karyawan dengan nik 00003 menjadi alamatnya : jakarta utara, gajjinya
5000000, jenis kelaminnya L

 ubahlah karyawan yang gajipokoknya 5000000 menjadi 7000000
11. Menghapus data

Delete from namatabel where kondisi
 Hapuslah karywan yang niknya 00005

12. Memperbaiki Struktur tabel
 Menambah kolom

ALTER TABLE namatable ADD namakolom typedata [,...]

 Mengganti Nama kolom
ALTER TABLE namatable raname column “namacolumnlama” to “namacolumnbaru”

 Mengganti type data kolom
Alter table namatable modify(namakolom typedatabaru);

 Menghapus Kolom
Alter table namatabel drop namakolom

13. Menghapus Tabel
Drop table namatabel

B. SQL-SERVER
1. Jalankan SQl-Server
2. Login menggunakan user sa atau gunakan Windows Authentication
3. Buka jendela Query dengan cara File – New – Query with Current Connection
4. Buat database baru dengan cara CREATE DATABASE namadatabase

Create database nandang
5. Eksekusi dengan menekan Execute atau F5
6. Aktifkan database dengan USE namadatabase

Use nandang
7. Buat tabel dengan cara sama seperti seperti cara Oracle no 6
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a. Apakah berhasil ?
b. Cari tahu kenapa ?

8. Cobalah perintah untuk
a. mengisi data
b. menampilkan data
c. mengubah data
d. menhapus data
e. mengubah struktur tabel
f. menghapus tabel

C. MySql
1. Jalankan mysql command line client gunakan user root
2. Buat database dengan cara create database namadatabase
3. Aktifkan database dengan cara use namadatabase
4. Buat tabel dengan cara sama seperti seperti cara Oracle no 6

a. Apakah berhasil ?
b. Cari tahu kenapa ?

5. Cobalah perintah untuk
a. mengisi data
b. menampilkan data
c. mengubah data
d. mengapus data
e. mengubah struktur tabel
f. menghapus tabel

D. MS-Access
1. Jalankan mysql command line client gunakan user root
2. Buat database dengan cara Office Button – New – berinama - Create
3. Buat tabel dengan cara CREATE – QUERY DESIGN – DATA DEFINITION kemudiaan mesukan

perintah yang sama seperti seperti cara Oracle no 6, kemudian eksekusi dengan cara
menekan RUN
a. Apakah berhasil ?
b. Cari tahu kenapa ?

4. Cobalah perintah untuk (Catatan : untuk DML lakukan dari Query design - SQL View, dan
Untuk DDL lakukan dari Data Deffinition )
a. mengisi data
b. menampilkan data
c. mengubah data
d. mengapus data
e. mengubah struktur tabel
f. menghapus tabel
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Tugas :

1. Cari penjelasan tipe data di Oracle,SqlServer,MySql,Access Upload di blog masing-masing
2. Kerjakan kembali latihan praktikum hari ini, buatkan penjelasannya di blog masing-masing
3. Masukan URL  tugas anda ke comment dari posting yang berjudul Tugas pertemuan 2 SPBD dengan

format KELAS - NIM – Nama – Link tugas anda
a. Contoh :
b. SI05A - 05.11.0007 – Nandang Hermanto -

http://nandanghermanto.wordpress.com/2012/10/01/tugasspbd2/
4. Tugas harus sudah masuk 1 hari sebelum praktikum pertemuan ke tiga

http://nandanghermanto.wordpress.com/2012/10/01/tugasspbd2/

