


PENGERTIAN DATABASE
• MySQL adalah sebuah software database. Database

merupakan sebuah tempat penyimpanan data yang
jenisnya beraneka ragam.

• MySQL merupakan tipe data relasional yang artinya
MySQL menyimpan datanya dalam bentuk tabel-
tabel yang saling berhubungan.

• Keuntungan menyimpan data di database adalah
kemudahannya dalam penyimpanan dan
menampilkan data karena dalam bentuk tabel. Untuk
melakukan pengolahan terhadap tabel, kita dapat
menggunakan perintah SQL.



MENGENAL MYSQL

• Salah satu fitur unggulan PHP adalah
kemudahannya untuk diintegarasikan dengan
database. Di PHP, sangat mudah
mengoneksikan diri dengan database.
Database paling lazim yang digunakan untuk
dipadukan dengan PHP adalah MySQL.



Fungsi-fungsi dalam mysql diantaranya adalah :

• MYSQL-CONNECT()

Mysql_connect(host,user,password) ;

Menghubungkan ke server mysql. Fungsi ini
merupakan fungsi awal yang akan dijalankan
sebelum melakukan fungsi-fungsi lain. Bentuk
umum penulisan :

Mysql_connect(host,user,password);



• MYSQL_CREATE_DB()

Fungsi yang sangat jarang di gunakan karena
pada umumnya setiap programmer web, lebih
cenderung dalam membuat database pada
console atau phpmyadmin pada browser.
Fungsi ini untuk membuat database baru.

Bentuk umum penulisan :

Mysql_create_db(nama_database) ;



• MYSQL_SELECT_DB()

Fungsi ini untuk mengaktifkan database yang
telah tersedia pada mysql server.

Bentuk umum penulisan :

Mysql_select_db(nama_database) ;

• MYSQL_QUERY()
Fungsi ini untuk memasukkan perintah-perintah SQL
Bentuk umum penulisan :.

Mysql_query(perintah-perintah SQL) ;



• MYSQL_NUM_ROWS()

Fungsi ini untuk mengetahui berapa jumlah
record terkini. Fungsi ini berguna apabila akan
membuat tabel yang bercorak.

Bentuk umum penulisan :

Mysql_num_rows(variabel) ;



• MYSQL_FETCH_ROW()

Fungsi ini untuk mengambil data per record
atau per baris dalam suatu tabel, berdasarkan
sistem urutan nomor index field.

Bentuk umum penulisan :

Mysql_fetch_rows(variabel) ;



• MYSQL_FETCH_ARRAY()

Fungsi ini memiliki fungsi yang sama dengan
mysql_fetch_row() yaitu mengambil data per
record. Yang membedakan adalah jika
mysql_fetch_row() mengambil data
berdasarkan nomor urut index sedangkan
fungsi ini adalah nama fieldnya.

Bentuk umum penulisan :

Mysql_fetch_rows(variabel) ;



Membuat Database MySQL Menggunakan
PHPMyAdmin

• Buka browser kemudian ketikkan alamat URL :
http://localhost/phpmyadmin. halaman ini bisa
diakses menggunakan webserver local.



• Untuk membuat database baru. Klik tab database.
Kemudian ketikkan nama database di kolom “Create
Database”. Nama database : db_berita

Klik tab database

Ketik nama database, klik
tombol Create



• Setelah membuat database, langkah berikutnya
adalah pembuatan tabel. Buat tabel dengan nama
tabel “artikel” di kolom Create Table dan number of
columns : 4. Jika sudah diinput, klik tombol GO



• Isikan data untuk struktur tabel artikel sebagai
berikut :

Field
name

Type data Length Keterangan

Idartikel Int
Auto increment, Primary

key
Judul Varchar 50

Isi Text
Gambar Varchar 100





Field name Type data Length Keterangan

Id Int
Auto increment,

Primary key
Nama Varchar 30
Email Varchar 50
Pesan Text

LATIHAN
Buat tabel baru di dalam database db_berita
dengan nama “buku_tamu”. Struktur tabel
sebagai berikut :



MENGENAL ADOBE DREAMWEAVER CS5

Gambar Tampilan Awal Halaman Dreamweaver CS5



Gambar Point-point area kerja Dreamweaver CS5


