SELEKSI DATA PADA MYSQL
Muhamad Zaelani
Zaelani@raharja.info

Abstrak
Pengolahan manajemen database tidak luput dengan perintah select, dimana perintah
select ini merupakan perintah utama dalam memanajemen database tersebut, mungkin
kita hanya tau perintah select itu sekedar perintah untuk mendapatkan nilai yang kita
inginkan saja, memang betul perintah select merupakan perintah untuk melakukan
pengambilan data dari satu tabel atau lebih. Perintah select mempunyai banyak
macamnya seperti perintah select filter, limit, pengelompokan data, penggabungan data
dan sebagainya.
Kata Kunci: MySQL, Select, Database.

Pendahuluan
Sejauh ini kita telah mempelajari mengenai tentang pembuatan database,
pengenalan database, serta bagaimana memanipulasi data tersebut. tahap selanjutnya
yaitu bagaimana caranya mengambil data yang kita inginkan dari satu tabel ataupun lebih.
Perintah yang digunakan merupakan perintah select. Perintah ini banyak dijumpai di
setiap pembuatan program, maupun manajemen databases.
Banyak yang termasuk kedalam perintah select, seperti perintah alias, limit,
kemudian group by dan sebagainya. Untuk membatasi pengetahuan perintah select, pada
artikel ini yang akan dibahas merupakan bagaimana mengambil data dari satu tabel atau
lebih dengan ditambahkan perintah select, limit, maupun group by. Untuk lebih jelasnya
kita langsung saja ke dalam pembahasan yang akan di tuju.
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Pembahasan
1. Pengertian Perintah Select
Perintah Select merupakan perintah untuk mengambil dan menampilkan data dari
databases, perintah yang digunakan yaitu perintah select. Mungkin kalian juga
telah mengetahui apa itu perintah select sebelumnya. Perintah select mempunyai
beberapa klausa yang bersifat opsional, ini berarti bahwa kita dapat menggunakan
bagaian tersebut atau tidak, namun biasanya pada saat tertentu kita
membutuhkannya. Klausa tersebut seperti LIMIT, tidak dapat ditempatkan
sebelum klausa WHERE.
Studi Kasus :
Dibawah ini merupakan perintah select yang dimana penulis memilih database
dokter yang akan di tampilkan. Adapun perintah nya sebagai berikut :
Select * From dokter;

Perintah diatas berguna untuk menampilakan semua data yang berada di tabel
dokter. Adapun perintah asterisk (*) merupakan perintah untuk menampilkan
semua kolom dalam tabel yang bersangkutan.
Jika suatu saat kita hanya memerlukan nama dokter beserta spesialisnya saja maka
perintah yang digunakan yaitu seperti dibawah ini :
Select nama_dokter, spesialis from dokter ;
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Pada perintah select diatas hanya menampilkan dua kolom yaitu nama dokter dan
spesialisnya saja.
a. Menggunakan Alias
Perintah alias merupakan perintah untuk memberi nama pada tabel pada saat
menentukan kepemilikan pada kolom dalam perintah select. Ada dua perintah
alias yang dapat digunakan seperti perintah alias yang digunakan untuk
memberi informasi tabel atau database dan mengganti nama pada tabel .
Perhatikan contoh gambar di bawah ini :

Perintah diatas dapat disederhanakan dengan menggunakan perintah select
dibawah ini :
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Dapat disimpulakan bahwa (a) merupakan alias (nama lain) dari tabel pasien.
Selain untuk menjadikan alias tersebut menjadi tabel atau database, alias
dapat digunakan untuk mengganti nama pada tabel, seperti gambar dibawah
ini :

Dapat dilihat bahwa pada judul kolom yang sehararunya merupakan nama
kolom tersebut menjadi nama yang kita inginkan seperti Id Pasien yang
nama dari kolom tersebut adalah id_pasien dan kolom lainnya.

b. Menyaring data (Filter)
Data selain ditampilkan harus menyaring data tersbut sesuai dengan kriteria
yang kita inginkan, perintah yang digunakan merupakan perintah filter.
Sebelum menggunakan filter kita harus mendefinisikan terleih dahulu kondisi
seperti apa yang akan dijadikan kriteria untuk proses penyaringan.
Studi Kasus :
Kita akan menampilkan data dalam tabel pasien yang dimana umur pasien di
atas sama dengan 17. Maka perintah nya sebagai berikut :
Lisensi Dokumen:
Copyright © 2008-2017 ilmuti.org
Seluruh dokumen di ilmuti.org dapat digunakan, dimodifikasi dan disebarkan secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit),
dengan syarat tidak menghapus atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang disertakan dalam setiap dokumen. Tidak
diperbolehkan melakukan penulisan ulang, kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari ilmuti.org

Pada perintah diatas akan mendefiniskan kondisi (umur >= 17 ) dalam klausa
WHERE . maka yang akan ditampilkan merupakan data yang memenuhi
syarat kriteria yang kita inginkan saja.

c. Membatasi Data (Limit)
Perintah LIMIT didukung oleh MySQL yang meminta server MYSQL untuk
mngembalikan sejumlah data yang diinginkan saja, dengan kata lain jumlah
baris data yang ditampilkan dapat kita batasi sesuai yang kita inginkan.
Dalam penggunaannya, LIMIT dapat memiliki satu atau dua buah argumen
seperti dibawah ini

LIMIT <jumlah data>
LIMIT <jumlah data yanng diabaikan>, <jumlah data>

<jumlah data> merupakan banyaknya data yang ingin ditampilkan,
sedangakan <jumlah data yang diabaikan> meruppakan banyaknya baris data
dalam table yang akan dilewati atau diabaikan.
Untuk memahami perintah limit, penulis akan memberikan studi kasusnya
sebagai berikut :
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bisa dilihat dari gambar diatas, perintah yang pertama merupakan perintah
untuk menampilkan semua data yang ada di tabel obat, kemudia perintah yang
kedua yaitu perintah untuk menampilkan data obat dengan hanya
menampilkan data 4 saja dimulai dari data yang pertama. Sedangkan perintah
yang ke 3 merupakan perintah untuk menampilkan dari data ke 2 sampai
dengan data yang ke 5.
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d. Menggunakan Distinct
Menggunakan perintah Distinct merupakan untuk menghindari duplikasi dara
yang kita buat. Jika suatu query menghasiljan sejumlah baris data yang
mengandung baris-baris data yang sama, maka kita dapat menghilangkan
duplikat dari baris tersebut dengan menyertakan perintah Select Distinct <...>
Sebagai contoh sebagai berikut :

Dapat dilihat bahwa hasil dari id_dokter terdapatt data yang rangkap atau data
yang sama. Hal ini sering dinamakan dengan duplikasi data. Untuk mengatasi
nya yaitu dengan menggunakan perintah DISTINCT, seperti dibawah ini :
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Kesimpulannya yaitu perintah ini memastikan bahwa setiap baris data yang
ditampilkan bersifat unik atau berbeda dengan yang lainnya.

Penutup
Dapat dipahami perintah select merupakan perintah yang sangat penting untuk
mendapatkan informasi dari database yang kita miliki, banyak klausa yang digunakan
dalam perintah select ini, seperti klausa where, limit dan sebagainnya. Penyeleksian data
bukan hanya sekedar mendapatkan data nya saja, tetapi banyak kriteria yang harus
diambil untuk memenuhi data yang dibutuhkan. Semoga dengan terbitnya artikel ini dapat
membantu mengetahui bagaimana penggunaan perintah select tersebut. dan semoga
artikel ini dapat memberikan motivasi kepada pembelajar agar dapat terus meningkatkan
pengetahuannya dalam dunia database.
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