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• Buka Browser anda dan ketik di address bar : localhost/phpmyadmin  

 sehingga tampilannya seperti berikut :  

  

Accessing PHPMyAdmin 



 

Creating Database 



Creating Database 



Creating Table 



Creating Table 



Creating Table 



Insert Data 



Insert Data 



Add Table 

penjualan 

 

 

 
 

detailjual 



Insert Data 

barang 

 

 

 
 

penjualan 



Insert Data 

detailjual 



Query 



Query (part 1) 

 Menampilkan semua data barang 

 Syntax SQL yang di gunakan adalah : 

 Select * from barang 

 

 Menampilkan data barang dengan kode ‘M002’ 

 Syntax SQL yang di gunakan adalah : 

  Select * from barang where kode_barang=’M002’ 

  

 Menampilkan data barang yang memiliki stok < 20 

 Syntax SQL yang di gunakan adalah : 

  Select * from barang where stok_barang < 20 



Query (part 2) 

 Menampilkan nomor faktur, nama barang yang dijual dan jumlah barang 
yang dijual 

  

 Solusi  1: 
 Buatlah tabel seperti berikut :  

  

 

SELECT FROM WHERE 



Query (part 2) 

 Menampilkan nomor faktur, nama barang yang dijual dan jumlah barang 
yang dijual 

  

 Solusi  2: 
 Masukkan semua field/kolom yang ingin ditampilkan ke dalam kolom 

SELECT dengan memberi tambahan tanda koma (,) disetiap akhir kolom 
kecuali kolom terakhir. 

  

 
SELECT FROM WHERE 

no_faktur, 

nama_barang, 

jumlah  



Query (part 2) 

 Menampilkan nomor faktur, nama barang yang dijual dan jumlah barang 
yang dijual 

  

 Solusi  3: 
 Masukkan nama tabel ke dalam kolom FROM sesuai dengan field yang 

ditampilkan dengan memberi tambahan tanda koma (,) disetiap akhir 
kolom kecuali kolom terakhir. 

  

 
SELECT FROM WHERE 

no_faktur, detailjual, 

nama_barang, barang  

jumlah  



Query (part 2) 

 Menampilkan nomor faktur, nama barang yang dijual dan jumlah barang 
yang dijual 

  

 Solusi  4: 
 untuk menghubungkan kedua tabel (detailjual dan barang), carilah nama 

kolom yang sama yang terdapat pada kedua tabel tersebut.  

 kemudian masukkan ke dalam kolom WHERE dengan format sebagai 
berikut :  

 namatabel1.namakolomsama=namatabel2.namakolomsama 

 

SELECT FROM WHERE 

no_faktur, detailjual, detailjual.kode_barang=barang.kode_barang 

nama_barang, barang  

jumlah  



Query (part 2) 

 Menampilkan nomor faktur, nama barang yang dijual dan jumlah barang 
yang dijual 

  

 Solusi  5: 
 untuk membacanya, mulai dari kolom select ke bawah, dan jika sudah di 

akhir baris, mulai naik ke kolom selanjutnya baris paling atas.  

 

 SELECT no_faktur, nama_barang, jumlah FROM detailjual, barang WHERE 
detailjual.kode_barang=barang.kode_barang 

 

SELECT FROM WHERE 

no_faktur, detailjual, detailjual.kode_barang=barang.kode_barang 

nama_barang, barang  

jumlah  



Query (part 2) 

Optional 
 Menampilkan nomor faktur, nama barang yang dijual dan jumlah barang 

yang dijual dengan jumlah jual > 3 

  

 Solusi optional: 
 untuk menampilkan data dengan jumlah penjualan > 3, maka tambahkan 

kata and pada awal baris selanjutnya di kolom WHERE. Sehingga hasilnya 
menjadi sebagai berikut :  

  

 
SELECT FROM WHERE 

no_faktur, detailjual, detailjual.kode_barang=barang.kode_barang 

nama_barang, barang  and jumlah > 3 

jumlah  



1. Tampilkan semua barang yang memiliki stok 
kurang dari 5 

2. Tampilkan data barang yang harganya 
dibawah Rp 100.000,- 

3. Tampilkan data penjualan dengan kode 
barang tertentu(contoh : B001) 

4. Menampilkan data penjualan Keyboard 

Latihan 



Koneksi dari PHP ke database MySQL 



Menampilkan data dari tabel di php 



~  TERIMA KASIH  ~ 


