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MODUL VI  

INTERAKSI DATABASE 

   

A. TUJUAN  

 Memahami konsep dasar akses dan manipulasi data.  

 Mampu mengintegrasikan aplikasi PHP dengan database MySQL. 

 Mampu menghasilkan aplikasi web database untuk pengolahan data 

sederhana.  

 Memahami teknik-teknik akses dan manipulasi data lanjutan.  

 Mampu melakukan penambahan, pengubahan, dan penghapusan data 

melalui aplikasi PHP.  

 Mampu menghasilkan aplikasi PHP untuk menangani pengolahan data 

di database.  

B. ALOKASI WAKTU  

4 JS (4 x 50 menit)  

C. PETUNJUK  

Awali setiap aktivitas dengan do'a, semoga berkah dan mendapat kemudahan.  

Pahami tujuan, dasar teori, dan latihan-latihan praktikum dengan baik dan benar.  

Kerjakan tugas-tugas praktikum dengan baik, sabar, dan jujur.  

Tanyakan kepada asisten/dosen apabila ada hal-hal yang kurang jelas.   

  

D. DASAR TEORI  

1.  Akses dan Manipulasi Data  

Sehubungan dengan pengolahan data secara permanen, PHP menyediakan 

pendekatan yang variatif sekali. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan 

adalah menginteraksikan aplikasi-aplikasi PHP dengan database. Dalam hal ini, 

banyak sekali produk database yang didukung oleh PHP, salah satunya yang paling 

populer adalah MySQL.  

Pembahasan pada materi ini akan memfokuskan dasar-dasar akses dan 

manipulasi data. Secara khusus, di sini akan dijelaskan mengenai pembuatan 
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koneksi ke data source, pembuatan database dan tabel, serta manipulasi dasar. 

Selain itu, juga diulas mengenai pengolahan data berbasis tabel (seperti komponen 

data grid pada aplikasi desktop). Adapun mengenai materi-materi lanjut, akan 

dibahas di pertemuan berikutnya.  

E. LATIHAN  

1. Koneksi ke Data Source  

Langkah awal dalam membuat aplikasi web database adalah melakukan 

koneksi ke data source. Baru kemudian setelah data berhasil diakses, dilanjutkan 

dengan operasi-operasi lain seperti pembacaan, pengubahan, penghapusan data, dan 

sebagainya. Buat file koneksi.php seperti berikut:  

  

Perhatikan, file di atas tidak dimaksudkan untuk dijalankan secara 

langsung, melainkan di-include (ditempelkan) pada file-file lainnya. Sebagai 

contoh, cara penggunaannya seperti berikut:  
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Apabila kode program di atas memunculkan pesan bahwa koneksi 

berhasil, maka kita dapat melangkah ke tahap selanjutnya. Adapun jika tidak, 

lakukan pemeriksaan-pemeriksaan, seperti memastikan bahwa database sudah 

berjalan dan konfigurasi koneksi sudah benar.  

2. Menciptakan Database dan Tabel  

Tak ubahnya di mysql prompt, kita dapat menciptakan database serta tabel 

melalui kode program. Tekniknya, pernyataan SQL pembuatan database atau tabel 

kita masukkan sebagai argumen fungsi mysql_query().  

 Menciptakan Database  

Sebagaimana diketahui, pernyataan untuk menciptakan database baru adalah 

CREATE DATABASE. Adapun dalam konteks script PHP, pernyataan ini akan 

kita eksekusi dengan memanfaatkan fungsi mysql_query().  

 

 Menciptakan Tabel  

Sama seperti pembuatan database, kita memanfaatkan fungsi mysql_query() 

untuk menciptakan tabel.  

Perlu diperhatikan, tabel ini akan diletakkan di dalam database myweb yang 

baru saja kita buat. Oleh karena itu, terlebih dahulu modifikasi file koneksi.php 

untuk menyesuaikan nama database aktif (ubah mysql menjadi myweb).  
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Selain menggunakan kode program, kita juga bisa memanfaatkan tool grafis  

untuk memudahkan administrasi dan pengolahan database, misal melalui  

phpmyadmin.  

  

3. Akses dan Manipulasi Data  

Dapat dikatakan, operasi database yang sesungguhnya adalah akses dan 

manipulasi data. Bagaimanapun, operasi ini akan sangat sering kita lakukan 

nantinya (dibanding pembuatan struktur tabel).  

 Seleksi/Pengambilan Data  

Secara umum, segala pernyataan SQL akan kita kirimkan ke server dengan 

memanfaatkan fungsi mysql_query(). Adapun untuk operasi yang 

mengembalikan hasil, seperti pengambilan data, maka perlu kita tangani lagi 

secara spesifik.  

Sebagai contoh, pengambilan data di tabel dapat dilakukan dengan 

memanfaatkan fungsi mysql_fetch_row(). Fungsi ini akan mengembalikan 

hasil berupa array numerik sehingga perlu kita uraikan melalui iterasi.  
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Pada contoh ini, karena kita belum pernah menambahkan data maka hasilnya 

data tidak ditemukan.    

 Penambahan Data  

Untuk mendukung penambahan data umumnya aplikasi web menyediakan form 

khusus yang nantinya dapat digunakan berulang-ulang.  
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Gambar 1. Penambahan dan seleksi data  

4. Administrasi Data  

Untuk menghasilkan halaman akses dan manipulasi data yang terintegrasi, ada 

beberapa tahap yang perlu dilakukan. Adapun agar lebih mudah dalam 

melakukan pengelolaan, buat folder baru, misal aplikasi_db.  

 Halaman Index  

Dalam upaya memudahkan transisi ke aplikasi yang kompleks, kita 

menyediakan halaman index.php sebagai halaman utama. Adapun kode 

program yang dilibatkan adalah sebagai berikut:  
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Kode program di atas masih belum bisa dijalankan karena memerlukan file 

data_handler.php yang masih belum dibuat.  

Pada prinsipnya, halaman index akan menjadi entry point aplikasi sehingga 

tidak perlu terdapat banyak deklarasi.  

 Koneksi Data Source  

Untuk file koneksi ke data source, gunakan kode program koneksi.php yang 

telah dibuat sebelumnya. Di sini tidak diperlukan konfigurasi tambahan apa 

pun.  

 Administrasi Data  

Pengelolaan data secara khusus kita letakkan ke dalam sebuah file bernama 

data_handler.php. File ini berisi segala fungsi yang diperlukan untuk 

pengolahan data.  

Bagian pertama dari data handler ini adalah untuk identifikasi menu pilihan. 

Kode programnya diperlihatkan sebagai berikut:  
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 Menu Administrasi Data  

Masih di file yang sama, kita menyediakan halaman administrasi yang 

direpresentasikan dalam bentuk tabular (seperti data grid). Desain menu seperti 

ini akan memudahkan operator ketika ingin mengelola data.  
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Gambar 1. Halaman administrasi data  

 Menampilkan Detail Data  

Pembuatan detail data sangat sederhana, di mana kita menampilkan sebuah baris 

data berdasarkan id nim yang dikirimkan melalui parameter GET.  

Berikut kode programnya:  
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Perhatikan, di fungsi sebelumnya (menu administrasi), kita menyediakan link untuk 

menuju ke menu-menu terkait. Setiap menu ini akan menyertakan id unik sebagai 

kunci akses data. Dengan demikian—dalam pengambilan detail data ini—kita 

tinggal memanfaatkan untuk menampilkan data.  

  

Gambar 2. Menampilkan detail data  

 Halaman Modifikasi Data  

Sama seperti menampilkan data, modifikasi juga menggunakan teknik serupa. 

Adapun untuk efisiensi, halaman modifikasi sekaligus berfungsi sebagai 

penambahan dan pengubahan data.  
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Gambar 3. Form penambahan data  

Cara membedakan penyajian halaman—apakah penambahan atau 

pengubahan—sangat sederhana, di mana jika argumen id pada fungsi 

data_editor() tidak diisikan maka halaman penambahan ditampilkan, 

sebaliknya akan menampilkan halaman pengubahan.  



 

 Modul Ajar Praktikum Pemrograman Web  

 

 

©2014 Jurusan Teknik Elektro FT UM       15 

   

Gambar 4. Form pengubahan data  

6. Pencarian Data  

Operasi ini mutlak diperlukan dalam rangka pengambilan kembali (retrieval) 

informasi yang sudah tersimpan di database. Melanjutkan pembahasan di 

praktikum sebelumnya, akan diperlihatkan contoh pencarian data pada tabel 

mahasiswa. Kondisi pencarian yang digunakan di sini didasarkan pada field nama.  

Contoh tampilan hasil pencarian diperlihatkan seperti Gambar 5.  

  

Gambar 5. Tampilan hasil pencarian data  
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Latihan Kecil  

Tambahkan prefilling pada text field sehingga kata kunci tidak hilang ketika 

halaman di-submit.  

Agar kemungkinan hasil pencarian lebih banyak, gunakan klausa 

“mirip/mendekati” (bukan persis). Selain itu, libatkan lebih dari satu kriteria 

pencarian, misal nama dan alamat.  

  

Gambar 6. Pencarian dengan klausa mendekati  

  

2. Membatasi Tampilan Data  

Salah satu upaya guna meningkatkan efisiensi adalah dengan membatasi jumlah 

data yang akan ditampilkan. Pendekatan ini sering digunakan pada 

pengambilan data yang melibatkan jumlah besar. Tekniknya, baris data akan 

ditampilkan sebanyak batasan yang telah ditetapkan.  

Contoh berikut memperlihatkan penempatan nilai batas pada seleksi dan 

bersifat autosubmit. 
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Gambar 7. Membatasi tampilan data  

Latihan Kecil  

Lengkap kode seleksi dengan menambahkan prefilling sehingga nilai yang 

terpilih akan tetap ditampilkan begitu halaman di-submit.  

   

3. Pemberian Halaman  

Pemberian halaman (paging) merupakan teknik yang banyak digunakan untuk 

memecah halaman (yang panjang) ke beberapa bagian di mana tiap-tiap bagian 

dapat diakses melalui pemberian halaman yang telah ditetapkan. Langkah ini 

sangat efisien sekali dan banyak digunakan untuk halaman pencarian, 

rekapitulasi, data tabular, deskripsi berita/posting, dan masih banyak lagi.  

Teknik pemberian halaman sangat variatif, mulai dari yang paling sederhana 

hingga kompleks. Kode program berikut memperlihatkan pemberian halaman 

yang cukup baik, di mana menyediakan link previous, next, dan counter 

halaman (1, 2, 3, dst). 

 

Contoh tampilan hasil pemberian halaman (paging) diperlihatkan seperti pada 

Gambar 8.  
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Gambar 8. Tampilan hasil paging  

   

F. STUDI KASUS  

1. Sempurnakan operasi penghapusan data dengan menambahkan konfirmasi 

penghapusan dan memberitahukan id data yang akan dihapus.  

 

Gambar 9. Konfirmasi penghapusan data  

 2. Merujuk pada latihan, kombinasikan limitasi data dengan pemberian halaman 

pada satu tabel.  

 

 



 

 Modul Ajar Praktikum Pemrograman Web  

 

 

©2014 Jurusan Teknik Elektro FT UM       19 

G. TUGAS PRAKTIKUM  

1. Terkait dengan latihan administrasi data, buat kode untuk melakukan seleksi 

data pada tabel mahasiswa dan letakkan di folder tertentu. Halaman ini 

nantinya bisa diakses oleh siapa pun. Selanjutnya, integrasikan kode untuk 

login (di pertemuan sebelumnya) agar menampilkan halaman administrasi 

(juga seperti pada latihan). Upload aplikasi database sederhana ini ke 

hosting masing-masing. 

2. Buat seleksi data dengan menambahkan fitur pengurutan (menaik maupun 

menurun) melalui header tabel. Sebagai contoh, jika header Nama diklik 

maka akan melakukan pengurutan menaik (ascending); dan begitu diklik 

lagi, akan melakukan pengurutan menurun (descending). Contoh tampilan 

hasilnya diperlihatkan seperti Gambar 10. 

 

Gambar 10. Pengurutan menaik berdasar nama 

  

  


