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Abstrak 

MySQL Workbench adalah perangkat lunak yang berguna sebagai administratif dari database 

MySQL atau lebih dikenal sebagai GUI dari MySQL. Sebagian besar pengguna dari MySQL 

menggunakan phpMyAdmin sebagai GUInya, karena kemudahan penggunaannya. Namun, 
MySQL Workbench sendiri memiliki kelebihan karena merupakan GUI yang bersifat visual. 
 

 

Apa itu MySQL Workbench 

Pada saat MySQL dibuat sebagai versi open source dari SQL sebagai database RDBMS, 

MySQL tidak memiliki GUI sehingga perintah untuk mendisain database didapat dari 

command line (perintah baris) yang harus dimasukkan satu per satu. Namun seiring 

dengan penggunaanya yang semakin luas MySQL banyak didukung dengan GUI dari 

pihak ketiga. Salah satunya adalah phpMyAdmin, yang terkenal karena kemudahannya. 

 

Saat ini MySQL merupakan produk milik Oracle, dan saat ini MySQL memiliki MySQL 

Workbench sebagai mesin untuk mendesain database dengan interface visual. 
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Gambar 1.1 MySQL Workbench 

 

Instalasi MySQL Workbench 

Untuk mendapatkan MySQL Workbench, dapat di download pada webnya di 

http://www.mysql.com/downloads/workbench/. Karena MySQL yang saya miliki ada 

bersama paket XAMPP, sehingga bersifat potable. Jadi penulis menyarankan download 

MySQL Workbench juga dalam versi portable. 

 

Gambar 1.2 Download MySQL Workbench 

Setelah di download tinggal di ekstrack dimana pun, asal nyaman. Kemudian jalankan 

MySQLWorkbench.exe 

 

http://www.mysql.com/downloads/workbench/
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Penggunaan MySQL Workbench 

Untuk melakukan koneksi dengan MySQL pastikan service MySQL sudah berjalan. 

 

Gambar 3.1 Service MySQL 

Kemudian pilih Open Connection Pada MySQL Workbench untuk memulai koneksi 

dengan MySQL. 

 

Gambar 3.2 Connection on MySQL Workbench 

Setelah itu masukan informasi mengenai lokasi koneksi MySQL user dan password 

database. 
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Gambar 3.3 Koneksi dengan MySQL 

Setelah itu maka akan muncul database kita pada MySQL jika koneksi sudah berhasil. 

 

Gambar 3.4 Tampilan Database MySQL 
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