
 

DATABASE 

 

 

 

 
 

Basis Data : Suatu pengorganisasian sekumpulan data yang saling terkait sehingga 

memudahkan aktivitas untuk memperoleh informasi. Contoh : basis data akademis 

mengandung tabel – tabel yang berhubungan dengan data mahasiswa, data jurusan, data 

matakuliah dll. 

Tabel : Tabel menghimpun sejumlah record. Sebagai contoh, data pribadi dari semua pegawai 

disimpan dalam sebuah table. 

 

Record : Menyatakan kumpulan dari sejumlah elemen data yang saling terkait. Sebagai 

contoh, nama, alamat, tanggal lahir dan jenis kelamin dari seseorang menyusun sebuah 

record. 

 

Field : Menyatakan data terkecil yang memiliki makna. Istilah lain untuk field yaitu elemen 

data, kolom, item dan atribut.contoh field : nama seseorang, jumlah barang yang dibeli dan 

tanggal lahir seseorang.   

 

 

 

 

DBMS (DataBase Management System) 

Adalah system yang secara khusus dibuat untuk memudahkan pemakai dalam mengelola 

basis data. Keuntungan menggunakan DBMS yaitu : 

• Independensi Data 

DBMS menyediakan pendekatan yang membuat perubahan dalam data tidak membuat 



program harus diubah. 

• Pengaksesan yang efisien terhadap data 

DBMS menyediakan berbagai teknik yang canggih sehingga penyimpanan dan 

pengambilan data dilakukan secara efisien. 

• Keamanan dan integritas data 

DBMS dapat melakukan kendala integritas terhadap data. Segala sesuatu yang tidak 

sesuai dengan defenisi suatu field akan ditolak misalnya, jika filed jenis_kelamin 

dinyatakan berupa P atau W, maka penyimpanan L ke field jenis_kelamin akan ditolak 

oleh DBMS. 

• Administrasi data 

Jika sejumlah pemakai berbagi data, pemusatan administrasi data dapat meningkatkan 

perbaikan yang sangat berarti. Maka duplikasi atau redundansi data dapat 

diminimalkan. 

• Akses bersamaan dan pemulihan terhadap kegagalan 

DBMS menyediakan mekanisme sehingga data yang sama dapat diakses oleh sejumlah 

orang dalam waktu yang sama. DBMS melindungi pemakai dari efek kegagalan system. 

Jika terjadi kegagalan, DBMS dapat mengembalikan data sebagaimana kondisi saat 

sebelum terjadi kegagalan. 

• Waktu pengembangan aplikasi diperpendek. 

DBMS menawarkan banyak fasilitas yang memudahkan dalam menyusun aplikasi 

sehingga waktu pengembangan aplikasi dapat diperpendek. Misalnya Ms. Access, 

MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server, Visual FoxPro dll. 

 

Jenis Database Menurut Pengaksesan   

• Basis Data Individual, Basis data yang digunakan oleh perorangan, misalnya Microsoft 

Access, Corel Paradox, Visual dBASE dan Filemaker Pro. 

• Basis Data Perusahaan, basis data yang dimaksudkan untuk diakses oleh sejumlah 

pegawai dalam sebuah perusahaan dalam sebuah lokasi. Basis data ini disimpan dalam 

server dan para pemakai dapat mengakses dari masing – masing computer yang 

berkedudukan sebagai client. 

• Basis Data Terdistribusi, basis data yang disimpan pada sejumlah computer yang 

terletak pada beberapa lokasi. Misalnya pada bank yang memiliki sejumlah cabangdi 

berbagai kota dan melayani perbankan secara online. 

• Bank Data Publik, Jenis basis data yang dapat diakses siapa saja (public). Contoh yahoo 



yang menyediakan banyak data yang bersifat public dan dapat diambil siapa saja secara 

gratis. 

Basis data perusahaan, basis data terdistribusi, basis data public didesain oleh administrator 

data (Data Administrator/ DA) dan dikelola oleh seorang spesialis yang dinamakan 

administrator basis data (Database Administratr/ DBA) 

 

 

Model Data, sekumpulan konsep terintegrasi yang dipakai untuk menjabarkan data, 

hubungan antardata, dan kekangan terhadap data yang digunakan untuk menjaga 

konsistensi. 

• Model Data Hirarkis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dikenal istilah orangtua dan anak.Setiap anak hanya bisa memiliki satu orangtua, 

sedangkan orangtua dapat memiliki sejumlah anak. Simpul tertinggi yaitu yang tidak 

memiliki orangtua yang disebut akar.Pengaksesan atau peremajaan data dapat 

dilakukan dengan cepat karena hubungan antar data telah ditentukan didepan. 

Penambahan field baru memerlukan penentuan ulang terhadap struktur secara 

keseluruhan. 

 

• Model Data Jaringan  

 

 

 

 

  

 Tidak mengenal Akar  

 Setiap anak bisa memiliki lebih dari satu orangtua. 

 Model ini mendukung hubungan M:M (yaitu setiap orangtua dapat memiliki 



sejumlah anak dan seorang anak dapat memiliki sejumlah orangtua.  

 

• Model Data Relasional 

Menggunakan sekumpulan tabel berdimensi dua (yang biasa disebut relasi atau tabel), 

dengan masing – masing tabel tersusun atas sejumlah baris atau kolom Kaitan atau 

asosiasi antara 2 buah tabel disebut hubungan (relationship). Hubungan dapat berupa : 

 1-1  satu data pada suatu tabel berpasangan dengan hanya satu data pada 

tabel lain 

 1-M satu data pada suatu tabel berpasangan dengan banyak data pada tabel 

lain 

 

 

• Model Data Berbasis Objek  

 Komponen DBMS 

 Kamus Data 

 Utilitas 

 Pembangkit Laporan 

 Pembangkit Aplikasi 

 Keamanan Akses 

 Pemulihan Sistem 

 

SQL  

SQL (Structured Query Language) adalah bahasa yang digunakan untuk mengakses 

basis data yang tergolong relasional. Standar SQL mula-mula didefinisikan oleh ISO 

(International Standards Organization) dan ANSI (the American National Standards 

Institute), yang dikenal dengan sebutan SQL86.  

 

Data Warehouse dan Data mart 

Data Warehouse sebenarnya adalah suatu basis data. Data warehouse dibedakan dengan 

basis data operasional (basis data yang digunakan pada sistem operasional) antara lain 

berdasarkan rentang waktu data yang ditanganinya. 

Sumber data bagi data warehouse adalah data internal yang terdapat pada perusahaan 

(basis data operasiona) dan data eksternal yang berasal dari sumber-sumber di luar 

perusahaan. 

Data mart adalah data warehouse yang mendukung kebutuhan pada tingkat 



departemen atau fungsi bisnis tertentu dalam perusahaan. Karakteristik yang 

membedakan data mart dan data warehouse adalah sebagai berikut : 

• Data mart memfokuskan hanya pada kebutuhan-kebutuhan pemakai yang 

terkait dalam sebuah departemen atau fungsi bisnis. 

• Data mart biasanya tidak mengandung data operasional yang rinci sebperti 

pada data warehouse. 

• Data mart hanya mengandung sedikit informasi dibandingkan dengan data 

warehouse. Data mart lebih mudah dipahami dan dinavigasi. 

 

OLAP (OnLine Analytical Processing) 

Jenis perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan permintaan terhadap data 

dalam bentuk yang kompleks dan bersifat sementara serta sewaktu – waktu. OLAP 

memanipulasi dan menganalisis data bervolume besar dari berbagai persfektif 

(multidimensi). 

Tujuan OLAP menggunakan informasi dalam sebuah basis data (data warehouse) untuk 

memandu keputusan – keputusan yang strategis. OLAP dapat digunakan untuk 

melakukan konsolidasi, drill-down dan slicing and dicing. 

 Konsolidasi, melibatkan pengelompokkan data, seperti kantor cabang dapat 

dikelompokkan menurut kota atau bahkan propinsi. 

 Drill-Down, kebalikan dari konsolidasi, yang memungkinkan data yang ringkas 

dijabarkan menjadi data yang detail. Contoh mula – mula data yang tersaji 

didasarkan pada kuartal pertama. Jika dikehendaki, data pada kuartal pertama 

dapat di proses menjadi data bulan januari, February, maret, april. 

 Slicing and Dicing, menjabarkan pada kemampuan untuk melihat data dari 

berbagai sudut pandang. Contoh, dapat diperoleh data penjualan berdasarkan 

semua lokasi atau hanya pada lokasi – lokasi tertentu.  

 

Perkembangan Sistem OLAP 

 MOLAP (Multidimensional OLAP), menggunakan larik multidimensi didalam 

memori untuk menyimpan data kubus. 

 ROLAP (Relational OLAP), data disimpan dalam bentuk basis data relational. 

 HOLAP (Hyprid OLAP), Sistem OLAP yang menyimpan beberapa ringkasan 

dalam memori dan menyimpan basis data dan ringkasan – ringkasan yang lain 

dalam basis data relational. 



 

Sistem OLAP dibedakan dengan system OLTP (Online Transaction Processing). 

Tujuan OLTP, memelihara basis data dalam bentuk yang akurat dan terkini. Contoh 

untuk mencatat saldo milik seseorang para nasabah bank. 

Karakteristik OLTP : 

 Transaksi singkat dan sederhana 

 Pemutakhiran relative sering dilakukan 

 Transaksi hanya mengakses sebagian kecil basis data 

Karakteristik aplikasi OLAP : 

 Permintaan data sangat kompleks 

 Jarang ada pemutakhiran 

 Transaksi mengakses sebagian besar basis data 

 

 

Data Mining 

Perangkat lunak yang ditujukan untuk mengidentifikasi kecenderungan atau pola yang 

terdapat pada himpunan data yang sangat banyak dengan sedikit masukan dari 

pemakai.  

Perangkat lunak ini mampu menemukan pola – pola tersembunyi maupun hubungan – 

hubungan yang terdapat dalam basis data yang besar. Data mining bekerja melibatkan 

teori statistic (clustering dan Bayesian network) dan teknik kecerdasan buatan 

(Jaringan Syaraf, Fuzzy logic, algoritma genetika dan pembelajaran mesin) 

 

ERP (Enterprise Resource Planning) 

Merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk menangani manajemen produksi 

dalam perusahaan.  

Deloite dan Touche (Heizer dan Render 2001, hal 292) mendefenisikan ERP sebagai 

“Paket system perangkat lunak bisnis yang memungkinkan perusahaan – perusahaan 

untuk (1) Mengotomasikan dan mengintegrasikan proses bisnis mereka, (2) berbagi 

data yang umum dan praktis dalam keseluruhan perusahaan, (3) menghasilkan dan 

mengakses informasi didalam lingkungan real time”. 

Secara prinsip, ERP menggunakan basis data terpusat untuk mendukung fungsi – fungsi 

produksi, pembelian, keuangan, logistic dan SDM.  

ERP mempunyai keunggulan antara lain: mengintegrasikan berbagai tempat dan unit – 



unit bisnis menyediakan keunggulan strategis terhadap pesaing.  

Contoh system ERP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keuangan dan Akuntansi 

ERP Tersentralisasi 

 
Basis data, Perangkat Lunak 

dan Server 

Manajemen, 
Produksi dan 

Material 
Pengiriman 

Keuangan 
Dan 

Akuntansi 

SDM Distributor, 
Retailer dan 

Pemakai Akhir 


