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KONSEP DASAR

DATABASE  adalah  Suatu susunan / kumpulan data operasional  lengkap dari  suatu 
organisasi/perusahaan yang diorganisir / dikelola dan simpan secara terintegrasi dengan 
menggunakan  metode  tertentu,  dengan  menggunakan  komputer,  sehingga  mampu 
menyediakan informasi yang optimal diperlukan pemakainya.

SISTEM DATABASE  adalah Suatu system penyusunan dan pengelolaan record-record 
dengan menggunakan komputer, dengan tujuan untuk menyimpan atau merekam serta 
memelihara data operasional lengkap sebuah organisasi/perusahaan,  sehingga mampu 
menyediakan informasi yang optimal yang diperlukan pemakai untuk kepentingan proses 
pengambilan keputusan.

KOMPONEN DASAR DARI SISTEM DATABASE
Terdapat 4 komponen pokok dari system database :
A.  DATA, dengan ciri-ciri :

a. Data disimpan secara terintegrasi (integrated)
Terintegrated yaitu Database merupakan kumpulan dari berbagai macam file 
dari aplikasi-aplikasi yang berbeda yang disusun dengan cara menghilangkan 
bagian-bagian yang rangkap (redundant).

b. Data dapat dipakai secara bersama-sama (shared)
Shared yaitu Masing-masing bagian dari database dapat diakses oleh pemakai 
dalam waktu yang bersamaan, untuk aplikasi yang berbeda.

B.   HARDWARE ( perangkat keras)
Terdiri  dari  semua  peralatan  perangkat  keras  komputer  yang  digunakan  untuk 
pengelolaan system database berupa :
1. Peralatan untuk penyimpanan, disk, drum, dll
2. Peralatan input dan output
3. Peralatan komunikasi data, dll 

C. SOFTWARE (perangkat lunak)
Berfungsi  sebagai  perantara  (interface)  antara  pemakai  dengan  data  phisik  pada 
database, dapat berupa :
1. Database Management System (DBMS)
2. Program-program aplikasi & prosedur-prosedur

D.  USER (Pemakai)
     Terbagi menjadi 3 klasifikasi :

1. Database Administrator (DBA), orang/team yang bertugas mengelola system 
database secara keseluruhan

2. Programmer,  orang/team  membuat  program  aplikasi  yang  mengakses 
database dengan menggunakan bahasa pemprograman

3. End  user,  orang  yang  mengakases  database  melalui  terminal  dengan 
menggunakan  query  language  atau  program  aplikasi  yang  dibuat  oleh 
programmer 

DATA PADA DATABASE  DAN HUBUNGANNYA

Ada 3 jenis data pada system database, yaitu:
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1. Data  operasional  dari  suatu  organisasi,  berupa  data  yang  disimpan  didalam 
database

2. Data masukan (input data), data dari luar sistem yang dimasukan melalui peralatan 
input (keyboard) yang dapat merubah data operasional

3. Data  keluaran  (output  data),  berupa  laporan  melalui  peralatan  output  (screen, 
printer) sebagai hasil dari dalam system yang mengakses data operasional 

KEUNTUNGAN PEMAKAIAN SISTEM DATABASE

1. Terkontrolnya kerangkapan data  dan inkonsistensi
2. Terpeliharanya keselarasan data
3. Data dapat dipakai secara bersama-sama
4. Memudahkan penerapan standarisasi
5. Memudahkan penerapan batasan - batasan  pengamanan.
6. Terpeliharanya intergritas data
7. Terpeliharanya keseimbangan atas perbedaan kebutuhan data dari setiap aplikasi
8. Program / data independent(Data berdiri sendiri)

KERUGIAN PEMAKAIAN SISTEM DATABASE

1. Mahal dalam implementasinya : karena membutuhkan biaya yang lebih besar untuk 
perangka keras, perangkat lunak dan personil yang lebih berkualitas

2. Rumit / komplek : karena kemampuan perangkat lunak yang lebih besar, menjadi 
terlebih  rumit  dan  penguasaan  yang  lebih  tingi  antara  lain  untuk  kebutuhan  – 
kebutuhana

3. Penanganan proses recorvery & backup sulit
4. kerusakan pada system basis data dapat mempengaruhi departemen yang terkait
5. dan lain – lain.

ISTILAH-ISTILAH YG DIPERGUNAKAN DALAM SISTEM
BASIS DATA
a. Enterprise,  suatu  bentuk  organisasi yang  bergerak  baik  dalam  bidang 

bisnis(komersial), tehnis, ilmu pengetahuan, militer, dan sebagainya).

Contoh :   data sekolah  -----> data mhs
          Rumah sakit  -----> pasien

b. Entitas, suatu obyek yang dapat dibedakan dengan objek lainnya atau  obyek yang 
akan direpresentasikan dalam bentuk data operasional dalam basisdata
Contoh : 

Bidang administrasi siswa  --->  entitas mahasiswa,  buku, pembayaran
Bidang kesehatan            --->  entitas pasien, dokter, Obat 

c.  Atribute  /  field  ,  setiap  entitas  mempunyai  atribut  atau  suatu  sebutan  untuk 
mewakili  suatu  entitas  atau  unit  bersama  terkecil  daripada  data  yang  disimpan 
dalam basisdata.
Contoh :

Entity siswa     --->   field Nim, nama_siswa,alamat  

2



Pertemuan 1

Entity nasabah --->   field Kode_nasabah,nama_nsh 
d. Data value (nilai atau isi data), data actual atau informasi yang disimpan pada tiap 

data elemen atau attribute. Isi dari atribut disebut nilai data.
Contoh : 
Atribut nama karyawan ---> Sutrisno, budiman, dll

e. Record/ tuple, kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan 
tentang suatu entity secara lengkap.

Contoh : satu record mewakili satu data/informasi -->   nim, nm_mhs, alamat
 
f. File,  kumpulan  record-record  sejenis  yang  mempunyai  panjang  elemen 

sama,attribute yang sama, namun berbeda-beda data valuaenya

g. Kunci elemen data, tanda pengenal yang secara unik mengindentifikasikan entitas 
dari suatu kumpulan entitas

Tujuan Perancangan Database
1. Untuk memenuhi informasi yang berisi  kebutuhan-kebutuhan user  secara khusus 

dan aplikasinya.
2. Memudahkan pengertian struktur informasi
3. Mendukung  kebutuhan-kebutuhan  pemrosesan  dan  beberapa  objek  penapilan 

(response time, processing time dan storage space)

Aplikasi Database dalam Life Cycle
1. System definition: Pada tahap ini ditentukan lingkup sistem basis data, pemakaian 

basis data dan aplikasi basis data
2. Design: Pada tahap ini dilakukan perancangan logikal dan fisikal dari sistem basis 

data  yang  telah  didefinisikan  pada  tahap  1.  Hasil  rancangan  harus  sudah  siap 
diimplementasikan pada sistem basis data yang dipilih

3. Implementation:  meliputi  pekerjaan  penulisan  definisi  konsepsual,  eksternal  dan 
internal  dari  basis  data,  pembuatan  berkas-berkas(file)  kosong  and  implementasi 
dari program-program aplikasi.

4. Loading atau Data Convertion(Pemangilan atau konversi data): Data dalam basis 
data dapat diisi dengan memanggil atau konversi data yang sudah ada ke dalam 
format sistem basis data yang dipakai.

5. Aplication  Conversion:  Program-program  aplikasi  dari  sistem  sebelumnya 
dikonversikan pada sistem yang baru.

6. Testing dan Validation: dilakukan penilaian dan tes terhadap sistem dan program 
aplikasi yang baru. Dalam hal ini harus melihat ketentuan atau kriteria sistem yang 
dibuat sesuai dengan yang didefinisikan pada tahap 1

7. Operation:Sistem  basis  data  and  program  aplikasi  dilaksanakan  pada  komputer 
yang dirancang siap operasional

8. Monitoring  dan  Maintenance(Pemantauan  dan  Pemeliharaan):  Selama  masa 
operasional,  sistem  basis  data  selalu  dipantau  dan  dilakukan  pemeliharaan. 
Perubahan baik menyangkut data ataupun program aplikasi dapat dilakukan selama 
masa operasional
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Ada 6 Fase Preses Perancangan Database
1. Pengumpulan dan Analis

a. Menentukan  kelompok  pemakai  dan  bidang-bidang  aplikasinya:melakukan 
identifikasi bidang aplikasi dan kelompok pemakai, kemudian dipilih anggota 
kelompok pemakai  yang  dapat  dipakai  sebagai  kunci  pemakai  utama  yang 
dapat mewakili kelompoknya

b. Peninjauan dokuemntasi  yang  ada:  mempelajari  dan menganalisis  dokumen 
yang ada pada aplikasi tertentu.

c. Analisa  lingkungan  operasi  dan  pemrosesan  data:mempelajari  sistem  yang 
sedang berjalan baik itu masih menggunakan sistem manusl  ataupun sudah 
mengggunakan sistem komputer

d. Daftar  pertanyaan  dan  wawancara:  pada  calon  pemakai  yang  dipandang 
potensial untuk meperoleh spesifikasi informasi dan proses yang diperlukan

2. Perancangan database secara konseptual
a. Perancangan skema konseptual: tentang organisasi data yang harus disimpan 

dalam basis data
b. Perancangan  transaksi:  yang  dilakukan  untuk  memperoleh  informasi  dari 

sistem basis data hasil analisis pada tahap 1
Secara umum perancangan transaksi dapat dikelompokkan:
1. Transaksi  pemanggilan,  yaitu  pemanggilan  data  untuk  ditampilkan  di 

layar monitor atau dicetak sebagai laporan. nisalnya pemanggilan nama 
dosen yang mengajar mata kuliah tertentu

2. Transaksi  pembaharuan  yaitu  digunakan  untuk  pemasukan  data  baru 
atau perubahan data yang ada dalam basis data.Misal pemasukan nama 
dosen baru untuk mengajar matakulaih tertentu

3. Transaksi gabungan yaitu digunakan untuk kombinasi pemanggilan data 
dan  pembaharuan  data.  Misalnya  saja  dalam  kasus  revisi  perubahan 
pengisian KRS mahasiswa.

3. Pemilihan DBMS
a. Faktor teknis: meliputi kelangsungan dari sistem basis data untuk diterapkan 

dalam pengelolaan data
b. Faktor  ekonomi dan  politik  organisasi:  tidak lepas  dari  biaya belanja  yang 

digunakan  untuk  berbagai  kepentingan,  diantaranya  pembelian  perangkat 
lunak sistem basis data, pembelian perangkat keras, biaya pemeliharaan sistem, 
biaya  penyusunan  basis  data  dan  konversi  data,  biaya  gaji  personal,  biaya 
pelatihan personal dan biaya operasi sistem.

4


