
DATABASE  DAN
SISTEM  MANAJEMEN  DATABASE

• Manajamen data merupakan bagian dari manajemen sumber daya 
informasi serta memastikan bahwa sumber daya data perusahaan 
mencerminkan secara akurat sistem fisik yang diwakilinya.

• Perangkat lunak yang mengelola database disebut sistem manajemen 
database (database management system) – DBMS.



Hirarki Data

Perusahaan secara tradisional mengorganisasikan data mereka dalam
suatu hirarki yang terdiri dari elemen, catatan (record), dan file.

• Elemen data (data element) adalah unit data terkecil

• Catatan (record) terdiri dari semua elemen data yang berhubungan dengan
suatu objek atau kegiatan tertentu.

• File adalah kumpulan catatan data (data record) yang berhubungan dengan
suatu subyek tertentu



Manajemen Data

Manajemen data adalah bagian dari manajemen sumber daya informasi yang 
mencakup semua kegiatan yang memastikan bahwa sumber daya data perusahaan
akurat, mutakhir, aman dari gangguan dan tersedia bagi pemakai.

Kegiatan manajemen data mencakup :

• Pengumpulan data

• Integritas dan pengujian

• Penyimpanan

• Pemeliharaan

• Keamanan

• Organisasi

• Pengambilan



Penyimpanan Sekunder

Dua jenis penyimpanan sekunder yang utama adalah :

• Penyimpanan Berurutan

• Penyimpanan Akses Langsung



1. Penyimpanan Berurutan
• Penyimpanan berurutan (sequential storage) adalah suatu organisasi atau

penyusunan data di suatu medium penyimpanan yang terdiri dari satu catatan lain 
dalam suatu urutan tertentu.
Contoh : tape unit atau tape drive

2. Penyimpanan Akses Langsung
• Penyimpanan Akses Langsung (direct access storage) adalah suatu cara

mengorganisasikan data yang memungkinkan catatan-catatan ditulis dan dibaca
tanpa pencarian secara berurutan.

• Unit perangkat keras yang memungkinkan hal ini disebut direct access torage device
(DASD)
Contoh : disk drive berupa diskette drive dan hard disk



Hubungan Penyimpanan Sekunder dengan Pemrosesan

Terdapat dua cara utama mengolah data 

• Pengolahan Batch 

• Pengolahan Online.



• Pengolahan batch 
• Pengolahan batch mencakup pengumpulan semua transaksi dan pemrosesan

sekaligus, dalam batch.

• Contoh : sistem gaji.

• Kelemahan utama pengolahan batch adalah kenyataan bahwa file baru
menjadi mutakhir setelah dilakukan siklus harian. Ini berarti manajemen tidak
selalu memiliki informasi paling mutakhir yang menggambarkan sistem fisik.

• Pengolahan online 
• Pengolahan online mencakup pengolahan transaksi satu persatu.



Sistem Realtime

• Sistem realtime adalah suatu sistem yang mengendalikan sistem fisik. 
Sistem ini mengharuskan komputer merespon dengan cepat pata 
status sistem fisik.

• Sistem realtime adalah bentuk khusus dari sistem online



Kebangkitan Era Database

• Para spesialis informasi mencari cara memecahkan permasalahan yang disebabkan oleh cara
pengorganisasian data secara fisik, dan usaha mereka mengarah ke organisasi logis.

• Organisasi logis (logical organization) mengintegrasikan data dari beberapa lokasi fisik yang 
berbeda dan merupakan cara pemakai melihat data.

• Organisasi fisik (physical organization), sebaliknya, merupakan cara komputer melihat data –
sebagai file-file yang terpisah.

• Dua pendekatan memungkinkan catatan-catatan pada suatu file dipilih berdasarkan
karakteristiknya daripada berdasarkan kuncinya. Pendekatan ini disebut inverted file dan linked 
file.

• Inverted File adalah suatu file yang disimpan dalam suatu urutan tertentu, tetapi suatu indeks
yang menyertainya memungkinkan catatan-catatan dari file itu dipilih dalam urutan yang 
berbeda.

• Linked File adalah file yang berisi link field (field yang berisi link, atau pointer, yang 
menghubungkan semua catatan).



Konsep Database

• Database adalah suatu koleksi data komputer yang terintegrasi, diorganisasikan dan disimpan dengan suatu
cara yang memudahkan pengambilan kembali.

• Dua tujuan utama dari konsep database adalah meminimumkan pengulangan data dan mencapai
independensi data.

• Pengulangan data (data redundancy) adalah duplikasi data – artinya, data yang sama disimpan dalam
beberapa file. 

• Independensi data adalah kemampuan untuk membuat perubahan dalam struktur data tanpa membuat
perubahan pada program yang memproses data.

Ketika perusahaan mengadopsi konsep database, hirarki data menjadi :

• Database

• File

• Catatan

• Elemen data



Struktur Database

• Integrasi logis file dapat dicapai secara eksplisit atau secara implisit.

Hubungan Eksplisit

• Suatu pendekatan untuk menetapkan hubungan eksplisit antara catatan
dari beberapa file adalah dengan menyusun catatn-catatan tersebut dalam
suatu hirarki. Ini disebut struktur hirarkis.

Hubungan Implisit

• Hubungan implisit, yaitu hubungan yang dapat dinyatakan secara tidak
langsung dari catatan data yang telah ada. (struktur relasional)



Perangkat Lunak Database

• Perangkat lunak yang menetapkan dan memelihara integrasi logis
antar file, disebut sistem manajemen database (database 
management system) – DBMS.

• Contoh DBMS yang menggunakan struktur hirarkis adalah IMS 
(Information Management System) dari IBM, dan System 2000 dari
Intel.

• Microsoft Access adalah suatu contoh sistem manajemen database 
relasional untuk komputer mikro



Menciptakan Database

Proses menciptakan database mencakup tiga langkah utama :

1. Menentukan Kebutuhan Data
• Pendekatan Berorientasi Proses
• Pendekatan Model Perusahaan

2. Menjelaskan Data
• Sistem Kamus Data
• Data Description Language

3. Memasukkan Data
• Mentik data langsung ke dalam DBMS
• Membaca data dari pita atau piringan
• Men-scan data secara optis



Pengelola Database

Seorang spesialis informasi yang bertanggung jawab atas database
disebut pengelola database (database administrator), atau DBA. Tugas
DBA terbagi dalam empat bidang utama :

• Perencanaan Database

• Penerapan Database

• Operasi Database

• Keamanan Database



Keuntungan DBMS :

• Mengurangi pengulangan data

• Mencapai independensi data

• Mengintegrasikan data dari beberapa file

• Mengambil data dan informasi secara cepat

• Meningkatkan keamanan



Kerugian DBMS :

• Memperoleh perangkat lunak yang mahal

• Memperoleh konfigurasi perangkat keras yang besar

• Mempekerjakan dan mempertahankan staf DBA


