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DESKRIPSI MAKUL

Mata kuliah ini membahas pemahaman terhadap konsep dasar
suatu basis data dan pengertian mendalam dan khusus
terhadap model data ER dan model relasional, serta
pemahaman mendalam terhadap proses perancangan basis 
data. Selain itu, mahasiswa juga memiliki kemampuan dalam
penanganan operasi terhadap basis data relasional.



STANDAR KOMPETENSI

Melakukan pemodelan data skala kecil-menengah dengan
menggunakan model entity- relationship.

Melakukan pemodelan data relasional yang siap
diimplementasikan pada DBMS Relasional

Mengimplementasikan sebuah basis data pada DBMS Relasional

Melakukan retrieval terhadap data yang tersimpan di dalam
basis data relasional dengan menggunakan SQL



WHY STUDY DATA RESOURCE MANAGEMENT? 

Today’s business enterprises cannot survive or succeed 
without quality data about their internal operations and 
external environment.

Information Systems - James A. O’Brien



KONSEP DASAR BASIS DATA

Arti Penting Database (Basis Data) : 

File data yang dapat menghasilkan informasi merupakan Sumberdaya bagi perusahaan / organisasi, 
maka perlu dikelola dengan:

~ Baik

Mudah dalam pengaksesan

~ Terpadu

Dapat mengantisipasi permasalahan masa yang akan datang (berksinambungan) 

~ Aman

Data harus dapat dilindungi dari campur tangan pihak lain 

Database menyentuh semua aspek kehidupan



DATABASE SYSTEM APPLICATIONS

Banking : for customer information, accounts and loans, and banking transactions 

Airlines : for reservations and schedule information 

University : for students information, course registrations  

Sales : for customer, product, and purchase information  

Manufacturing : inventories of items in stores and orders for items 

Human Resources : for information about employees, salaries, payroll taxes and 
benefits 

Finance : for storing information about holdings, sales, purchase of financial 
instruments such as stock and bonds 



EVOLUSI TEKNOLOGI BASIS DATA



HISTORY OF DATABASES



HISTORY OF 
DATABASES



ALASAN DATABASE PERLU DIRANCANG

Jumlah data yang selalu bartambah

Adanya pengulangan / duplikasi data 

Disintegrasi antar data / file 

Keamanan data 

Keterasingan data 

Akses data secara simultan

Masalah keutuhan data



KEUNTUNGAN PEMAKAIAN SISTEM BASIS DATA
oMENGURANGI REDUNDANSI 

oDATA YANG SAMA PADA BEBERAPA APLIKASI CUKUP DISIMPAN SEKALI SAJA. 

oMENGHINDARKAN INKONSISTENSI 

oKARENA REDUNDANSI BERKURANG, SEHINGGA UMUMNYA UPDATE HANYA SEKALI SAJA. 

oTERPELIHARANYA INTEGRITAS DATA 

oDATA TERSIMPAN SECARA AKURAT. 

oDATA DAPAT DIPAKAI BERSAMA-SAMA 

oDATA YANG SAMA DAPAT DIAKSES OLEH BEBERAPA USER PADA SAAT BERSAMAAN. 

oMEMUDAHKAN PENERAPAN STANDARISASI 

oMENYANGKUT KESERAGAMAN PENYAJIAN DATA. 

oJAMINAN SEKURITI 

oDATA HANYA DAPAT DIAKSES OLEH YANG BERHAK. 

oMENYEIMBANGKAN KEBUTUHAN 

oDAPAT DITENTUKAN PRIORITAS SUATU OPERASI, MISALNYA ANTARA UPDATE (MENGUBAH DATA) DENGAN RETRIEVAL 
(MENAMPILKAN DATA) DIDAHULUKAN UPDATE.



DATA BASE MANAGEMENT SYSTEM (DBMS)

Kumpulan relasi data

Kumpulan program untuk mengakses data 

DBMS berisi informasi bagian-bagian perusahaan

DBMS menyediakan lingkungan yang tepat dan efisien untuk digunakan.

Aplikasi Database :

 Perbankan : semua transaksi

 Penerbangan : resevasi, jadwal

 Universitas:  pendaftaran, pelulusan

 Penjualan : pelanggan, produk, penyimpanan

 Manufactur : produksi, inventori, order, jaring pemasok

 SDM :  rekord karyawan, gaji, pemotongan pajak

Database menyentuh semua aspek kehidupan



PENTINGNYA SISTEM BASIS DATA

Pada waktu yang lalu aplikasi database dibangun diatas sistem file

Kekurangan penggunaan sistem file sebagai penyimpan data:

Redundansi / kerangkapan data dan inconsistency
 Format file yang tidak seragam, kerangkapan data di file-file yang berbeda

Sulit dalam mengakses data 
 Perlu program baru untuk mengakses data baru

Pengisolasian data — banyak file dengan format yang berbeda

Masalah integritas (keterpaduan)
 Pengendalian terpadu (mis. saldo > 0) menjadi bagian dari program

 Sulit untuk menambah elemen pengendali atau mengubah yang sudah ada



PENTINGNYA SISTEM BASIS DATA

Kekurangan sistem file

 Pengubahan atomik

 Kesalahan mungkin mengakibatkan database dalam kedaan yang tidak konsisten dengan
data yang baru yang dihasilkan

 Mis. Pengiriman uang dari satu rekening ke rekening yang lain harus terjadi secara
lengkap atau tidak sama sekali

Akses secara bersamaan oleh banyak user

 Akses secara bersama untuk meningkatkan kinerja

 Akses bersama akan mengakibatkan ketidak konsistenan

 Mis. Dua orang membaca dan megubah data saldo pada saat yang sama

Masalah keamanan

Sistem Database mampu mengatasi masalah tersebut diatas



ARSITEKTUR 3 LAPIS :

Lapis Internal, berkenaan dengan penyimpanan secara fisik.

Lapis Konseptual, menjelaskan simpanan data dalam database, dan 
relasi antar data.

type pelanggan = record
nama : string;
jalan : string;
kota : string;

end;

Lapis Eksternal, lapis yang berkenaan dengan apa yang kelihatan 
bagi para pemakai akhir (end users).



CARA PANDANG DATA (ARSITEKTUR BASIS DATA)



MODEL DATA

Sekumpulan alat untuk mendefinisikan

data 

 Relasi data 

Model Relasi Entitas

Model Hubungan

Model yang lain : 

 object-oriented model

 semi-structured data models

Older models: network model and hierarchical model



MODEL HUBUNGAN ENTITAS



Model E-R dari dunia nyata
 Entitas (objek) 

 Mis. nasabah, rekening, bank cabang

 Relasi antar entitas

 Mis. Rekening nomor A-101 milik nasabah yang bernama Johnson

 Himpunan relasi depositor menggabungkan data nasabah dengan data rekening

Kegunaan lebih luas dari rancangan database 
 Rancangan Database dalam model E-R biasanya diterjemahkan dalam rancangan
model relasional yang mana akan digunakan dalam penyimpanan dan pengolahan



MODEL RELASIONAL 

Contoh tabel data dalam model relasional

customer

name
customer_id

customer-

street

Customer-

city

account-

number

Johnson

Smith

Johnson

Jones

Smith

192-83-7465

019-28-3746

192-83-7465

321-12-3123

019-28-3746

Alma

North

Alma

Main

North

Palo Alto

Rye

Palo Alto

Harrison

Rye

A-101

A-215

A-201

A-217

A-201

Atribut



CONTOH DATABASE RELASIONAL



ARSITEKTUR SISTEM BASISDATA

 Sistem terpusat

 Sistem Client--Server 

 Sistem Parallel 

 Sistem Terdistribusi (Tersebar)

 Tipe Network (jaringan)



SISTEM TERPUSAT

o Berjalan pada sistem komputer tunggal dan tidak berinteraksi dengan
sistem komputer yang lain.

o Sistem komputer multi-guna: satu ke banyak CPU dan beberapa alat
pengendali yang terhubung melalui sebuah bus yang memungkinkan akses
pembagian memori.

o Sistem single-user (mis., PC atau workstation): unit desk-top, single user, 
biasanya hanya terdiri satu CPU dengan satu atau dua hard disk; SO 
hanya mendukung untuk satu user.

o Sistem Multi-user : lebih banyak penyimpan, memori lebih besar, multiple 
CPU, dan menggunakan SO multi-user. Melayanai banyak pengguna yang 
terhubung dengan sistem melalui terminal. Biasa disebut sistem server.



SISTEM CLIENT-SERVER 
Sistem server melayani permintaan m sistem client, yang mempunyai struktur umum
seperti berikut :



ARSITEKTUR DATABASE PARALLEL

Shared memory – prosesor membagi memory kepada umum

Shared disk -- prosesor membagi sebagian kapasitas disk

Shared nothing -- prosesor membagi bukan memori dan bukan disk

Hierarchical – gabungan berbagai arsitektur



SISTEM TERDISTRIBUSI
• Data tersebar di beberapa mesin (juga disebut sebagai sites atau sites.

• Jaringan menghubungkan mesin

• Data dibagi oleh pengguna di beberapa mesin



JENIS JARINGAN

Local-area networks (LANs) – terdiri dari prosesor yang didistribusikan di 
wilayah geografis kecil, seperti bangunan tunggal atau beberapa bangunan
yang berdekatan. 

Wide-area networks (WANs) – terdiri dari prosesor yang didistribusikan di 
wilayah geografis yang luas.

Discontinuous connection – WAN, seperti yang didasarkan pada dial-up 
berkala, misalnya, UUCP(UNIX-to-UNIX Copy Protocol), yang terhubung hanya
untuk sebagian waktu.

Continuous connection – WAN, seperti Internet, di mana host terhubung ke
jaringan setiap saat.



JENIS JARINGAN (CONT.)

WAN dengan koneksi terus menerus diperlukan untuk mengimplementasikan
sistem database terdistribusi

Aplikasi groupware seperti Lotus Notes dapat bekerja pada WAN dengan
koneksi terputus-putus:

Data direplikasi.

 Pembaruan disebarkan ke replika secara berkala.

 Tidak ada penguncian global yang memungkinkan, dan salinan data dapat
diperbarui secara independen.

 Eksekusi yang tidak dapat serializable dapat dihasilkan. Pembaruan yang 
bentrok mungkin harus terdeteksi, dan diselesaikan dengan cara yang 
tergantung pada aplikasi.   


