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Komponen Sistem Basis Data
• Perangkat Keras : biasanya berupa perangkat komputer standart, media penympanan

sekunder dan media komunikasi untuk sistem jaringan

• Sistem Operasi :yakni merupakan perangkat lunak yang memfungsikan, mengendalikan 
seluruh sumber daya dan melakukan operasi dasar dalam sistem komputer. Harus sesuai 
dengan DBMS yang digunakan

• Basis Data / database : yakni data yang mewakili sistem tertentu untuk dikelola. Sebuah 
sistem basis data bisa terdiri lebih dari satu basis data.

• Sistem Pengelola Basis Data (DBMS) : perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola basis 
data. Contoh kelas sederhana dBase, Foxbase, Rbase, MS Access, MS Foxpro, Borland Paradox. 
Contoh kelas kompleks : Borland interbase, MS SQL Server, Oracle, Informix, Sybase.

• Pemakai (Programmer, User Mahir, User Umum, User Khusus) / user : orang yang berinteraksi 
dengan sistem basis data, mulai dari yang merancang sampai yang menggunakan di tingkat 
akhir.
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Proses File VS Sistem Basis Data
• Timbulnya data rangkap (redundancy

data) dan ketidak konsistensi data 
(inconsistency data)

• Kesukaran dalam mengakses data

• Data terisolir (isolation Data)

• Masalah Pengamanan (security
problem)

• Apabila terjadi perubahan atau 
kesalahan pada program aplikasi 
maka pemakai tidak dapat mengakses 
data

• Terkontrolnya kerangkapan data

• Terpeliharanya keselarasan 
(kekonsistenan) data

• Data dapat dipakai secara bersama 
(shared)

• Keamanan data terjamin

• Terpeliharanya integritas data



Abtraksi Data

Abtraksi Data
• Conceptual view : merupakan pandangan yang berkaitan dengan permasalahan 

data-data apa saja yang diperlukan untuk disimpan dalam basis data dan 
penjelasan mengenai hubungan antar data yang satu dengan lainnya. 
Conceptual view dapat disetarakan dengan schema, dilakukan database
administrator

• Physical view : merupakan bentuk implementasi dari conceptual view, yaitu 
pandangan tentang bagaimana data disimpan dalam media penympanan data

• User view : dapat disejajarkan dengan sub-schema

Arsitektur Sistem Basis Data

Tipe File Dalam Sistem Basis Data
• File induk (master file)

• File induk acuan (reference master file) : recordnya relatif statis, jarang berubah 
nilainya , cont file daftar gaji, matakuliah

• File induk dinamik (dynamic master file) : nilai dari recordnya sering berubah atau 
diupdate sebagai hasil suatu transaksi,conth file stok barang

• File transaksi (transaction file)

• File laporan (report file)

• File sejarah (history file)

• File pelindung (backup file)
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