


• Konsep Sistem Basis Data
• Arsitektur Sistem Database 
• Administrasi Database dan Pengendalian Database
• Data Warehouse dan Data Mining
• Perancangan Basis Data

• Pemodelan Data
• Relasi Data
• Normalisasi Data
• ERD  (entity relationship diagram)

• Aplikasi Database (MySQL)





•UTS :   30% ( 40% Ujian dan 60% Tugas) 100%

•UAS :   30% ( 40% Ujian dan 60% Tugas) 100%

• TUGAS :   40%  (Projek Rancangan Database SI) 

•NA :  100%





Database

Database adalah suatu susunan/kumpulan data secara logis
dengan deskripsi data tersebut, yang di rancang untuk
memenuhi kebutuhan informasi bagi sebuah organisasi.

Sistem

Sekumpulan komponen/unit/bagian yang saling berinteraksi
dan bekerja sama satu sama lainnya untuk mencapai tujuan.



SISTEM DATABASE 

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 diperlukan pemakai untuk 
kepentingan proses pengambilan keputusan.



Contoh penerapan aplikasi basis data dalam dunia bisnis: 

• Bank : Pengelolaan data nasabah, akunting, semua transaksi perbankan

• Bandara : Pengelolaan data reservasi, penjadwalan

• Universitas : Pengelolaan pendaftaran, alumni

• Penjualan : Pengelolaan data customer, produk, penjualan

• Pabrik : Pengelolaan data produksi, persediaan barang.

• Kepegawaian: Pengelolaan data karyawan, gaji, pajak

• Telekomunikasi : Pengelolaan data tagihan, jumlah pulsa



A. DATA

B. HARDWARE

C. SOFTWARE

D. PROSEDURE

E. USER



Terdapat 5 komponen pokok dari sistem database:

A. DATA, adalah Fakta, teks, hasil pengukuran, gambar, suara, dan video
yang bernilai informasi

dengan ciri-ciri :

1. 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)

2. 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 sistem database berupa :
1. Peralatan untuk penyimpanan misalnya disk, drum, tape
2. Peralatan input dan output

Input
Peralatan untuk memasukkan data ke dalam representasi yang bisa diterima dan
dikomputasi oleh komputer.
Output
Output device bisa diartikan sebagai peralatan yang berfungsi untuk
mengeluarkan hasil pemrosesan ataupun pengolahan data yang berasal dari CPU
kedalam suatu media yang dapat dibaca oleh manusia ataupun dapat digunakan
untuk penyimpanan data hasil proses

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)

D. PROSEDUR

Merupakan Instruksi dan aturan yang menentukan perancangan dan
penggunaan basis data, di mana pengguna sistem dan pengelola
basis data memerlukan dokumentasi ini untuk menjalankan dan
menggunakan sistem.



D. USER (Pemakai)

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

2. Programmer, orang/tim 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

4. Databases Desainer, di bedakan menjadi perancang basis data secara
fisik dan logik, secara logik berhubungan dengan identifikasi data
antara lain entitas dan atribut selain itu harus memahami proses
bisnis.sedangkan fisik bagaimana desain database dapat di realisasikan,
misal desain database.









Struktur Data Base








