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Secara rinci definisi data dapat diartikan sebagai berikut : 

1. Data adalah penggambaran dari suatu kejadian yang kita hadapi 

2. Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian (event) 
dan kesatuan nyata (fact and entity). 

•  Kejadian (event) adalah sesuatu yang terjadi pada saat tertentu. 
Misalnya tindakan operasi penyakit.  

• Kesatuan nyata (fact and entity) adalah berupa suatu obyek nyata 
seperti tempat, benda dan orang yang betul2 ada dan terjadi. 

Data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan berarti bagi 
penerimannya. 

 

 

 

Pengertian Data Secara Lengkap 
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Mata kuliah Dosen 

Nilai Mahasiswa 

Lemari Arsip  disebuah ruang 

Hard disk 
Database  

Siadin 

Database di sebuah hardisk 

Tabel 
matakuliah 

Tabel 
mahasiswa 

Tabel Nilai 

Tabel dosen 



Berbagai Definisi Database 

Definisi 
Database 

Stephens dan Plew ;2000 
-Menyimpan Informasi 
dan data 
 

 

Silberschatz, dkk (2002), 
-Kumpulan data berupa 
Informasi yg sesuai untuk 
perusahaan 

Mc Leod, dkk (2001), 
- kumpulan seluruh 
sumber daya berbasis 
komputer  milik 
organisasi 

Ramakrishnan dan Gehrke 
(2003) 
-Kumpulan data yg 
mendiskripsikan aktivitas 
satu organisasi atau lebih 
yang berhubungan  



• Database (edhy sutanta:2004 hal 18) : adalah 
Kumpulan dari data-data yang saling terhubung 
yang disimpan secara bersama-sama secara 
independen pada suatu media dan dengan cara 
tertentu sehingga mudah untuk digunakan / 
ditampilkan kembali. 

• Database adalah kumpulan data yang saling 
berhubungan yang disimpan secara bersama 
sedemikian rupa dan tanpa pengulangan 
(redundancy) yang tidak perlu, untuk memenuhi 
berbagai kebutuhan 

 

KESIMPULAN Database 
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Kriteria Database 

1. Bersifat data oriented dan bukan program oriented  

2. Dapat digunakan oleh beberapa program aplikasi 
tanpa mengubah Databasenya.  

3. Dapat berkembang dengan mudah, baik volume 
maupun strukturnya  

4. Dapat digunakan dengan cara berbeda-beda  

5. Kerangkapan data minimal 
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Konsep Dasar Database 



Input-Proses-Ouput 

Input Data 

Data 
Formulir 

Proses Informasi 

Konsep Dasar Database 

Tahapan Terbentuknya Informasi 



Konsep Dasar Database  

Data adalah  representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu 
objek seperti manusia (pegawai, mahasiswa, 
pembeli), barang, hewan, peristiwa, konsep, 
keadaan, dan sebagainya yang direkam dalam 
bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi 
atau kombinasinya.  

 

Database adalah sekumpulan data yang terintegrasi yang 
diorganisasikan untuk memenuhi kebutuhan para 
pemakai di dalam suatu organisasi.  

 

DBMS (Database Management System) adalah Perangkat Lunak 
yang menangani semua pengaksesan ke Database  

 

Sistem Database terdiri dari Database dan DBMS.  
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Konsep Dasar Database  

 

Pemrosesan File Tradisional 

“sekelompok rekaman disimpan pada sejumlah berkas secara terpisah” 

Pendaftaran 
Pasien 

Berkas 
Keuangan 

Berkas 
Pendaftaran 
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Berkas Data 
Pegawai 

Kasir 

Data Pegawai 



Pemrosesan File Tradisional 

 Suatu aplikasi terdiri atas sekumpulan program aplikasi, 

file data, dan prosedur yang mengerjakan suatu proses 

atau fungsi  

 Setiap program aplikasi di dalam suatu lingkungan 

pemrosesan file  tradisional, khusus beroperasi pada file 

data yang dibuat specifik untuk aplikasi itu. 

 Antar file data (di dalam satu aplikasi atau antar 

aplikasi) tidak ada hubungan, dan pada umumnya data 

didefinisikan dan disusun dengan cara yang berbeda 

untuk setiap aplikasi.  

Konsep Dasar Database  

 



File Manajemen Tradisional : 

1. Program Oriented   

2. Kaku   

3. Adanya kerangkapan data  

 File Manajemen Database : 

1. Data Oriented 

2. Luwes 

3. Terkontrolnya kerangkapan data 

Pemrosesan File Tradisonal VS Database  

Konsep Dasar Database 



Konsep Dasar Database 

 Redundansi data /duplikasi data, yang diakibatkan oleh karena 
setiap program aplikasi menggunakan data tersendiri.  

 Keterbatasan Berbagi Data , data tidak dapat dipakai oleh 
beberapa program aplikasi, ataupun sejumlah orang. 

 Ketidakkonsistenan data, yaitu jika dilakukan modifikasi data di 
suatu file akan tetapi di file yang lain (yang berisi data yang sama 
dengan data yang dimodifikasi) tidak dilakukan hal yang sama. 

 Kurangnya Integritas ,  Database berisi file-file yang saling 
berkaitan tetapi tidak ada field kunci yang mengaitkan kedua file 
itu. 
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Kekurangan Pemrosesan File Tradisional: 



 Kekurangluwesan sistem pemrosesan berkas terletak pada hal 
pengembangan atau perubahan.  

Sebagai contoh, apabila terdapat perubahan struktur pada 
berkas (misalnya jumlah angka suatu data yang menyatakan 
uang diperbesar), maka setiap program harus diubah.  

Hal ini disebabkan setiap program berisi definisi data untuk 
setiap berkas yang diaksesnya. 

 Munculnya data yang membingungkan (data confusion),  
yaitu apabila data yang sama disajikan dengan terminologi 
yang berbeda. 

 Sulit untuk menyajikan objek data yang komplek. 

 

 

 

Konsep Dasar Database 

Kekurangan Pemrosesan File Tradisional 



Kesimpulan : 

 Dengan keterbatasan-keterbatasan tersebut, pemrosesan 
file tradisional kurang mempunyai keluwesan dan tidak 
mendukung pemakaian data bersama (data sharing).  

 Hal ini menyebabkan tidak dapat dilakukannya 
pertukaran data antar aplikasi, dan sering terjadi 
terpaksa harus dilakukan pengetikan ulang data dari 
satu aplikasi ke aplikasi yang lain.  

 Sehingga untuk mengatasinya, dikenalkan konsep baru 

yang disebut Database. 
 

Konsep Dasar Database 



  Tujuan awal dan utama dalam pengelolaan data 
dalam sebuah Database adalah agar kita dapat 
memperoleh/menemukan kembali data dengan 
mudah dan cepat  

 Di dalam penggunaan Database, terdapat suatu 
tempat penyimpanan data tunggal yang dikelola  

 Data tersebut didefinisikan sekali dan kemudian 
diakses oleh bermacam pengguna dan aplikasi  

 Penggunaan Database memberikan sejumlah 
keunggulan potensial dibandingkan dengan 
pemrosesan file tradisional  

Konsep Dasar Database 



Keunggulan Penggunaan Database yaitu : 

1. Kecepatan, Kemudahan dan Efisiensi Ruang 
Penyimpanan 

2. Redundansi data minimum 
3. Konsistensi data 
4. Integrasi data 
5. Pemakaian data bersama 
6. Menjalankan pembakuan  
7. Mempermudah pengembangan aplikasi  
8. Menyediakan antarmuka banyak pengguna 
9. Menggambarkan relasi komplek diantara data  
10.Menjalankan batasan keutuhan (integrity)  
11.Menyediakan backup dan pemulihan (recovery ) 

Konsep Dasar Database 



Resiko Pendekatan Database 

1. Spesialisasi baru  

2. Perlunya biaya awal (start-up cost)  

3. Perlunya konversi data  

4. Perlunya backup  

5. Meningkatnya kompleksitas data  

6. Data mudah diserang (vulnerable) 

7. Gangguan dengan adanya data bersama  

Konsep Dasar Database 



Pemanfaatan Database  
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1. Salah satu komponen penting dalam sistem informasi, karena 

merupakan  dasar dalam menyediakan informasi  

2. Menentukan kualitas informasi : akurat, tepat waktu dan relevan.  

3. Mengurangi duplikasi data (data redundancy)  

4. Hubungan data dapat ditingkatkan  

5. Manipulasi terhadap data dengan cepat dan mudah  

6. Efisiensi penggunaan ruang penyimpanan  

 



Gambaran Tentang Database 
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Kriteria Database 

• Bersifat data oriented dan bukan program oriented.  

• Dapat digunakan oleh beberapa program aplikasi tanpa 

mengubah Databasenya.  

• Dapat berkembang dengan mudah, baik volume maupun 

strukturnya  

• Dapat digunakan dengan cara berbeda-beda  

• Kerangkapan data minimal 
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  Rekam Medis pasien dapat disimpan dalam Database   

• Bagian rekam medis rumah sakit mudah didalam 
menyimpan, mengupdate, mengakses dan mencari 
catatan-catatan medis pasien secara lengkap dan akurat 
serta mendukung kinerja dokter dalam penyediaan 
data pasien yang akurat. 

• Dengan Database bisa menampung dalam jumlah yang 
sangat banyak, tidak memakan banyak tempat dalam 
hal penyimpanan, karena disimpan dalam bentuk data 
komputer(Database) serta bisa disimpan lama. 

Relevansi Data Base dengan Rekam Medis   
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1.  Rekam Medis Konvensional  

• Rekam Medis yang terbuat dan berbentuk lembaran-lembaran 
kertas yang diisi dengan tulisan tangan atau ketikan komputer 
yang telah diprint, sangat umum dan dapat ditemukan diseluruh 
rumah sakit, klinik, maupun praktek dokter 

• Keuntungan dari RM bentuk konvesional adalah mudah untuk 
didapatkan, bisa dilakukan oleh siapa saja dalam ini staf medis 
yang tidak memerlukan ketrampilan khusus, mudah dibawa dan 
mampu diisi diisi kapan saja dan dimana saja 

• Kerugianya  : dapat  terjadi kesalahan dalam penulisan dan 
pembacaan, tidak ringkas, mudah rusak oleh keadaan basah, 
mudah terbakar karena terbuat dari kertas, memliki keterbatasan 
dalam hal penyimpanan karena bentuknya yang bisa dikatakan 
besar, dan kerapian dari penulisan akan berkurang. 

 

Bentuk Rekam Medis 
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2. Rekam Medis Elektronik 

o Rekam medis yang terbuat dan berbentuk elektronik berupa 
data-data dikomputer yang diisi dengan mengetik di komputer. 
Bentuk rekam medis ini jarang ditemukan hanya ditemukan 
dirumah sakit , klinik ataupun praktek dokter yang sudah 
modern dan canggih. 

o Rekam Medis ini memiliki beberapa keuntungan antara lain : 
ringkas, bisa menampung dalam jumlah sangat banyak, tidak 
memakan banyak tempat dalam hal penyimpanan karena 
disimpan dalam bentuk data komputer, bisa disimpan lama. 

o Kerugian : mudah terserang virus yang merusak data, tidak 
semua orang bisa mengoperasikannya, hanya terjangkau oleh 
kalangan tertentu, dan tidak dapat  dioperasikan kalau tidak ada 
sumber listrik 

Bentuk Rekam Medis 
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• DBMS (Data Base Management  System) adalah perangkat 
lunak yang memberikan fasilitas untuk melakukan fungsi 
penyimpanan dan pengaturan, pengawasan, pengendalian, 
pengolahan, dan koordinasi terhadap semua proses yang 
terjadi pada sistem Database. 

• DBMS terbagi atas modul2 yang masing2 memiliki tanggung 
jawab dalam membentuk struktur system Database secara  
keseluruhan. 

 
 

 
 

DBMS(Data Base Management System) 
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DBMS(Data Base Management System) 

Pendekatan Sistem Database : 

DBMS Database 

Data tersimpan secara terpusat berbagai  

User dapat mengakses data menggunakan 

DBMS 
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Prog. 
Pendaftaran 
Pasien 

Prog. Kasir 

Prog. Data 
Pegawai 



• DBMS mencakup proses:  

–  Defining : Database mendefiniskan tipe data, struktur   
dan   batasan (constraint) dari data yang disimpan   
dalam  Database. 

– Manipulating : Database mencakup berbagai fungsi dan 
query untuk mendapatkan data yang dicari, termasuk 
operasi insert, update dan delete serta dalam generate 
report data.  

– Sharing : Database dapat diatur untuk dapat sharing 
multiple user dan program untuk mengakses  Database 
secara bersama-sama.  

 

DBMS(Data Base Management System) 
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Evolusi DBMS 
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• 1960, Produk Database pertama muncul, teknologi yang digunakan 

model jaringan dan hirarki. 

• 1970, Relational Database, muncul oracle, informix, sybase, dll. 

Mulai menggunakan Entity Relationship Model 

• 1980, Distributed Database, SQL standart (ANSI,ISO), Object 

Oriented Database. 

• 1990, Client/Server Application, First Object DB Product, SQL-92, 

SQL-99, Decision Support System, Datawarehouse, dan Data 

Mining. 

• 2000, Three-Tier Application, Object Relation Model, Mobile DB. 

 



Tujuan DBMS 

3/6/2020 33 

1. Kecepatan dan kemudahan (Speed) 
 Database memiliki kemampuan untuk mengelompokkan, mengurutkan 

bahkan perhitungan matematis, sehingga pengguna dapat melakukan 
penyimpanan, perubahan/manipulasi, dan menampilkan data secara cepat 
dan mudah / meningkatkan performance. 

2. Efisiensi ruang penyimpanan 
 Dengan Database kita dapat meminimalisasi redundansi atau menghilangkan 

redundansi data yang tidak penting, baik dengan menerapkan pengkodean 
atau dengan membuat relasi-relasi antara kelompok data yang saling 
berhubungan 

3. Kebersamaan pemakaian (Sharability) 
 Suatu Database dapat digunakan oleh banyak user dan banyak aplikasi. 

Contoh : data mahasiswa perguruan tinggi dibutuhkan oleh banyak bagian, 
diantaranya bagian : akademik, keuangan, kemahasiswaan dan perpustakaan, 
maka tidak harus semua bagian memiliki catatan data mahasiswa, data cukup 
disediakan oleh sebuah Database dan semua bagian bisa mengakses data 
tersebut sesuai dengan keperluan. 

 



Lanjut …. 
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5. Menangani data dalam jumlah yang besar 
6. Meniadakan duplikasi dan inkonsistensi data 
 Dengan adanya sharability, maka akan meniadakan duplikasi dan menjaga 

konsistensi data. 
6. Keamanan 
 DBMS dilengkapi dengan fasilitas manajemen user. User dapat diberikan 

password dan hak akses yang berbeda sesuai dengan keperluan dan 
posisinya.  

7. Mengurangi waktu pengembangan aplikasi 
 Pembuatan aplikasi dapat memanfaatkan kemampuan dari DBMS, sehingga 

pembuat aplikasi tidak perlu menangani masalah penyimpanan data, tetapi 
cukup mengatur antarmuka (interface) untuk user. 

 



Kelebihan DBMS(Abdul Kadir) 
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1. Kepraktisan : sistem yang berbasi kertas akan menggunakan 

kertas yang sangat banya untuk menyimpan informasi, 

sedangkan DBMS menggunakan media penyimpan sekunder 

yang berukuran kecil tetapi padat informasi. 

2. Kecepatan : Mesin dapat mengambil atau mengubah data jauh 

lebih cepat daripada manusia 

3. Mengurangi Kejenuan : Orang cenderung menjadi bosan kalau 

melakukan tindakan-tindakan berulang yang menggunakan 

tangan ( misalnya harus mengganti suatu informasi) 

4. Kekinian : informasi yang tersedia pada DBMS akan bersifat 

mutakhir atau akurat setiap saat. 

 



• Oracle ( Oracle Corp.) 

• Informix 

• Sybase 

• MySQL 

• Dbase 

• Ms Sql 

• Ingres ( ASK Gorup Inc.) 

 

Contoh Produk DBMS  
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 Sistem Database merupakan sistem yang terdiri atas 

Database dan sekumpulan program (DBMS) yang 

memungkinkan beberapa user mengakses dan 

memanipulasi data tersebut. 

 Berisi : Database, DBMS  dan program aplikasi. 

 

Sistem Database 
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Ilustrasi Sistem Database 
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file1 

file2 

file3 

file4 



Contoh Penerapan Database 

Tabel Pasien Tabel Resep 

Mencatat & menyimpan  
data-data yang berkaitan  
dengan pasien 

Mencatat & menyimpan  
data-data yang berkaitan  
dengan Resep Dokter 

Identitas Pasien 
- No RM,Nama, alamat, dll 
- Kode Dokter 
- Tanggal Berobat 
- Kode pemakai 
-  Dll 

 Proses Tindakan resep 
- No RM 
- Nomor Resep 
- Tgl Resep 
-  Kode Pemakai 
- Total Harga 

- Dibayar 
- Kembali 
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Contoh Penerapan Database 
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No RM Nama_pasien Alamat Kota Umur Jns_kelamin 

P-0001 Yunus Rongsumbe Jl. Diponegoro No.10 Semarang 30 Pria 

P-0002 Otnil Napoleon Jl. Sekayu  No. 19 Demak 21 Pria 

P-0003 Okto Pigome Jl. Merah Putih No.11 Purwodadi 22 Pria 

P-0004 Wildanon Jl. Kembang arum No. 11 Kendal 11 Perempuan 

Tabel Pasien 

Kode_Obat Nama_Obat Kode_Dokter Jumlah No RM 

P-0001 Ultrafu D-0001 2 P-0001 

P-0002 Biogesic D-0002 3 P-0001 

P-0003 Paracetamol  D-0003 4 P-0002 

P-0004 Mixagrip D-0001 7 P-0003 

Tabel Resep 

Tabel  Pasien dihubungkan dengan tabel Resep melalui No  RM 



Terdapat 4 komponen pokok dari system Database: 

A.  DATA, 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. 

 

KOMPONEN DASAR DARI SISTEM Database 



B. Perangkat Keras (HARDWARE) 
      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 
 3. Peralatan komunikasi data, dll  

C. Perangkat Lunak (SOFTWARE) 

 Berfungsi sebagai perantara (interface) antara pemakai 
dengan data phisik pada Database, dapat berupa : 

 1. Database Management System (DBMS) 

 2. Program-program aplikasi & prosedur-prosedur 

KOMPONEN DASAR DARI SISTEM Database 



KOMPONEN DASAR DARI SISTEM Database 

D. Perangkat Manusia ( Brainware ) 

adalah orang yang menggunakan atau mengoprasikan komputer. Contoh 
dari Brainware adalah Programmer, Netter (sebutan bagi orang yang 
sedang melakukan surfing di Internet), dan orang-orang yang sedang 
menggunakan komputer. 

Beberapa jenis pemakai berdasarkan cara pekerjaaanya dan cara 
mereka ber-interaksi dengan sistem Database 

1. Data Administrator 

Merupakan pemakai yang berinteraksi langsung dengan 
sistem manajemen Database, yang tugasnya 
mengkonfigurasi sistem Database secara keseluruhan. 

a. Memantau kinerja sistem 

b. Mendefinisikan pemakai dan otoritasnya 

c. Menentukan isi dan sekuritas Database & 
mengalokasikan besarnya ruang penyimpanannya 

d. Merencanakan back-up dan recovery 

e. Melakukan pengaturan (fine fun) peningkatan 
performasi 
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KOMPONEN DASAR DARI SISTEM Database 

2. Pengembang Aplikasi (Programmer) 

Merupakan kelompok pemakai yang tugas utamanya adalah : 
 

a. Membuat program aplikasi yang ditujukan ke end 
user untuk mengakses Database 

b. Memasukkan perintah-perintah data manipulation 
Language  untuk menampilkan Database 

 

 

3. Pemakai Mahir (Casual User) 

Merupakan kelompok pemakai yang berinteraksi dengan 
Database. Langsung  menggunakan aplikasi antar 
muka(interface) 

Tugasnya menuliskan perintah query (commond line) 
yang telah ditentukan sistem manajemen Database 
hingga reparasi terhadap Database yang mengalami 
kerusakan. 
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KOMPONEN DASAR DARI SISTEM Database 

3. Pemakai Akhir (end user) 

Pemakai yang berperan dalam pemasukan data 

(data entry) dalam rangka membentuk Database 

yang lengkap dengan menggunakan aplikasi 

pengguna Database yang telah dibuat oleh 

developer. 

Setelah pemasukan data telah lengkap, pemakai ini dapat 

diberi tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan 

pengecekan(verifikasi), perubahan hingga pencetakan 

data/informasi(pelaporan) 
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• Keamanan data (data security) merupakan aspek 
kritis dalam Database. Prinsip dasar dari keamanan 
data dalam Database adalah bahwa data-data dalam 
Database merupakan sumber informasi yang bersifat 
sangat penting dan rahasia.  

• Oleh karena itu, data-data tersebut harus dijaga dari 
berbagai hal yang kemungkinan dapat mengacaukan 
atau merusak data. 

Keamanan Data 
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Aspek keamanan Database meliputi: 

1. Recovery, adalah suatu proses menggunakan / mengambil 
kembali Database dari media penyimpanan cadangan untuk 
mengembalikan data pada kondisi yang benar karena terjadi 
kerusakan / kehilangan data akibat kerusakan media 
penyimpan, program aplikasi, OS, Database, hardware, dll. 

2. Integrity, berkaitan dengan unjuk kerja sistem untuk dapat 
menjaga data-data dalam Database agar selalu berada dalam 
kondisi yang benar (tipe dan ukuran datanya), up to date (sesuai 
dengan kondisi aktual), konsisten, dan selalu tersedia (current). 

3. Concurency, berkaitan dengan mekanisme pengendalian 
Database saat digunakan oleh beberapa pemakai secara 
bersamaan agar terhindar dari kesalahan-kesalahan akibat 
beberapa transaksi berbeda yang dilakukan secara bersamaan.  

Keamanan Database 
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4. Privacy, yaitu dimaksudkan sebagai pembatasan kewenangan 
akses data dalam Database untuk mencegah dan melindungi 
Database dari penggunaan oleh orang-orang yang tidak 
berwenang / berhak dan pengubahan yang tidak dikehendaki. 

5. Security, adalah suatu mekanisme sistem untuk mencegah dan 
melindungi Database akibat kerusakan pada fisik media 
penyimpan, kebakaran, banjir, badai, huru-hara, dll. 

Keamanan Data 
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Data Dictionary 

• Data dictionary adalah tempat penyimpanan informasi yang menggambarkan 

data dalam Database.  

• Data dictionary biasa disebut juga dengan metadata atau data mengenai 

data.  

• Modul pengontrol otorisasi menggunakan data dictionary untuk memeriksa 

apakah seorang pemakai perlu mempunyai wewenang.  

 

Untuk mengerjakan pemeriksaan tersebut data dictionary menyimpan :  

• Nama-nama Pemakai Yang Mempunyai Wewenang Untuk  Menggunakan 

DBMS  

• Nama-nama Data Item Yang Ada Dalam Database  

• Data Item Yang Dapat Diakses Oleh Pemakai Dan Jenis Akses Yang 

Diijinkan, Misalnya: insert, update, delete atau read  
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LANJUT 

Sedangkan untuk memeriksa integritas data, data dictionary 

menyimpan :  

• nama-nama data item dalam Database  

• jenis dan ukuran data item  

• batasan untuk masing-masing data item  

 Sistem data dictionary dapat dibedakan atas sistem aktif 

dan pasif.  

 Sistem aktif selalu konsisten dengan struktur Database 

karena secara otomatis dikerjakan oleh sistem. 

  Sebaliknya, sistem pasif tidak konsisten terhadap 

perubahan Database yang dilakukan oleh pemakai.  
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• Keamanan Data (data security) merupakan aspek 
kritis dalam Database.  

• Prinsip dasar dari keamanan data dalam Database 
adalah bahwa data-data dalam Database merupakan 
sumber informasi yang bersifat sangat penting dan 
rahasia.  

• Oleh karena itu, data-data tersebut harus dijaga dari 
berbagai hal yang kemungkinan dapat mengacaukan 
atau merusak data. 

Keamanan Data 
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Aspek keamanan Database meliputi: 

1. Recovery, adalah suatu proses menggunakan / mengambil 
kembali Database dari media penyimpanan cadangan untuk 
mengembalikan data pada kondisi yang benar karena terjadi 
kerusakan / kehilangan data akibat kerusakan media 
penyimpan, program aplikasi, OS, Database, hardware, dll. 

2. Integrity, berkaitan dengan unjuk kerja sistem untuk dapat 
menjaga data-data dalam Database agar selalu berada dalam 
kondisi yang benar (tipe dan ukuran datanya), up to date (sesuai 
dengan kondisi aktual), konsisten, dan selalu tersedia (current). 

3. Concurency, berkaitan dengan mekanisme pengendalian 
Database saat digunakan oleh beberapa pemakai secara 
bersamaan agar terhindar dari kesalahan-kesalahan akibat 
beberapa transaksi berbeda yang dilakukan secara bersamaan.  

Keamanan Data 
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4. Privacy, yaitu dimaksudkan sebagai pembatasan kewenangan 

akses data dalam Database untuk mencegah dan melindungi 

Database dari penggunaan oleh orang-orang yang tidak 

berwenang / berhak dan pengubahan yang tidak dikehendaki. 

5. Security, adalah suatu mekanisme sistem untuk mencegah dan 

melindungi Database akibat kerusakan pada fisik media 

penyimpan, kebakaran, banjir, badai, huru-hara, dll. 

Keamanan Data 
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1. Jelaskan mengapa data redundansi biasa terjadi di dalam proses 
pengolahan file tradisional! 

2. Jelaskan mengapa data begitu penting dalam suatu organisai atau 
perusahaan? 

3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan program-data-dependence? Apa 
akibat yang ditimbulkan? 

4. Jelaskan karakteristik utama data di dalam suatu Database. 
5. Tulis dan jelaskan lima keuntungan yang dapat diperoleh dengan 

pendekatan Database, dibandingkan dengan pengolahan file 
tradisional! 

6. Pilih satu instansi/perusahaan yang sudah atau menurut Saudara 
perlu mengimplementasikan Database. Jelaskan faktor-faktor apa 
yang mendorong diimplementasikannya Database tersebut! 

Latihan dan Soal 


