
Tujuan dan Keuntungan 
Penggunaan Database 



 
KEUNTUNGAN PEMAKAIAN 

 SISTEM DATABASE 
 

1. Terkontrolnya kerangkapan data  dan inkonsistensi 

2. Terpeliharanya keselarasan data 

3. Data dapat dipakai secara bersama-sama 

4. Memudahkan penerapan standarisasi 

5. Memudahkan penerapan batasan-batasan  pengamanan. 

6. Terpeliharanya intergritas data 

7. Terpeliharanya keseimbangan atas perbedaan kebutuhan 
data dari setiap aplikasi 

8. Program / data independent 

 



KERUGIAN PEMAKAIAN SISTEM Database 
 

1. Mahal dalam implementasinya 

2. Rumit/komplek 

3. Penanganan proses recovery & backup sulit 

4. Kerusakan pada sistem basis data dapat 
mempengaruhi departemen yang terkait 

 

 



Tujuan Database  
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1. Tujuan Primer Database 
a. Data-data dalam Database  dapat  digunakan oleh banyak  pemakai 

Pemakai yang berbeda-berbeda atau program-program aplikasi yang 
berbeda dapat menggunakan Database yang sama dengan cara yang  
berbeda-beda. 

b. Menjada investasi intelektual 

Program-program aplikasi dan struktur data logik yang telah ada tidak 
perlu dibuat / dikerjakan kembali ketika terjadi perubahan perubahan 
pada Database. 

c.     Penekanan biaya 

Berkaitan dengan biaya penyimpanan, biaya penggunaan data, dan 
tingginya biaya ketika membuat perubahan-perubahan Database. 
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d. Menghilangkan proliferasi (terjadinya pengembangan sistem ganda) 
Konsep Database adalah menyediakan Database untuk memenuhi semua 
kebutuhan para pemakai pada semua level manajemen dan pada semua 
fungsi organisatoris. 

e. Unjuk kerja (performance) 
Kebutuhan-kebutuhan informasi akan terpenuhi dengan cepat, tepat, 
mudah, dan akurat bersumber pada data-data dalam Database. Dampak 
yang terjadi adalah peningkatan unjuk kerja sistem secara keseluruhan. 

f.  Kejelasan (clarity) 
Kejelasan Database khususnya bagi para pemakai sangat penting. Setiap 
pemakai harus dapat mengetahui dengan jelas tentang data apa saja yang 
tersedia dan dapat diakses olehnya.  
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g. Kemudahan pemakaian 
Para pemakai dapat mengakses data-data dalam Database dengan cara-cara 
yang mudah, menggunakan program aplikasi maupun sistem pengelolaan 
Database (Data Base Management Systems / DBMS). 

h. Fleksibilitas penggunaan (flexibility) 
Fleksibilitas cara mengakses data dari dalam Database diperlukan dalam 
rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas unjuk kerja Database. 

j.  Kebutuhan data yang tidak terantisipasi dapat dipenuhi dengan cepat 
Bahasa query dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan kebutuhan 
informasi yang mendadak yang harus dipenuhi secara cepat, tetapi belum 
tersedia program aplikasinya.  
Bahasa query mampu mengambil data secara langsung dengan hahasa yang 
familiar dan mudah digunakan. 
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k. Akurasi (accuracy) dan konsistensi (consistency) 
Pengendalian terhadap akurasi data dalam Database dapat dilakukan sejak 
proses penangkapan data hingga menampilkan informasi dan distribusi.  

l.   Privasi (privacy) 
Data-data dalam Database merupakan sumber informasi yang bersifat 
sangat penting dan rahasia. Oleh karena itu, data-data harus dijaga dari 
berbagai hal yang kemungkinan dapat mengacaukan atau merusak data.  
Privasi 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. 
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m. Keamanan (security) 
Keamanan Database merupakan suatu mekanisme sistem untuk mencegah 
dan melindungi Database kehilangan akibat kerusakan pada fisik media 
penyimpan, kebakaran, banjir, badai, huru-hara, dan lain-lain. Sistem 
keamanan Database dapat dilakukan secara fisik maupun prosedural. 

n. Ketersediaan (availability) 
Kebutuhan informasi dari para pemakai umumnya dapat terjadi secara rutin 
atau secara tiba-tiba. Sistem aplikasi untuk Database seharusnya dirancang 
agar mampu mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan tersebut semaksimal 
mungkin.  
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2. Tujuan Sekunder Database 
a. Kebebasan data secara fisik (physical data independency) 

Dimaksudkan bahwa perubahan teknis penyimpanan data tidak perlu 
menuliskan program aplikasi kembali dan tidak mengakibatkan 
perubahan skema Database. 

b. Kebebasan data secara logika (logical data independency) 
Tujuan ini dimaksudkan bahwa perubahan kebutuhan data dan informasi 
dari para pemakai dapat terjadi dengan mudah tanpa harus mengubah 
program aplikasi dan schema Database. 

c. Pengendalian atau minimalisasi kerangkapan (data redundancy) 
Kerangkapan data merupakan pangkal dari sebagian besar permasalahan 
yang muncul dalam pengolahan data. Oleh karena itu, kerangkapan data 
harus dihindari dalam Database.  
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d. Kecepatan akses 
Kecepatan akses merupakan faktor penting dalam Database. Efisiensi akses data 
dari media penyimpan sangat bergantung pada metode penyimpanan dan metode 
akses data dalam berkas.  

e. Kecepatan pencarian 
Kecepatan akses data dari dalam Database sangat ditentuakn oleh kecepatan 
proses pencarian data. Pemilihan metode akses yang tepat akan menjadi sangat 
penting untuk diperhatikan oleh para perancang Database. 

f.  Standarisasi data 

Jika data tersebar dalam beberapa file dalam format yang tidak standar, 

maka ini akan menyulitkan dalam menulis program aplikasi untuk 

mengambil dan menyimpan data. Data-data dalam Database harus dibuat 

dalam format yang standar.  

g. Tersedianya kamus data 

Kamus data (Data Dictionary / DD) menunjukkan definisi struktur data dalam 

Database. Kamus data diperlukan sebagai sarana untuk standarisasi data, 

acuan pengembangan program aplikasi, dan sekaligus sebagai dokumentasi 

sistem yang diperlukan pada saat pemeliharaan Database.   
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h. Antarmuka pemrogram tingkat tinggi 
Dalam aplikasi, perancang harus menyediakan suatu rancangan dialog 
tampilan monitor yang mudah dioperasikan dan selalu memberikan umpan 
balik (feed back) bagi para pemakainya. Fungsi bantuan (help) yang bersifat 
online di dalam program aplikasi juga memberikan bantuan yang berarti bagi 
para pemakai untuk dapat mengakses data dalam Database. Tujuan ini 
dimaksudkan bahwa Database harus menyediakan antarmuka yang 
sederhana bagi para pemrogram aplikasi. 

i. Bahasa end-user 
Database harus mengijinkan para pemakai untuk menggunakan bahasa end 
user (query dan report generator) sebagai sarana yang cepat dan 
memudahkan para pemakai dalam mengembangkan program aplikasinya 
sesuai kebutuhannya sendiri. Berdasarkan tingkat pengetahuan tentang 
kompuiter 
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j. Pengendalian integritas (integrity) 
Database berisi file-file yang saling berhubungan. Permasalahan utamanya 
adalah bagaimana hubungan antar file itu terjadi. Meskipun secara logika kita 
mengetahui bahwa file A berkaitan dengan file B, namun secara teknis maka 
harus ada kunci yang menghubungkan kedua file tersebut. Dalam kaitan ini 
maka diperlukan adanya suatu batasan integritas yang menjamin bahwa 
hubungan di antara kedua file tersebut dapat dipastikan kebenarannya. 

k. Kecepatan pemulihan kembali dari kerusakan (fast recovery from failuries)  
 Pembuatan Database cadangan (back up) merupakan salah satu cara efektif 

yang perlu dilakukan secara rutin dan tersistem. Data cadangan tersebut 
dapat digunakan untuk pemulihan kembali (recovery) seandainya kerusakan 
benar-benar terjadi. 

l. Kemampuan perubahan untuk penyesuaian (tuning) 
Rancangan Database yang benar memungkinkan untuk penyesuaian dengan 
cepat dan mudah. 
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m. Perancangan dan pengawasan alat-alat 

Database harus mengijinkan perancang dan pengelola Database (Data 

Base Administrator / DBA) untuk merencanakan dan mengoptimalkan 

unjuk kerja berbagai alat bantu yang digunakan. 

n. Pengorganisasian kembali atau migrasi data dapat dilakukan 

secara otomatis  

 Proses migrasi data ini semestinya dapat dilakukan secara otomatis 

menggunakan layanan yang disediakan oleh DBMS dan sistem operasi 

komputer. Migrasi data harus dijamin tidak mengakibatkan kehilangan 

atau kerusakan data selama proses tersebut dilaksanakan. 

 

 

 

 



• Bidang Funsional 
– Kepegawaian 

– Pergudangan 

– Akuntansi 

– Layanan Pelanggan 

• Bentuk Perusahaan 
– Perbankan 

– Rumah Sakit 

– Produsen Barang 

– Sekolah 

– Telekomunikasi 

 

Penerapan Database 
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Contoh  Riil Penggunaan Database 

1. Peranan Database dalam dunia pendidikan 

• Database merupakan bagian yg sangat penting di dunia pendidikan. 

Contoh penggunaannya dalam bidang pendidikan yaitu: 

1. Dalam Aspek Perpustakaan 

- mempermudah mencari suatu dokumen, buku, referensi dan lain 
sebagainya, maka dengan mencari berdasarkan nama peneliti, 
misalnya pencarian buku berdasar penulisnya maka secara otomatis 
kita akan menemukan lokasi buku yang kita cari. 

2.  Dalam Aspek Administrasi 

Dalam pengelolaan administrasi perlu adanya sistem Database guna 
untuk mempermudah memasukan data.  

Misalnya, dalam pembayaran spp. 

 



Lanjut  

Gambaran Database dan Penerapannya dalam pendidikan 

•Misalnya dalam dunia pendidikan sering dijumpai pertanyaan-
pertanyaan seperti berikut : 

1. Berapa jumlah mahasiswa yang mengambil matakuliah Database 
Management? 

2. Berapa mahasiswa yang aktif pada semester ini ? 

3. Berapa jumlah mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki dan yang 
berjenis kelamin perempuan ? 

4. Berapa jumlah mahasiswa yang telah bekerja dan tidak ? 

5. Tolong cetakkan Kartu Hasil Studi mahasiswa dengan nama Dian ! 

6. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain. 

 
 



Lanjut.. 

2. Peranan Database dalam bidang kesehatan 

– Membantu dalam pengolahan data pasien, seperti nama, alamat, 
no kamar pasien. 

– Membantu dalam pengolahan data administrasi pasien, seperti 
kelengkapan biaya berobat dari pasien, apakah sudah lunas atau 
belum. Dll. 

 

 



Lanjut.. 

3. Peranan Database dalam bidang militer 
 Penggunaan Database dalam bidang militer yaitu dalam: 

– Penentuan lokasi pendaratan, 

– Informasi tentang lokasi obyek vital, 

– Dislokasi satuan TNI, dan lain sebagainya.  

 



Lanjut.. 

4. Peranan Database dalam bidang pertanian 

– Dalam bidang pertanian, Database membantu untuk 
mendata hasil panen, dan mendata banyak pekerja ladang 
di pertanian. 

 



Lanjut.. 

5. Peranan Database dalam bidang psikologi 

1. Database di dunia psikologi sangat memudahkan user untuk 
pencarian data yang dibutuhkan, seperti seorang HRD yang 
ditugaskan memberikan penilaian kepada salah satu 
karyawan maka ia harus melihat data-data terdahulu yang 
disimpan pada Database "data karyawan", yang mungkin saja 
berisi nama, alamat, nomor pegawai, hasil tes psikologi 
terdahulu, dan sebagainya.  

2. Dengan Database, user hanya membutuhkan satu primary 
key untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, sehingga 
tidak terjadi data ganda. 

 



Lanjut.. 

6. Peranan Database dalam bidang bisnis dan industri 

• Buku telepon pelanggan, kartu gudang, dan kartu katalog perpustakaan 
adalah salah satu contoh Database.  

• Dengan Database terkomputerisasi, dapat menyimpan tiga atau lebih 
informasi.  

contoh, jika kita menyimpan satu daftar pelanggan dalam Database, maka 
kita dapat: 

– Mencetak semua pelanggan yang tidak membeli apa pun selama 60 hari 
yang lalu, beserta nomor teleponnya sehingga kita dapat meneleponnya 
satu per satu. 

– Mengurutkan pelanggan lewat kode pos dan mencetak label surat dalam 
urutan tersebut. 

– Membuat satu form entry pesanan pada layar yang bahkan user yang 
keahliannya paling rendah dapat menggunakan dengan baik. 

 
 



PERKEMABANGAN MUTAKHIR 
DATABASE 



Data Warehouse 

• Data warehouse adalah basis data yang menyimpan data 
sekarang dan data masa lalu yang berasal dari berbagai sistem 
operasional dan sumber yang lain (sumber eksternal) yang 
menjadi perhatian penting bagi manajemen dalam organisasi 
dan ditujukan untuk keperluan analisis dan pelaporan 
manajemen dalam rangka pengambilan keputusan. 

• Data warehouse digunakan untuk mendukung pengambilan 
keputusan, bukan untuk melaksanakan pemrosesan transaksi 

• Contoh: data penjualan pada suatu perusahaan. Dengan data 
warehouse maka dapat menjawab pertanyaan “siapakah 
customer terbesar pada akhir tahun? 



Data Mart 

• Bagian dari data warehouse yang mendukung kebutuhan pada 
tingkat departemen atau fungsi bisnis tertentu dalam perusahaan. 
Karakteristik yang membedakan data mart dan data warehouse 
adalah sebagai berikut (Connolly, Begg, Strachan 1999). 

• Data mart memfokuskan hanya pada kebutuhan-kebutuhan 
pemakai yang terkait dalam sebuah departemen atau fungsi bisnis.  

• Data mart biasanya tidak mengandung data operasional yang rinci 
seperti pada data warehouse. 

• Data mart hanya mengandung sedikit informasi dibandingkan 
dengan data warehouse. Data mart lebih mudah dipahami dan 
dinavigasi. 



Data Mining 

• Data Mining adalah perangkat lunak yang digunakan untuk 
menemukan pola-pola tersembunyi maupun hubungan-hubungan 
yang terdapat dalam basis data yang besar dan menghasilkan 
aturan-aturan yang digunakan untuk memperkirakan perilaku di 
masa medatang  

• Data mining sering dikatakan berurusan dengan “penemuan 
pengetahuan” dalam basis data. Suatu aturan yang dihasilkan oleh 
data mining misalnya seperti berikut : “Kebanyakan pembeli mobil 
Forsa adalah wanita berusia di atas 30 tahun”. 



Lanjut.. 

• Mengotomatisasi penemuan pola-pola yang tidak diketahui 
sebelumnya. 

• Contoh dari penemuan pola ini adalah analisis pada data penjulan 
ritel untuk mengidentifikasi produk-produk,yang kelihatannya tidak 
berkaitan, yang seringkali dibeli secara bersamaan oleh kustomer.  

• Contoh lain adalah pendeteksian transaksi palsu dengan kartu 
kredit 



Lanjut.. 

 Bidang Contoh Pemasaran ·  
– Mengidentifikasi pembelian yang dilakukan konsumen  

– Menemukan hubungan di antara karakteristik demografi pelanggan  

– Memperkirakan tanggapan penawaran melalui surat  

 Bank · Mendeteksi pola penyalahgunaan kartu kredit 
– Mengidentifikasi tingkat loyalitas pelanggan  

 Asuransi · Analisis klaim  
– Memperkirakan pelanggan yang akan membeli produk baru 


