
Aplikasi Basis Data



Pokok Bahasa/Materi

a. Pengertian Aplikasi Basis 

b. DBMS: Terpisah/Menyatuh

c. Arsitektur Sistem (standalone, centralized, clientserver)

d. Pemilihan Development tools



Definisi

Aplikasi Basis data adalah program komputer yang tujuan

utamanya adalah memasukkan dan mengambil informasi

dari basis data yang terkomputerisasi.

Aplikasi basis data adalah sebuah aplikasi yang khusus

menangani penyimpanan data. Menjadikan file file

tertentu, memberi proteksi sistem keamanan dan

melaksanakn transaksi data, baik menambah data,

menghapus data, mengubah data mencetak data dan

lain sebagainya.



DBMS (Data Base Managemnet System) adalah perangkat
lunak yang memberikan fasilitas untuk melakukan fungsi
pengaturan, pengawasan, pengendalian, pengelohan dan
kombinasi terhadap semua proses yang terjadi pada
sistem basis data

Bagi pemakai mahir yang berinteraksi langsung terhadap
basis data melalui DBMS, operasi basis data itu dapat
berbentuk:
 Penambahan data.
 Pencarian data.
 Pengubahan data.
 Penghapusan data.
 Pengurutan data.
 Penggabungan data.
 Penyimpulan/pengelompokkan data.
 dan lain-lain.



Bagi pemakai akhir (end-user) yang memang tidak

bersentuhan langsung dengan objek basis data, tetapi

lebih banyak bersinggungan dengan aktivitas nyata

yang memang terjadi di mana sistem basis data itu

diterapkan, maka akan lebih mengenal operasi basis

data seperti:
 Pemasukan data (master barang, transaksi penjualan, jumal-

akuntansi, nasabah baru, dan lain-lain).

 Monitoring data transaksi.

 Pencetakan laporan harian/bulanan.

 Penutupan data transaksi bulanan.

 dan lain-lain.
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1. DBMS dan Aplikasi Basis Data terpisah

Biasanya digunakan pada system DBMS yang besar

dan digunakan untuk multi user. Pada system DBMS

ini mempunyai banyak feature/sarana yang bisa

digunakan untuk user. Mis: menyediakan sarana

untuk perancangan basis data.

Contoh : MS-SQL Server, Oracle, Sybase, Informix, dsb.



2. DBMS dan Aplikasi Basis Data menyatu

Biasanya digunakan pada system basis data untuk perorangan.

Feature/ Sarana tidak begitu banyak dibandingkan pada system

dimana DBMS dan Aplikasi Basis Data terpisah.

 Aplikasi BD menjadi subordinate DBMS

Contoh : dBase III+, Foxbase, Ms Access

 DBMS menjadi subordinate Aplikasi Basis Data

Contoh : Clipper, Delphi.



Arsitektur Sistem

Beberapajenis arsitektur sistem yang dapat digunakan

adalah:

 Sistem Tunggal/Mandiri (Stand-Alone)

 Sistem Tersentralisasi (Centralized System). 

 Sistem Client-Server



SistemTunggal/Mandiri (Stand-Alone)
 Pada arsitektur ini, DBMS, basis data dan aplikasi basis data ditempatkan

pada mesin (komputer) yang sama. Dengan demikian, pemakai yang dapat

menggunakannya di setiap saat juga hanya satu orang (single user).

 Arsitektur ini merupakan arsitektur sistem yang paling sederhaha dan

paling murah. Arsitektur semacam ini dapat kita pilih dan gunakan, jika

basis data yang dikelola memang tidak terlalu besar dan lebih bersifat

membantu mempercepat pekerjaan-pekerjaan administratif.



SistemTersentralisasi (Centralized System)
 Pada arsitektur ini, DBMS, basis data dan aplikasi basis data ditempatkan

pada mesin (komputer) yang sama. Dengan demikian, pemakai yang dapat

menggunakannya di setiap saat juga hanya satu orang (single user).

 Arsitektur ini merupakan arsitektur sistem yang paling sederhaha dan

paling murah. Arsitektur semacam ini dapat kita pilih dan gunakan, jika

basis data yang dikelola memang tidak terlalu besar dan lebih bersifat

membantu mempercepat pekerjaan-pekerjaan administratif.





Sistem Client-Server
 Pada arsitektur ini, DBMS, basis data dan aplikasi basis data ditempatkan

pada mesin (komputer) yang sama. Dengan demikian, pemakai yang dapat

menggunakannya di setiap saat juga hanya satu orang (single user).

 Arsitektur ini merupakan arsitektur sistem yang paling sederhaha dan

paling murah. Arsitektur semacam ini dapat kita pilih dan gunakan, jika

basis data yang dikelola memang tidak terlalu besar dan lebih bersifat

membantu mempercepat pekerjaan-pekerjaan administratif.





Pemilihan Perangkat Lunak Pembangunan 

Aplikasi Basis Data
Pertimbangan dan menentukan Perangkat Lunak Pembangunan Aplikasi Basisdata
(Development Tools)

a. Kecocokan antara DBMS dan Development Tools
 Perangkat lunak yang dipilih harus dapat menjamin terjadinya fasilitas yang dapat dibangun

untuk berinteraksi dengan DBMS secara penuh.

 Contoh :

b. Dukungan Development Tools terhadap arsitektur sistem
 Tidak semua Development Tools memberikan dukungan yang baik terhadap arsitektur client-

server.

c. Independensi Development Tools dan DBMS
 Idealnya hanya ada satu macam DBMS yang dipilih untuk mengelola berbagai basis data

 Sebagai kompromi terhadap banyaknya DBMS yang digunakan, maka harus dipilih
Development Tools yang bisa cocok untuk semua DBMS.

DBMS Development Tools

MS-SQL Server MS Visual Basic

Bor land Interbase Borland Delphi

CA-Openingres CA-OpenRoad

Oracle Develper 2000



d. Kemudahan pengembangan dan Migrasi Aplikasi

 Development Tools yang dipilih harus mendukung pengembangan ke

masa depan (misalnya berbasis web) dan kemudahan migrasi, misal

dari berbasis form(form-base) menjadi berbasi web (web-base).
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