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Sejarah Kemunculan Basis Data

• Menurut sejarah, sistem pemrosesan basis data terbentuk

setelah masa sistem pemrosesan manual dan sistem

pemrosesan berkas.

• Sistem pemrosesan manual (berbasis kertas) merupakan

bentuk pemrosesan yang menggunakan dasar berupa

setumpuk rekaman yang disimpan pada rak-rak berkas. Jika

suatu berkas diperlukan, berkas tersebut harus dicari pada

rak-rak tersebut. Bentuk seperti ini masih banyak dijumpai

dalam kehidupan sehari-hari.

• Pada saat penerapan sistem komputer, sekelompok

rekaman disimpan pada sejumlah berkas secara terpisah.

Sistem yang menggunakan pendekatan seperti ini biasa

disebut sistem pemrosesan berkas.



Sejarah Kemunculan Basis Data

• Basis data modern muncul tahun 1960-an.

• Tahun 1970, peneliti IBM, Ted Codd, menerbitkan

artikelnya yang pertama untuk basis data

relasional.

• Tahun 1973, Charles W. Bachman menerima

penghargaan Turing Award sebagai pelopor di

bidang basis data.

• Tahun 1980, sistem basis data yang pertama

yang dibangun dengan standar SQL.



Konsep Dasar Basis Data

• Pentingnya Data dalam Sistem
Informasi

Sistem Informasi adalah pengelolaan Data, 
Orang/Pengguna, Proses dan Teknologi

Informasi yang berinteraksi untuk
mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan

menyediakan sebagai output informasi yang 
diperlukan untuk mendukung sebuah

organisasi. (Jeffery L. Whitten dkk, 2004 )



• Input-Proses-Ouput

Input Data

Data
Formulir

Proses Informasi



• Berbagai Definisi Basis Data

Definisi

Basis Data

Stephens dan Plew
(2000)

-Menyimpan Informasi
dan data

Silberschatz, dkk
(2002),

-Kumpulan data berupa
Informasi

Mc Leod, dkk 
(2001),

- kumpulan seluruh 
sumber daya berbasis 

komputer 

Ramakrishnan dan
Gehrke (2003)

-Kumpulan data yg
mendiskripsikan

aktivitas



• Apa itu Basis Data ?
 Basis Data, adalah mekanisme yang digunakan untuk

menyimpan informasi atau data.

 Informasi adalah sesuatu yang kita gunakan sehari-hari
untuk berbagai alasan. (Stephens dan Plew ;2000),
Dengan basisdata pengguna dapat menyimpan data
secara terorganisasi. Setelah data disimpan, informasi
harus mudah diambil. Cara data disimpan dalam
basisdata menentukan seberapa mudah mencari
informasi berdasarkan banyak kriteria. Data pun harus
mudah ditambahkan ke dalam basisdata, dimodifikasi,
dan dihapus.



•Apa itu Basis Data ?
Ramakrishnan dan Gehrke (2003), menyatakan basisdata

sebagai kumpulan data, umumnya mendiskripsikan aktivitas

satu organisasi atau lebih yang berhubungan. Misalnya,

basisdata universitas mungkin berisi informasi mengenai hal

berikut :

 Hubungan antar entitas seperti registrasi mahasiswa

dalam matakuliah, fakultas yang mengajarkan

matakuliah dan pengguna ruang kuliah.

 Entitas seperti mahasiswa, fakultas, mata kuliah, dan

ruang kuliah.



•Apa itu Basis Data ?
 Silberschatz, dkk (2002), mendefinisikan

basisdata sebagai kumpulan data berisi
informasi yang sesuai untuk sebuah
perusahaan.

Menurut Mc Leod, dkk (2001), basisdata
adalah kumpulan seluruh sumber daya
berbasis komputer milik organisasi.



•Apa itu Basis Data ?

Kesimpulan :

Basis data didefinisikan sebagai
sekumpulan data yang saling
berhubungan, disimpan dengan minimum
redundansi untuk melayani banyak
aplikasi secara optimal.



• Pemrosesan File Tradisional
 Pemrosesan data diperlukan untuk mengolah

data menjadi informasi. Integrasi informasi
dapat menjadikan informasi menjadi lengkap
dan relevan, sehingga dapat memberikan
manfaat yang optimal.

 Secara tradisional atau konvensional, kegiatan
pemrosesan data suatu aplikasi dilaksanakan
oleh bagian yang terkait dengan aplikasi
tersebut.



• 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



• Pemrosesan File Tradisional

 Kenyataan ini membuat sulit dilakukannya
integrasi data.

 Dengan karakteristik sebagaimana telah
disebutkan, terdapat sejumlah keterbatasan yang
menyebabkan beaya pemrosesan menjadi mahal
dan meningkatkan kemungkinan terjadinya
kesalahan.

Aplikasi

Akademik

File Data

Akademik

Aplikasi

Keuangan

File Data

Keuangan

Aplikasi

Alumni

File Data

Alumni



• Pemrosesan File Tradisional

Keterbatasan tersebut adalah:

Data menjadi terpisah dan terisolasi, karena antar
file data tidak terhubung.

Munculnya redundansi data, yang tidak dapat
dihindarkan karena setiap aplikasi mempunyai file 
data sendiri-sendiri.

Berpotensi terjadinya inkonsistensi 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.



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

 Program aplikasi tergantung pada format file
(program-data-dependence), yaitu kapan saja
format data berubah maka seluruh program
yang menggunakan data tersebut harus
dimodifikasi.

 Sulit untuk menyajikan objek data yang
komplek.



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 basis data.



•Basis Data
Basis data didefinisikan sebagai sekumpulan data
yang saling berhubungan, disimpan dengan
minimum redundansi untuk melayani banyak
aplikasi secara optimal.

•Redundansi (Kelebihan) :

 Penyimpanan data yang sama secara berulang

 Jika data yang diperoleh dari data lain
disimpan tersendiri

 Data yang sama disimpan dalam banyak table
yang berbeda



• Akibat redundansi (kelebihan) :

 Redundansi menyebabkan masalah pada
waktu memperbarui (update) data, ruang
penyimpanan yang boros, dan dapat
menimbulkan tidak konsistennya data.

 Untuk membuat suatu basis data yang
memberikan manfaat optimal, suatu inventory
data harus dibuat, data dan informasi yang
diperlukan harus dianalisa, file basis data yang
diperlukan harus dirancang, dan prosedur
untuk memelihara basis data harus diadakan



Redundansi

1. Penyimpanan data yang sama secara berulang
NIM KODE_MK SKS NILAI

A10 MK_01 3 A

A10 MK_02 2 B

A11 MK_01 3 A

A12 MK_01 3 A

A12 MK_02 2 B

A12 MK_03 3 B

Terjadi pengulangan penulisan pasangan KODE_MK
dan SKS yang sama. Misalnya untuk MK_01 (ditulis 3
kali), dan MK_02 (ditulis 2 kali)



Redundansi
Duplikasi data NIM KODE_MK NILAI

A10 MK_01 A

A12 MK_02 B

A11 MK_01 A

A11 MK_01 A

A12 MK_02 B

A12 MK_03 B

Duplikasi terjadi karena penulisan KODE_MK untuk MK_01 dan
MK_02, yang berturut-turut diulang sebanyak 2 dan 2 kali.
Duplikasi penulisan seringkali tidak dapat dihindarkan dalam
penyimpanan data



Redundansi

2. Penyimpanan data yang dapat diperoleh
dari data lain

NIM TELP_WALI

A10 (024)001

A11 (024)002

Tabel a) Tabel b)

Tabel c) Tabel d)

NIM NIP_WALI

A10 ADN_011

A11 AND_012

NIP_WALI NAMA_WALI

ADN_011 MAX

AND_012 ROBERT

NAMA_WALI TELP_WALI

MAX (024)001

ROBERT (024)002

Dengan mengamati keempat tabel di atas, ternyata Tabel d) berisi data yang dapat
diperoleh dari tabel lain, yaitu dengan meng-hubungkan Tabel a), b), dan c). Dengan
demikian untuk menghilangkan redundansi, Tabel d) perlu dihilangkan. 



Redundansi

3. Data yg sama disimpan dalam banyak
table yg berbeda

Nim Nama_Mhs Kd_MK Nm_MK SKS Nilai

A10 MAX MK_01 Pancasila 2 A

A11 ROBERT MK_02 Agama 2 B

Tabel Mahasiswa Tabel Matakuliah

Tabel Nilai

Kd_MK Nm_MK SKS

MK_01 Pancasila 2

MK_02 Agama 2

Nim Nama_Mhs

A10 MAX

A11 ROBERT



Keunggulan Penggunaan Basis Data

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

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

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

 Penggunaan basis data memberikan sejumlah
keunggulan potensial dibandingkan dengan
pemrosesan file tradisional



Keunggulan Penggunaan Basis Data 
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 )



Resiko Pendekatan Basis Data

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

8. Konflik organisasi



Aplikasi Sistem Basis Data

 Perbankan - Informasi Pelanggan, Pinjaman

rekening dan transaksi perbankan

 Penjualan - Untuk Pelanggan, informasi produk

dan pembelian

 Pabrikan -Untuk Manajemen rantai pasokan dan

untuk produksi trancking barang-barang di pabrik,

persediaan barang di gudang / toko dan pesanan

barang

 Sumber Daya Manusia - Untuk Informasi tentang

karyawan, gaji, pajak gaji, dan tunjangan

Maskapai - Informasi Pemesanan, Pembatalan,

dan jadwal juga informasi staf dan penumpang



 Universitas - Informasi Mahasiswa & Kursus dan

Pendaftaran & Hasil dengan nilai

 Transaksi Kartu Kredit - Pembelian kartu kredit

dan tagihan bulanan

 Telekomunikasi - Informasi jaringan komunikasi,

membuat catatan kamera yang dibuat,

menghasilkan saldo pada kartu panggil prabayar

 Keuangan - Untuk menyimpan informasi tentang

kepemilikan, penjualan dan pembelian instrumen

keuangan seperti saham dan obligasi

 Etc



Objektif Basis Data

 Kecepatan dan kemudahan (Speed)

 Efisiensi ruang penyimpanan

 Kebersamaan pemakaian (Sharability)

Menangani data dalam jumlah yang besar

Meniadakan duplikasi dan inkonsistensi data

 Keamanan

Mengurangi waktu pengembangan aplikasi



Hierarki data

• Data harus disusun secara teratur agar

pengolahannya dapat dilakukan dengan baik dan

efisien. Pengorganisasian data dapat dibagi

dalam enam tingkatan, yaitu :

1. Bit

2. Byte

3. Field

4. Record

5. File

6. Database



Hierarki data

1. Bit adalah suatu sistem angka biner yang terdiri atas dua

macam nilai saja, yaitu 0 dan 1. Sistem angka biner

merupakan dasar dasar yang dapat digunakan untuk

komunikasi antara manusia dan mesin (komputer) yang

merupakan sekumpulan komponen elektronik dan hanya

dapat membedakan dua keadaan saja (on dan off). Jadi bit

adalah unit terkecil dari pembentuk data.

2. Byte adalah bagian terkecil yang dapat dialamatkan dalam

memori. Byte merupakan sekumpulan bit yang secara

konvensional terdiri atas kombinasi delapan bit.

Satu byte digunakan untuk mengkodekan satu buah

karakter dalam memori. Contoh: Kode Ascii untuk J ialah

10101010. Jadi byte adalah kumpulan bit yang membentuk

satu karakter (huruf, angka, atau tanda). Dengan kombinasi

8 bit, dapat diperoleh 256 karakter (= 2 pangkat 8).



Hierarki data

3. Field atau kolom adalah unit terkecil yang disebut data.

Field merupakan sekumpulan byte yang mempunyai

makna. Contoh: Joni yang merupakan field nama. Jadi field

ibarat kumpulan karakter yang membentuk suatu kata.

4. Record atau baris adalah kumpulan item yang secara logic

saling berhubungan. Setiap record dapat dikenali oleh

sesuatu yang mengenalinya, yaitu field kunci. Gambar 1

merupakan contoh dari record. Jadi record ibarat kumpulan

kata yang membentuk satu kalimat yang berarti, misal

gambar 1 mewakili kalimat: Joni memenmpuh mata kuliah

MIS (kode IS101) dengan nilai A.



Hierarki data

5. File atau tabel adalah kumpulan record yang sejenis dan

secara logic berhubungan. Pembuatan dan pemeliharaan

file adalah faktor yang sangat penting dalam sistem

informasi manajemen yang memakai komputer. Jadi tabel

ibarat kumpulan baris/record yang membentuk satu tabel

yang berarti, misal gambar 2 mewakili tabel nilai mata kuliah

MIS.

6. Database merupakan kumpulan file-file yang berhubungan

secara logis dan digunakan secara rutin pada operasi-

operasi sistem informasi manajemen. Semua database

umumnya berisi elemen-elemen data yang disusun ke

dalam file-file yang diorganisasikan berdasarkan sebuah

skema atau struktur tertentu, tersimpan di hardware

komputer dan dengan software untuk melakukan manipulasi

data untuk kegunaan tertentu.
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