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❑ Konsep Dasar Basis Data dan Sistem Basis Data

❑ Sistem Manajemen Basis Data (Database 

Management System - DBMS)

❑ File Sistem dan File
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❑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 )
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➢ Data : Representasi dari fakta dunia yang mewakili
suatu obyek yang direkam dalam bentuk angka,
huruf, simbol, teks, gambar, bunyi atau
kombinasinya.

➢ Informasi : Data yang diorganisasikan, disimpan,
diolah, mempunyai arti tertentu dan dapat dipakai
untuk proses pengambilan keputusan.
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❑ Input-Proses-Ouput

Input Data

Data
Formulir

Proses Informasi
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❑Berbagai Definisi Basis Data

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 yang 
mendiskripsikan

aktivitas
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❑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 basis data
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.
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❑Apa itu Basis Data ?

Ramakrishnan dan Gehrke (2003), menyatakan basis data sebagai
kumpulan data, umumnya mendiskripsikan aktivitas satu organisasi
atau lebih yang berhubungan. Misalnya, basis data 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.
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❑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.
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❑Apa itu Basis Data ?
Kesimpulan :

Basis data didefinisikan sebagai sekumpulan data yang
saling berhubungan, disimpan dengan minimum
redundansi untuk melayani banyak aplikasi secara optimal.
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❑Tujuan Pemanfaatan Basis Data
1. Kecepatan dan Kemudahan (speed)

2. Efisiensi Ruang Penyimpanan (Space)

3. Keakuratan (Accuracy)

4. Ketersediaan (Availability)

5. Kelengkapan (Completeness)

6. Keamanan (Security)

7. Kebersamaan (Sharability)
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Apa itu Sistem Basis Data ?

❑ Definisi : Merupakan sistem yang terdiri atas kumpulan
file (tabel) yang saling berhubungan (dalam sebuah
basis data di sebuah sistem komputer) dan sekumpulan
program lain untuk mengakses dan memanipulasi file
(tabel) tersebut.

❑ DBMS (DBMS/Database Management System) adalah
paket perangkat lunak yang didesain untuk melakukan
penyimpanan dan pengaturan basis data.
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❑ Silberschatz, dkk (2002), mendefinisikan Sistem Basis
Data sebagai kumpulan data yang saling berhubungan
dan kumpulan program (DBMS/Database Management
System) untuk mengakses data dan memanipulasi data
tersebut.
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❑ Komponen Sistem Basis Data
1. Perangkat Keras (Hardware) 

Komputer (satu untuk sistem stand alone atau lebih untuk jaringan

Memori sekunder yang on-line (Harddisk).

Memori sekunder yang off-line (Tape atau Removable Disk) untuk keperluan backup data.
Media/perangkat komunikasi.

2. Sistem Operasi (Operating System)

Sistem operasi merupakan program yang mengaktifkan sistem komputer, mengendalikan
seluruh sumber daya (resource) dalam komputer dan melakukan operasi-operasi dasar dalam
komputer.

Contoh : MS-DOS, MS-Windows 95/98/2000, Unix dan lain-lain.

3. Basis Data (Database)

Sebuah sistem basis data dapat memiliki beberapa basis data. Setiap basis data dapat
berisi/memiliki sejumlah objek basis data (seperti file/tabel, index, dan lain-lain). Disamping
berisi/menyimpan data, setiap basis data juga mengandung/menyimpan definisi struktur
(baik untuk basis data maupun objek-objeknya secra detail).
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4. Sistem Pengelolaan Basis Data (Database Management System/DBMS).
Pengelolaan basis data secara fisik tidak dilakukan oleh pemakai secara langsung,
tetapi ditangani oleh sebuah perangkat lunak secara spesifik/khusus. Perangkat
lunak inilah disebut DBMS yang akan menentukan bagaimana data diorganisasi,
disimpan, diubah dan diambil kembali.

5. Pemakai (User)

Ada beberapa jenis/tipe pemakai terhadap suatu sistem basis data yang
dibedakan berdasarkan cara mereka berinteraksi terhadap sistem:

❑ Programmer Aplikasi, pemakai yang berinteraksi dengan basis data
melalui Data Manipulation Langunge (DML) yang disertakan (embedded)
dalam bahasa program yang ditulis dalam bahasa pemrograman.

❑ User Mahir (Casual User). Pemakai yang berinteraksi dengan sistem
tanpa menulis modul program. Mereka menyatakan query (untuk
akses data) dengan bahasa query yang telah disediakan.
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6. Program Aplikasi

Program Aplikasi ini bersifat optional, artinya ada/tidaknya tergantung
kebutuhan kita. DBMS yang kita gunakan lebih berperan dalam pengorganisasian
data dalam basis data, sementara bagi pemakai basis data (khusus end-
user/pengguna akhir) dapat dibuatkan/disediakan program khusus/lain untuk
melakukan pengisian, pengubahan dan pengambilan data.
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❑ Gambaran Komponen Sistem Basis Data
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Definition :

a collection of programs that manages the database 
structure and controls access to the data stored in the 
database. * Coronel 2011

“kumpulan program yang mengelola struktur basis
data dan mengontrol akses ke data yang disimpan
dalam basis data.”
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❑ Kumpulan program yang memungkinkan pengguna
(user) untuk membuat dan memelihara basis data.

❑ Merupakan basis data dan set perangkat lunak
(software) untuk pengelolaan basis data.

❑ Suatu program komputer yang digunakan untuk
memasukkan, mengubah, menghapus, memanipulasi
dan memperoleh data informasi dengan praktis dan
efisien
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❑DataBase Management System (DBMS) yaitu berisi kompulan (koleksi)
data yang saling berelasi dengan set program untuk mengkases data
tersebut

❑Manfaat penggunaan DBMS adalah :
◦ Untuk mengorganisasikan dan mengelola data dalam jumlah besar

◦ Untuk membantu dalam melindungi data dari kerusakan

◦ Memudahkan dalam pengambilan kembali data (data retrievel)

◦ Memudahkan penggunaan atau pengaksesan data secara bersamaan dalam suatu
jaringan.

❑Keunggulan DBMS adalah :
◦ Kepraktisan, yaitu penggunaan media penyimpan yang berukuran kecil namun padat

formasi

◦ Kecepatan, yaitu mesin dapat mengambil atau mengubah data jauh lebih cepat daripada
Manusia

◦ Mengurangi Kejenuhan, yaitu menghindari pekerjaan yang berulang - ulang dan
monoton yang bisa membosankan

◦ Kekinian (up to date ), yaitu informasi yang tersedia pada DBMS akan bersifat mutakhir
dan akurat setiap saat.
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 Salah satu tujuan dari DBMS adalah untuk menyediakan fasilitas
antar muka (interface) dalam melihat/menikmati data (yang lebih
ramah/user oriented) kepada pemakai/user. Untuk itu sistem akan
menyembunyikan detail tentang bagaimana data disimpan dan
dipelihara. Karena itu, seringkali data yang terlihat oleh pemakai
berbeda dengan yang tersimpan secara fisik.

❑ 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.
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❑ Fungsi yang lebih penting dari DBMS → proteksi dan maintain
database dalam jangka panjang.

▪ Proteksi : system protection yang menangani kondisi malfunction
(crash) baik pada hardware ataupun software, juga mengandung
security protection yang menangani pengaksesan oleh user
terlarang.

▪ Maintain : sistem maintaining yang selalu meningkatkan
kebutuhan perubahan tiap waktu.

Jadi, Sistem Database : database dan sistem manajemen database-nya
(DBMS)
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❑Abstraksi Data
▪ Salah satu tujuan dari DBMS adalah untuk menyediakan

fasilitas antar muka (interface) dalam melihat/menikmati
data (yang lebih ramah/user oriented) kepada
pemakai/user. Untuk itu sistem akan menyembunyikan
detail tentang bagaimana data disimpan dan dipelihara.
Karena itu, seringkali data yang terlihat oleh pemakai
berbeda dengan yang tersimpan secara fisik.

▪ Abstraksi data merupakan tingkatan/level dalam melihat
bagaimana menampilkan data dalam sebuah sistem
database.
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❑Abstraksi Data
1. View Level 

• Mendeskripsikan penggunaan data
yang berorientasi pada kebutuhan
pengguna.

2. Conceptual Level

• Mendeskripsikan data apa saja yang
sesungguhnya disimpan pada basis
data dan hubungan antar data.

• Didefinisikan sebagai sebuah skema.

3. Physical Level

• Menunjukkan bagaimana
representasi fisik dari penyimpanan
data sebagai teks, angka, atau
himpunan bit.
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❑Bahasa Basis Data (Database Language)
❑Merupakan bahasa yang digunakan oleh user untuk

berkomunikasi/berinteraksi dengan DBMS yang
bersangkutan → intermediate

❑Terdiri dari sejumlah perintah (statement) yang dapat
diformulasikan oleh pengguna. Bahasa yang digunakan
adalah SQL (Structured Query Language).

❑Bahasa basis data terdiri dari :
▪ Data Definition Language (DDL)
▪ Data Manipulation Language (DML)
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❑Data Definition Language (DDL)

Menyediakan perintah untuk membuat
database, mendefinisikan dan memodifikasi
struktur tabel temasuk konstrain-konstrain yang
ada pada suatu tabel, pembuatan index, dsb.
Contoh :

❑Create table, create database

❑Alter table

❑Dropping table, dropping database
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❑Data Manipulation Language  (DML)
Merupakan bentuk Bahasa Basis Data yang berguna untuk
melakukan manipulasi dan pengambilan data pada suatu basis
data.

Manipulasi data berupa :

❑Penyisipan/penambahan data baru (Insert)

❑Penghapusan data (Delete)

❑Pengubahan data (Update)

Data Manipulation Language (DML) merupakan bahasa yang
bertujuan memudahkan pemakai untuk mengakses data
sebagaimana direpresentasikan oleh model data.
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❑Ada 2 jenis DML, yaitu :

1) Prosedural, yang mensyaratkan agar pemakai
menentukan, data apa yang diinginkan serta bagaimana
cara mendapatkannya. (H&N).

2) Nonprosedural, yang membuat pemakai dapat
menentukan data apa yang diinginkan tanpa menyebutkan
bagaimana cara mendapatkannya. (SQL)
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 File System merupakan struktur logika yang digunakan untuk
mengendalikan akses terhadap data yang ada pada disk.

 File System menyediakan mekanisme untuk penyimpanan
data dan program yang dimiliki oleh sistem operasi serta
seluruh pengguna dari sistem komputer.

 File System terdiri dari dua bagian:

❖Kumpulan file yang masing-masingnya menyimpan data-
data yang berhubungan

❖Struktur direktori yang mengorganisasi dan menyediakan
informasi mengenai seluruh file dalam sistem
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❑ File Sistem adalah bertanggung jawab untuk pengorganisasian,
penyimpanan, pencarian keterangan, penamaan, sharing atau
pembagian dan protection atau perlindungan dari file-file. File
berisi dari dua bagian penting yaitu data dan atribut.

❑ File sistem didesain untuk menyimpan dan mengatur banyak dan
besar file dengan fasilitas untuk membuat, memberi nama dan
menghapus file. File system juga bertanggung jawab untuk
pengontrolan dari akses file, akses terbatas ke file oleh user
yang berhak dan tipe-tipe dari akses yang diminta.
❖ Operasi pada file (=data + atribut)
➢ Create / delete
➢ Query / Modifikasi Atribut
➢ Open / Close
➢ Read / Write
➢ Akses Kontrol

❖ Organisasi penyimpanan
➢ Struktur direktori (hirarki, pathname)
➢ Metadata (pengaturan informasi file) : atribut file, informasi struktur

direktori, dll
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❑Atribut File
❑ File adalah kumpulan informasi berkait yang diberi nama dan direkam pada

penyimpanan sekunder. Atribut file terdir dari :

1. Nama : Merupakan satu-satunya informasi yang tetap dalam bentuk yang
bisa dibaca oleh manusia (human readable form)

2. Type : Dibutuhkan untuk sistem yang mendukung beberapa tipe berbeda

3. Lokasi : Merupakan pointer atau penunjuk ke device dan lokasi file pada
device tersebut berada.

4. Ukuran (Size) : Ukuran file pada saat itu, baik dalam byte, huruf ataupun
blok

5. Proteksi : Informasi mengenai kontrol akses, misalnya siapa saja yang
boleh membaca, menulis dan mengeksekusi file.

6. Waktu, tanggal dan identifikasi pengguna :

o Informasi ini biasanya disimpan untuk :

✓ Pembuatan file

✓ Modifikasi terakhir yang dilakukan pada file

✓ Penggunaan terakhir file
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❑Struktur File System
▪ Modul direktori : menghubungkan nama file dengan ID file

▪ Modul File : menghubungkan ID dengan file tertentu

▪ Modul Akses Kontrol : memeriksa permission utuk operasi
yang diminta

▪ Modul Akses File : read / write data file atau atribut

▪ Modul Blok : akses dan alokasi blok disk

▪ Modul Perangkat : disk I/O dan buffering
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❑Kenapa Perlu File System ?
▪ Semua sistem komputer mengelola data bervolume besar
▪ Data bervolume besar tidak dapat disimpan pada Primary

Storage Unit (Memory System)
▪ Data volume besar pada Secondary Storage Unit

memerlukan waktu akses yang lama -> diperlukan
struktur data yang handal agar didapatkan cara dan
kecepatan yang efisien.

▪ Struktur Data pada Secondary Storage Unit = File System
▪ Hampir pada semua program aplikasi keluaran informasi

yang dihasilkan perlu disimpan untuk jangka waktu yang
lama untuk diakses oleh pemakai atau program lain ->
diperlukan non volatile storage system = secondary
storage unit (ex: magnetic disk, optical disk, magnetic
tape, eeprom/flash disk)
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❑ Keterbatasan dalam Akses I/O
➢ Batasan utama yang sangat mempengaruhi kinerja sistem

komputer adalah pengaksesan terhadap I/O devices
(magnetic disk, optical disk, magnetic tape dsb) -> perlu
dipilih cara untuk meningkatkan kinerja / troughput
system.

➢ Fakta ketakseimbangan waktu akses peranti I/O dengan
kecepatan processor: waktu rata-rata akses I/O = 10
milidetik (1/100 detik). Prosesor dengan clock 1 GHz = 1
triliun perintah yang dieksekusi dalam 1 detik. Maka 10
milidetik = 1/100 triliun = 10 juta perintah.
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❑ Usaha Peningkatan Kinerja Akses I/O

➢Hardware

▪ Penempatan disk cache pada disk controller

▪ Penerapan DMA (Direct Memory Access) -> transfer
data antar I/O devices tanpa campur tangan
processor

▪ Pembuatan I/O Controller

➢Software

▪ Multiprogramming, multitasking dan multithreading.

▪ Penemuan beragam metoda akses
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❑Isu Pokok Perancangan File

➢Meet user need – memenuhi kebutuhan pengguna

➢Minimalisasi operasi I/O

➢Solusi trade-off antara fungsionalitas, kinerja dan
resource yang diperlukan

➢Tidak ada data yang hilang

➢Implementasi aturan 80/20 (Hukum Pareto – Ekonom
Italia abad 19) untuk masalah Cost and Benefit
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❑Tipe-tipe file yang digunakan dalam DBMS 
dibedakan menjadi :
▪ File Induk (master File)

▪ file induk acuan (reference master file)

▪ file induk dinamik (dynamic master file)

▪ File Transaksi (transaction file)

▪ File Laporan (Report file)

▪ File Sejarah (history file)

▪ File Pelindung (backup file)
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❑Kesimpulan
▪ File system merupakan lanjutan Struktur Data yang lebih

menitik beratkan pada bahasan penyimpanan fisik untuk
Secondary Storage Unit.

▪ File system diperlukan pada penyimpanan data bervolume
besar yang memiliki waktu akses lebih lama

▪ Ketakseimbangan waktu akses I/O dengan kecepatan
proses dari sistem processor merupakan keterbatasan yang
sangat mempengaruhi kinerja sistem komputer

▪ Peningkatan kinerja akses I/O telah banyak dilakukan baik
secara hardware maupun software salah satunya dengan
ditemukannya metoda akses file

▪ Terdapat beberapa isu pokok yang perlu dipertimbangkan
dalam perancangan file system
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Storage & Indexing
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❑ Data Pada Storage Eksternal
❖ Disk: Dapat melakukan retrieve “random page” dengan biaya yang tetap (fixed

cost)

o Tetapi pembacaan beberapa pages yang berurutan jauh lebih murah
dibandingkan membacanya dalam urutan yang acak (random)

❖ Tape: Hanya dapat membaca :”Pages” secara sekuensial

o Lebih murah dibandingkan disks, tetapi hanya untuk keperluan “Archival
storage”

❖ Organisasi File: Metode pengaturan sebuah file yang berisikan data records
pada storage eksternal.

o Recode id (rid) cukup untuk menentukan lokasi record secara file

o Indexed adalah struktur data yang memungkinkan kita untuk memperoleh
“record ids” dari records dengan menggunakan nilai-nilai yang diberikan
dalam index search key Fields.

❖ Arsitektur: Buffer manager mengatur penempatan pages dari storage
eksternal ke dalam “Main Memory Buffer pool”.
o File dan lapisan-lapisan index melakukan pemanggilan (calls) ke buffers

manager.
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❑ Pilihan Organisasi File
Terdapat banyak pilihan untuk mengorganisasikan file, masing-
masing ideal untuk situasi-situasi tertentu, dan mungkin tidak baik
untuk situasi-situasi lainnya. Tiga pilihan/alternatif utama :
▪ Heap (Random Order) Files: Sangat cocok bilamana akses

tipikalnya berupa “file scan” yang meliputi retrieval semua
records yang ada.

▪ Sorted Files: Terbaik jika record harus di-retrieve dalam urutan
tertentu, atau hanya suatu “range” records tertentu yang
diperlukan untuk di-retrieve.

▪ Indexes: Struktur data untuk mengorganisasi records dengan
menggunakan tree atau hashing.
▪ Seperti halnya sorted files, indexes mempercepat pelacakan terhadap

subset dari records, berdasarkan nilai-nilai (“search key”) fields
tertentu.

▪ Proses Updates dari records jauh lebih cepat dibandingkan dalam
sorted files.
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❑Index
▪ Index adalah struktur data yang mengatur record data pada

disk untuk mengoptimalkan beberapa jenis operasi
pengambilan (retrieval) tertentu. Index secara efektif
mengambil semua record yang memenuhi syarat pencarian
pada field search key.

▪ Index tambahan bisa dibuat pada kumpulan record data
tertentu, dengan search key yang berbeda, untuk
mempercepat pencarian.

▪ Entry data adalah record yang disimpan dalam file index.

▪ Pencarian index secara efisien untuk menemukan entry
data yang diinginkan, lalu menggunakannya untuk
mendapatkan record data.
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▪ Pencarian data secara sequensial terhadap record
pada tabel akan memakan waktu yang lama, maka
pada dasarnya terdapat 2 pengurutan:

▪ Pengurutan secara index (ordered indices):
berdasarkan urutan dari sebuah nilai

▪ Pengurutan secara hash (hash indices): berdasarkan
fungsi hash yang digunakan

43



❑Tiap pengurutan memperhatikan factor-faktor,
yaitu:
▪ Tipe Akses (Acess Type): tipe akses dalam mencari record

▪ Waktu Akses (Acess Time): waktu yang dibutuhkan untuk
menemukan record

▪ Waktu hapus (Deletion Time): Waktu yang dibutuhkan
untuk menghapus record

▪ Ruang Spasi (Space Overhead): ruang tambahan yang
diminta oleh struktur index
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❑Konsep Dasar Indexing

▪ Secara mekanisme pengindeksan digunakan untuk
mempercepat akses kedata yang diinginkan.
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❑Ordered Indices
▪ Untuk mengatasi pencarian record dalam sebuah file yang

acak, dapat digunakan struktur index.

▪ Tiap struktur dihubungkan dengan key yang dicari.

▪ Jika Search key yang dipakai adalah primary key pada file
master, maka file index yang dibuat disebut Primary Key.

▪ Jika search key yang dipakai bukan primary key pada file
master maka file index yang dibuat disebut secondary
index.

▪ File index terdiri dari nomor record serta field yang
digunakan sebagai search key.
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❑2 tipe penggunaan index :

▪ Dense index

▪ Semua nilai dari search key muncul pada file index.

▪ Sparse Index

▪ Hanya sebagian dari search key yang muncul pada
index.
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❑Multilevel Index merupakan spare index pada
primary index yang dibuat ketika file index menjadi
besar untuk disimpan dalam disk sehingga
pemcarian menjadi tidak efisien.
❖Index Update (Insert)

▪ File index harus di update jika proses insert atau delete record
terjadi.

▪ Pada Dense Index, jika nilai yang diinsert belum ada pada file
index, maka nilai search key diinsert pada dile index.

▪ Pada Spare Index, jika nilai yang diinsert sudah ada, maka file
index tidak dirubah. Sebaliknya jika nilai yang dinsert tidak ada,
maka file index harus diubah.
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❖Index Update (Delete)

▪ Untuk menghapus record harus dicari

▪ Pada Dense Index

▪ Jika nilai yang di delete hanya satu pada file master, maka
pada file index nilai yang di delete harus dihapus.

▪ Jika nilai yang di delete lebih dari satu pada file master, maka
pada file index nilai yang di delete tidak perlu dihapus.

▪ Pada Sparse Index

▪ Jika pada file index, nilai yang di delete ada, maka nilai
tersebut pada file index harus dihapus. Sebaliknya, jika
pada file index nilai yang didelete tidak ada, maka file
index tidak perlu dirubah.
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❑File Index B+ - Tree
▪ B+ - Tree adalah suatu metode untuk mernyimpan serta

menemukan suatu file (disebut juga records atau keys)
dalam suatu database.

▪ Algoritma B+ - Tree meminimalkan jumlah media yang
dilalui untuk mencapai suatu record database yang
diinginkan sehingga akan mempercepat proses.
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❑Hashing 

▪ Komponen Hashed File :

 File Space

 Terbagi dalam slot-slot

 Tipa slot menyimpan sebuah record

 Rumus

 Menghasilkan slot address, dihitung berdasarkan key 
dari sebuah record
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❑Hashing adalah metode lain untuk menyortir dan mencari
data.

▪ Hashing memudahkan untuk menambah dan menghapus elemen
dari struktur data.

▪ Perilaku kasus terburuk untuk menemukan kunci adalah linear - Q
(n).

▪ Kelas tabel hash standar Java adalah: java.util.Hashtable

❑Hashing biasanya mengimplementasikan struktur data yang
disebut tabel hash.

▪ Tabel hash adalah struktur data yang efektif.

▪ Tabel hash adalah generalisasi dari array.

▪ Tabel hash memerlukan kunci untuk mengakses data.

❑Tabel hash menggunakan array yang panjangnya sebanding
dengan jumlah kunci yang sebenarnya disimpan.
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❑Indeks array dihitung dari kunci, daripada
menggunakan kunci untuk mengakses array.

▪ Kuncinya adalah nilai identifikasi yang unik.
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Terima Kasih
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