
BASIS DATA SKEMA BASIS DATA



BASIS DATA ? 
Basis : Kumpulan / Gudang

Data : Fakta tentang obyek, orang dan lain-lain yg dinyatakan dengan nilai (angka, 
simbol dll) 
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DEFINISI BASIS DATA

Basis Data:

Himpunan kelompok data (arsip) yang saling berhubungan, yang 
diorganisasi sedemikian rupa, sehingga kelak dapat dimanfaatkan
kembali dengan cepat.

Kumpulan data yang saling berhubungan yang  disimpan secara
bersama tanpa adanya pengulangan (redudansi) data.

Kumpulan file/tabel/arsip yang  saling berhubungan yang disimpan
dalam media penyimpanan elektronik.
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SISTEM BASIS DATA (DBMS)

Sistem Basis Data :

Sistem yang terdiri atas sekumpulan tabel data yang  saling berhubungan dan
sekumpulan program (DBMS : Database Management System) yang 
memungkinkan berbagai user dan/atau program lain dapat mengakses dan
memanipulasi tabel-tabel tersebut.
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SISTEM BASIS DATA (DBMS)

• DBMS (Database Management System): kumpulan program yang digunakan
user untuk me-management database (create, maintain) 

• 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. 



6

SISTEM BASIS DATA (DBMS)

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

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

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

Jadi, Sistem Database : database dan sistem manajemen database-
nya (DBMS)
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TUJUAN BASIS DATA

Prinsip kerja Basis Data : Pengaturan data / arsip

Tujuan Basis Data :

•Kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data (speed)

•Efisiensi ruang penyimpanan ( space) 

•Mengurangi menghilangkan redudansi data

•Keakuratan (Accuracy)

•Pembentukan kode & relasi antar data berdasar aturan / batasan
(constraint) tipe data, domain data, keunikan data, untuk menekan
ketidakakuratan saat entry / penyimpanan data.
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TUJUAN BASIS DATA (CON’T)

Tujuan Basis Data: (Con’t)
Ketersediaan (Avaibility)

Pemilahan data yang sifatnya pasif dari database aktif.

Kelengkapan (Completeness)

Kompleksnya data menyebabkan perubahan struktur
database.

Keamanan (Security)

Memberikan keamanan atas hak akses data.

Kebersamaan pemakaian (Sharability)

Bersifat multiuser.
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KOMPONEN SISTEM BASIS DATA

Komponen Sistem Basis Data :
Perangkat Keras (Hardware)

Komputer, memori, storage (Harddisk), peripheral, dll.

Sistem Operasi (Operating System)

Program yang menjalankan sistem komputer, mengendalikan resourcekomputer dan
melakukan berbagai operasi dasar sistem komputer.

Basis Data (Database)

Menyimpan berbagai obyek database (struktur tabel, indeks,dll)

DBMS (Database Management System)

Perangkat lunak yang memaintain data dalam jumlah besar.

Pemakai (User)

Para pemakai database.

Aplikasi (perangkat lunak) lain.

Program lain dalam DBMS.
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PRINSIP DASAR SISTEM DATABASE

DBMS terdiri dari sekelompok data yang saling berhubungan 
dan program-program untuk mengaksesnya.

Tujuan utama DBMS adalah untuk menyediakan lingkungan yang 
nyaman dan efisien untuk mengambil dan menyimpan informasi 
basis data.

DBMS juga harus menjamin keamanan dari informasi yang 
disimpan, meskipun sistem terjadi tabrakan atau mengakses  
sistem yang tidak diotorisasi.



KONSEP DASAR BASIS DATA 

C.J. Date : 

Basis data adalah tempat untuk sekumpulan file data /berkas terkomputerisasi

Korth : 

A Database is a collection of interralated data 

Definisi Lain : 

Kumpulan file / data yang digunakan oleh program aplikasi serta membentuk
hubungan tertentu di antara record-record di file-file / tabel-tabel tersebut













OPERASI-OPERASI DASAR TERHADAP SUATU
BASIS DATA

Pembuatan basis data baru (create database) 

Penghapusan basis data (drop database) 

Pembuatan tabel (create table) 

Pengisian data dalam tabel (insert) 

Pengambilan data (retrieve) 

Pengubahan data (update) 

Penghapusan data (delete) 

dll



SKEMA DAN ISI 
Mendekati tipe dan variabel dalam bahasa pemrograman

Database Schema – struktur lojik dari database  

 Mis. Database yang berisi informasi tentang himpunan nasabah dan rekeningnya dan relasi
diantaranya

 Analogi dengan tipe informasi dari variabel dalam sebuah program 

 Skema fisik : rancangan database dalam tingkatan fisik

 Skema lojik : rancangan database dalam tingkatan lojik

Database Instance – isi aktual dari database pada suatu waktu tertentu

 Analogi dengan nilai variabel

Kemandirian data fisik – memungkinkan melakukan perubahan skema fisik
tanpa mengubah skema lojik

 Aplikasi bergantung pada skema lojik

 Secara umum, antar muka antara berbagai tingkat dan komponen harus dapat
didefinisiikan dengan baik sehingga perubahan di suatu bagian tidak memberikan dampak
banyak pada bagian lainnya. 



SKEMA LOGIK 



DATABASE SCHEMA DIAGRAM

Di gunakan untuk menggambarkan skema database, bersamaan
dengan primary key dan ketergantungan foreign key. 

Superkey adalah himpunan satu atau lebih atribut yang dapat
digunakan untuk mengidentifikasi secara unik sebuah data / 
record pada tabel

Candidate Keys adalah Jumlah anggota himpunan paling sedikit
dari superkey

Primary key adalah candidate key yang dipilih untuk menjadi
kunci pengidentitas data 



KONSEP DASAR
Key: Elemen Record yang dipakai untuk menemukan Record tersebut pada waktu
akses

Jenis-jenis key yang lain : 

Superkey

Candidate Key 

Primary Key  

Alternate Key 

Secondary key 

Composite key 



PRIMARY KEY

Field yang mengidentifikasikan sebuah record dalam file 

Bersifat unik



SECONDARY KEY

 Field yang mengidentifikasikan sebuah record 

dalam file 

 Tidak bersifat unik



CANDIDATE KEY 

Field-field yang bisa dipilih (dipakai) menjadi primary 

key 



COMPOSITE KEY

Primary key yang dibentuk dari beberapa field 



FOREIGN KEY

Field yang bukan key, tetapi adalah key 

pada file yang lain. 



HUBUNGAN SUPERKEY, CANDIDATE KEY, PRIMARY KEY




