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DefinisiDefinisi
ó Data : representasi fakta dunia nyata yang mewakili 

suatu objek yang direkam dalam bentuk angka, huruf, 
simbol, teks, gambar, bunyi atau kombinasinya. 

ó Database/Basis Data : sekumpulan data yang 
terintegrasi yang diorganisasikan untuk memenuhi 
kebutuhan para pemakai di dalam suatu organisasi. 

ó DBMS (Database Management System) : 
Perangkat Lunak yang menangani semua pengaksesan ke 
basis data.

ó Sistem Basis Data : Basis Data + DBMS
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Mengapa harus DBMS ?Mengapa harus DBMS ?
ó Data dapat dipakai bersama
ó Terkontrolnya kerangkapan data (Redudancy)
ó Terpeliharanya konsistensi data 
ó Terjaminnya integritas/keutuhan data
ó Terjamin keamanannya
ó Dapat diterapkan standarisasi
ó Terpeliharanya keseimbangan/keselarasan antara 

kebutuhan data yang berbeda dalam setiap transaksi
ó Kemandirian data, dapat dipergunakan untuk 

bermacam aplikasi tanpa merubah format data
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Layanan yang disediakan oleh DBMSLayanan yang disediakan oleh DBMS
ó Penyimpanan, pengambilan dan perubahan data
ó Katalog yang dapat diakses pemakai
ó Mendukung transaksi
ó Melayani kontrol concurrency (data ter-update secara 

benar saat dilakukan perubahan terhadap basis data)
ó Melayani recovery/pemulihan ke keadaan sebelum 

terjadi kerusakan basis data
ó Melayani autorisasi
ó Medukung komunikasi data
ó Melayani integrity
ó Melayani data independence untuk kemandirian program 

dan struktur basis data
ó Melayani utility
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Lapisan Abstraksi DataLapisan Abstraksi Data

ó DBMS menyediakan sudut pandang yang 
berbeda dari tampilan data yang disajikan, 
dan pada saat yang sama menyimpan data 
hanya sekali, untuk mendukung pengguna 
dan aplikasi dengan hak akses yang 
berbeda.
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Model EksternalModel Eksternal

ó Merepresentasikan sudut pandang pengguna 
dari sisi :
◦ Tingkat eksternal yang terdiri dari banyak 

pandangan yang berbeda
◦ Setiap pandangan dibuat untuk pengguna atau 

aplikasi yang berbeda dan ditampilkan dengan 
porsi yang berbeda pada database yang 
sebenarnya

◦ Pegguna biasanya tidak peduli perihal entitas, 
atribut dan keterhubungan
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Model KonseptualModel Konseptual
ó Sudut pandang arsitek data
ó Tingkat menengah yang mengandung keseluruhan 

database
ó Model lengkap logikal :

◦ Entitas, atribut, relasi, batasan data, informasi semantik, 
sekuriti dan integritas

ó Model konseptual mendukung pandangan 
eksternal
ó Disajikan dalam ER diagram
ó Ditulis dalam DDL, disimpan dalam sistem 

database dan dikompilasi dalam DBMS
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Model FisikModel Fisik

ó Menggambarkan bagaimana data disimpan 
dalam database yaitu implementasi fisik 
database
◦ Alokasi ruang penyimpanan dan indeks
◦ Deskripsi record untuk penyimpanan
◦ Penempatan record
◦ Pemampatan data dan teknik encryption
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Mengapa terdapat Tiga Tingkatan Mengapa terdapat Tiga Tingkatan 
Arsitektur ?Arsitektur ?
ó Untuk mencapai kemandirian data (data independence)

◦ DBA dapat mengubah isi, lokasi perwujudan dalam organisasi 
basis data tanpa mengganggu program aplikasi yang ada

◦ Pabrik software pengolahan data dapat memperkenalkan produk 
baru tanpa mengganggu program aplikasi yang sudah ada

◦ Untuk  menyesuaikan perkembangan program aplikasi

◦ Memberikan fasilitas pengontrolan terpusat oleh DBA demi 
keamanan integritas data dengan memperhatikan perubahan 
kebutuhan pengguna

ó Kemandirian Data :
◦ Kemandirian data secara logik
◦ Kemandirian data secara fisik
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Kemandirian Data LogikKemandirian Data Logik

ó Skema konseptual dapat diubah oleh DBA 
tanpa mengganggu skema eksternal 
ó Menunjukkan kekebalan/imunitas skema 

eksternal terhadap perubahan skema 
konseptual
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Kemandirian Data FisikKemandirian Data Fisik

ó Mengacu pada imunitas skema konseptual 
untuk mengubah struktur file fisik pada 
organisasi yang berbeda dan perangkat 
penyimpanan
ó Sebagai contoh : jika DBA memindahkan 

file database dari satu disk ke  disk yang 
lain, tidak boleh memicu perubahan 
konseptual dan skema eksternal.
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Data Sub LanguageData Sub Language
ó DBMS merupakan kumpulan program yang mengkoordinasi-

kan semua kegiatan yang berhubungan dengan basis data. 
ó Dengan adanya berbagai tingkatan pandangan dalam suatu 

basis data maka untuk mengakomodasikan masing-masing 
pengguna dalam piranti lunak manajemen basis data biasanya 
terdapat bahasa-bahasa tertentu 

ó Data sub language : subset bahasa yang dipakai untuk operasi 
manajemen basis data

ó Data sub languange
◦ Data Definition Language (DDL)
◦ Data Manipulation Languange (DML)
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DDL (Data Definition Languange)DDL (Data Definition Languange)

ó DDL : Bahasa yang digunakan dalam 
mendefisikan struktur atau kerangka dari 
basis data, di dalamnya termasuk record, 
elemen data, kunci elemen dan relasinya.
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DML (Data Manipulation Languange)DML (Data Manipulation Languange)

ó DML : Bahasa yang digunakan untuk 
menjabarkan pemrosesan dari basis data, 
fasilitas ini diperlukan untuk memasukkan, 
mengambil, mengubah data.
ó Jenis DML :

◦ Procedural DML : digunakan untuk medefinisikan 
data yang diolah dan perintah yang akan 
dilaksanakan

◦ Non Procedural DML : digunakan untuk 
menjabarkan data yang diinginkan tanpa 
menyebutkan bagaimana cara pengambilannya
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Model DataModel Data
ó Model Data : kumpulan konsep yang terintegrasi 

yang menggambarkan data,  hubungan antara 
data dan batasan-batasan data dalam suatu 
organisaasi

ó Model Data :
◦ Berbasis Objek : menggunakan konsep entitas, atribut 

dan hubungan antar entitas -> entity-relationship, 
semantic, functional, object-oriented.

◦ Berbasis Record : basis data terdiri dari sejumlah 
record dalam bentuk yang tetap yang dapat dibedakan 
dari bentuknya -> relasional, hierarki, jaringan
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Komponen DBMSKomponen DBMS
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Komponen Software Utama Komponen Software Utama 
Database ManagerDatabase Manager
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Arsitektur DBMS MultiuserArsitektur DBMS Multiuser

ó Teleprocessing

19



Arsitektur DBMS MultiuserArsitektur DBMS Multiuser

ó Client Server
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