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Tujuan Kuliah
● Pendalaman Perancangan dan Pengolahan Basis 

Data 
● Pendalaman ERD-Normalisasi
● Pendalaman SQL
● Pemanfaatan Basis Data pada Aplikasi Client-Server



  

Pengertian Umum
● Data

Nilai yang menggambarkan suatu fakta atau 
kejadian

● Informasi
Data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih 
berguna bagi penerimanya, terutama dalam 
kaitannya dengan pengambilan tindakan atau 
keputusan



  

Pengertian Umum
● Basis Data

Kumpulan data yang saling berhubungan, yang menggambarkan 
kegiatan atau kejadian dalam suatu organisasi dan dibuat untuk 
suatu tujuan tertentu

● Sistem
Sebuah kesatuan yang antar komponen yang dihubungkan 
bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi 
untuk mencapai suatu tujuan.

● Manajemen
Sebuah proses dalam koordinasi dan pengontrolan sumber daya 
untuk mencapai sasaran secara efektif dan efesien.



  

DBMS
● DBMS

Sistem yang diperlukan untuk membantu mengelola 
kumpulan data yang besar

● Contoh : MSSQL, MySQL, Ms. Access, PostgreSQL



  

Komponen DBMS
● Kumpulan data yang saling berhubungan
● Program pengelola data untuk tujuan membuat, 

menyimpan dan mencari
● Menyediakan lingkungan yang nyaman dan efisien



  

Sistem Berkas vs. SMBD

● Basis data klasik umumnya dibangun atas 
kumpulan banyak berkas.

● Data terisolasi karna disimpan atas tipe berkas 
yang berbeda. Word, excel, dBase, dll. Dengan 
programmnya masing-masing.



  

Kelebihan DBMS dibanding Sistem Berkas

● Performa
Dapat penyimpanan data dalam jumlah besar 
dengan performa yang baik. Efisiensi dalam 
penggunaan media penyimpanan dan memori.

● Integritas terjamin.
Redudansi adalah kejadian berulangnya data 
atau kumpulan data yang sama dalam sebuah 
basis data yang mengakibatkan pemborosan 
media penyimpanan.



  

Kelebihan DBMS dibanding Sistem Berkas

● Independensi.
Perubahan struktur basis data dimungkinkan 
terjadi tanpa harus mengubah algoritma dari 
aplikasi yang mengaksesnya. Developer bisa 
lebih fokus mengembangkan antarmuka 
aplikasi dengan pengguna.

● Sentralisasi.
Data lebih mudah dikelola. Konsistensi data 
dapat lebih mudah dijaga, bandingkan dengan 
cara klasik dg berkas data tersebar.



  

Kelebihan DBMS dibanding Sistem Berkas

● Keamanan.
Keamanan yang lebih baik dan fleksibel dari 
pada pengamanan pada berkas sistem operasi.

● Keamanan dalam DBMS akan memberikan 
keluwesan dalam pemberian hak akses kepada 
pengguna.



  

Any Question?
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