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BASIS DATA

Konsep Basis Data

Dalam setiap langkah kehidupan modern manusia tidak bisa dilepaskan dari 

basis data.  Sejak lahir seorang bayi sudah dicatat dan diisikan datanya pada 

rumah sakit tempat ia dilahirkan, kemudian saat membuat akte kelahiran 

kembali dicatat di pemerintahan.  Saat akan memasuki usia sekolah baik TK, SD, 

SMP, SMA hingga Perguruan Tinggi bahkan saat bekerja maupun kematiannya 

akan selalu dicatat datanya dalam organisasi yang berkompeten.

Sebenarnya basis data tidak selalu berhubungan dengan komputer karena 

pencatatan secara manual ke dalam suatu buku besar pun bisa dianggap sebagai 

suatu basis data, akan tetapi saat ini bila berbicara mengenai teknologi basis 

data maka akan selalu dihubungkan dengan teknologi komputer karena kedua 

hal tersebut berjalan beriringan.

Banyak definisi yang digunakan untuk menjelaskan istilah basis data.  Disini 

disimpulkan bahwa Basis data adalah kumpulan data yang saling berkaitan 

dan terorganisasi dengan baik sehingga mudah untuk disimpan dan 

dimanipulasi.  Sedangkan data adalah suatu fakta atau kejadian tentang 

sesuatu di dunia nyata yang dapat direkam/dicatat.

Data yang tersimpan dalam basis data bisa beragam ukurannya, misalnya 

data karyawan dalam suatu perusahaan mungkin hanya akan berjumlah 

puluhan, ratusan atau ribuan data.  Akan tetapi data nomor telepon dalam suatu 

negara bisa berjumlah jutaan data.

Karena informasi adalah data yang sudah diolah maka dapat dikatakan 

bahwa basis data merupakan sumber utama dari suatu sistem informasi. Basis 

data yang buruk akan menyebabkan sistem informasi yang buruk pula.

DBMS (Data Base Management System)

Yaitu perangkat lunak untuk mendefinisikan, menciptakan, mengelola dan 

mengendalikan pengaksesan basis data dengan praktis dan efisien.
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Komponen Sistem Basis Data

1. Data (Data Operasional, Data Masukan, Data Keluaran)

2. Hardware (Perangkat Keras)

3. Software (Perangkat Lunak)

4. User / Pemakai 

Keterangan :

Data Operasional : yaitu data yang disimpan dalam basis data baik itu berupa 

data master maupun data transaksi

Data Masukan (Input data) : yaitu data dari luar sistem yang dimasukkan 

melalui peralatan input seperti keyboard yang dapat mengubah data operasional

Data Keluaran (Output data) : yaitu data berupa laporan melalui peralatan 

output seperti screen, printer dll, sebagai hasil proses dari dalam suatu sistem 

yang mengakses data operasional.

Hardware (Perangkat Keras) : Terdiri dari semua peralatan komputer yang 

berbentuk fisik yang digunakan untuk pengelolaan basis data, seperti : HardDisk, 

Keyboard, Monitor dll.

Software (Perangkat Lunak) : Digunakan sebagai interface (antar Muka) 

antara pemakai dengan data fisik basis data, misalnya : Program-program 

aplikasi (POS, Inventory System dll) maupun DBMS (MySQL, SQL Server, Oracle 

dll)

User Atau Pemakai dibagi menjadi 4 bagian :

1. Naïve User / Pemakai Awam

Yaitu pemakai yang tidak berpengalaman / tidak mahir.  Berinteraksi 

dengan basis data menggunakan program aplikasi yang khusus dibuat 

untuk suatu keperluan.  Misal : Teller Bank, Kasir, Web User

2. Sophisticated User / Pengguna Canggih

Yaitu Pemakai yang beriinteraksi dengan basis data tidak melalui 

program melainkan menggunakan bahasa query.  Misal : Analis sistem, 

Pelaku End User Computing

3. Application Programmer / Pemrogram Aplikasi
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Yaitu profesional dibidang komputer yang membuat program aplikasi 

menggunakan tool untuk membuat program aplikasi seperti Visual 

Foxpro, Delphi dll

4. Data Base Adiministrator (DBA)

Yaitu orang atau tim yang bertugas untuk mengelola sistem basis data 

secara keseluruhan.  Tugas dari DBA antara lain :

a. Mendefinisikan maupun modifikasi Skema (dengan pernyataan DDL) 

b. Mendefinisikan struktur tempat penyimpanan dan metode akses

c. Mendefinisikan Batasan Integritas

d. Pemberian Kewenangan / Hak Akses

e. Pemeliharaan (Backup, recovery, memantau kinerja)

SISTEM BASIS DATA

Sistem Basis Data adalah gabungan antara Basis data dan perangkat 

lunak DBMS termasuk di dalamnya program aplikasi yang dibuat dan bekerja 

dalam suatu sistem yang bertujuan untuk dapat memanipulasi data dari basis 

data sehingga diperoleh informasi yang diinginkan.

Gambar 1. Gambaran Lingkungan Sistem Basis Data

Terdapat perbedaan antara pendekatan pemrosesan berkas dan 

pendekatan pemrosesan basis data.  Dalam pendekatan basis data sejumlah 

User / Programmer

Program Aplikasi / Query

Perangkat Lunak Pemroses Program / Query

Perangkat Lunak Pengakses Data

Definisi Data/ 
Meta data

Basis Data

DBMS

Sistem Basis Data
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data disimpan dalam satu tempat dengan definisi data yang tetap sehingga 

dapat diakses oleh beberapa pemakai dengan berbagai program aplikasi.  

Definisi data disimpan dalam sistem katalog  (terpisah dari data � program-data 

independent) yang berisi informasi tentang struktur, tipe dan format 

penyimpanan data.  Informasi ini disebut meta data.  Meta data digunakan oleh 

DBMS untuk mengakses data.

Pada pendekatan pemrosesan berkas, struktur data didefinisikan dalam 

program aplikasi sehingga hanya program aplikasi tsb yang dapat mengakses 

datanya.

Perbandingan Pengelolaan Pemrosesan Berkas Dengan DBMS

Berikut ini beberapa kelemahan aplikasi yang menggunakan pemrosesan berkas 

:

• Data tidak standar, setiap aplikasi menggunakan standarnya sendiri

• Memunculkan redundansi data yang berakibat pemborosan dan 

ketidakkonsistenan data

• Ketergantungan pada aplikasi pemrosesnya

• Pemisahan dan Isolasi data

• Kesulitan sharing data maupun pengelolaan konkurensi data

• Jika mengembangkan butuh waktu lama karena selalu dari awal (tidak 

terintegrasi, padahal data tsb sudah ada di aplikasi lain)

• Kesulitan dalam pemeliharaan

Keunggulan DBMS

• Pengendalian Redundansi

• Meningkatkan konsistensi data

• Kemudahan Sharing data / mengurangi isolasi data (single 

repository/penempatan data di satu tempat, defined once and then is 

accesed by various users)  � meningkatkan kemungkinan integrasi data

• Peningkatan Pengendalian Konkurensi (Mis. pengurangan stok saat terjadi 

2 penjualan bersamaan)

• Pemaksaan standar

• Peningkatan integritas (berhubungan dengan konsistensi data)

• Peningkatan keamanan data



Bahan Ajar Basis Data Halaman : 5 / 49

• Memudahkan pengembangan aplikasi

• Independence data / Kemandirian data dari aplikasi memudahkan 

pemeliharaan

• Peningkatan Jenis laporan 

• Peningkatan Produktivitas � keuntungan ekonomi jangka panjang

Kerugian DBMS

- Kompleks

- Biaya Investasi tinggi

- Perancangan yang buruk akan menurunkan kinerja

STRUKTUR SISTEM BASIS DATA

Beberapa buku menyebutkan sebagai Blok DBMS, ditunjukkan pada 

gambar 2.  Sistem Basis data dibagi ke dalam modul-modul yang masing-masing 

memiliki tanggung jawab bagi keseluruhan sistem. Komponen fungsional dari 

sistem tersebut adalah :

Storage Manager (Manajer Penyimpanan)

• Modul-modul program penyedia interface antara data (dari disk storage) 

dan program aplikasi / query

• Bertanggung jawab terhadap storing, retrieving, updating

• Komponennya terdiri dari :

o Manajer Otoritas dan Integritas � menguji batasan integritas dan 

memeriksa keabsahan pengguna

o Manajer Transaksi � memastikan konsistensi data saat terjadi 

kegagalan, mengendalikan konkurensi dan menjamin atomisitas

o Manajer berkas / File Manager � Mengelola alokasi ruang 

penyimpanan dan struktur data yang digunakan

o Manajer Penyangga / Buffer Manager � Bertanggung jawab 

melakukan pemanggilan data dari harddisk ke memori serta 

memutuskan data mana yang tetap disimpan di memori (data 

residen).
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Gambar 2. Struktur Sistem Basis Data / Blok DBMS

Query Processor

• Untuk menyederhanakan dan memfasilitasi akses pada data

• Komponennya antara lain  :

o DDL Interpreter � menerjemahkan pernyataan DDL dan merekam 

definisinya ke kamus data / data dictionary

o DML Compiler � menerjemahkan pernyataan DML menjadi rencana 

evaluasi yang mengandung instruksi tingkat rendah.  Selain itu juga 
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melakukan optimasi query untuk meningkatkan kecepatan dan 

menghemat alokasi memori

o Query Evaluation Engine � Melakukan eksekusi query dengan 

instruksi peringkat rendah yang dihasilkan oleh DML Compiler

ARSITEKTUR BASIS DATA

Sesuai ANSI SPARC 1975, arsitektur untuk sistem basis data terdiri dari tiga 

tingkat yaitu 

1. Tingkat Internal atau fisik / Physical Level

2. Tingkat Konsep / Conceptual Level

3. Tingkat Pandangan / View Level / External Level

Digambarkan sbb :

Gambar 3. Arsitektur 3 tingkat

Tujuan adanya arsitektur 3 tingkat adalah memunculkan abstraksi dan 

memisahkan pandangan pemakai terhadap basis data dan cara implementasinya 

secara fisik sehingga memperoleh keuntungan ketidakbergantungan / 

independensi data yang tinggi

Alasan :

• Tiap pemakai dapat mengakses data yang sama tetapi dengan pandangan 

yang berbeda, dengan kata lain user view sesuai kebutuhan dan bisa 

berbeda tiap user

• User tidak berurusan dengan kerumitan penyimpanan fisik basis data

• DBA dapat melakukan perubahan struktur penyimpanan basis data tanpa 

mempengaruhi user view

View 1 View 2 View 3 … View N

Conceptual Level

Physical Level
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Physical Level / Tingkat Internal / Tingkat Fisik

• Merupakan tingkat terendah

• Mendeskripsikan cara penyimpanan fisik data

• Mengurusi alokasi ruang penyimpanan data dan indeks

• Berhubungan dengan metode menajemen file untuk menyimpan dan 

mengakses data

Conceptual Level / Tingkat Konsep

• Mendeskripsikan tentang data apa yang disimpan 

• Menyatakan Entitas, Atribut dan keterhubungannya (relationships) serta 

konstrain maupun informasi mengenai keamanan dan integritas data

• Berisi Struktur Logik

View Level / Tingkat Pandangan / External Level

• Berinteraksi dengan sebagian dari basis data (sesuai kebutuhan user)

• View / pandangan mendefinisikan satu bagian untuk satu kelompok 

pemakai tertentu

• Dapat menyediakan banyak pandangan berbeda pada basis data yang 

sama
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KETAKBERGANTUNGAN / INDEPENDENSI DATA

Kemampuan memodifikasi skema di satu tingkat tidak mempengaruhi definisi 

skema di tingkat yang lain

Ada 2 macam independensi :

• Logical data independence / ketakbergantungan data secara logik

o Perubahan skema konsep tak pengaruhi skema pandangan / 

program aplikasi

o Misal : penambahan suatu atribut dimungkinkan tanpa harus 

menulis ulang program aplikasi

o Catatan : Perubahan skema konsep untuk aplikasi yang 

berhubungan ada kemungkinan tetap mempengaruhi tingkat 

pandangan, contohnya penambahan atribut golongan darah pada 

struktur data mahasiswa � agar dapat diisikan dengan mudah 

maka program aplikasi yang sudah ada juga harus sedikit dirubah 

untuk fasilitas pengisian gol. Darah.

• Physical data independence / Ketakbergantungan secara fisik

o Perubahan skema fisik tak pengaruhi skema konsep

o Misal : Penambahan indeks seharusnya tidak akan mempengaruhi 

tingkat konsep maupun pandangan, hanya mungkin yang cukup 

terasa pada tingkat pandangan adalah peningkatan kinerja

Kesimpulan untuk pendekatan Basis data

• Berbeda dengan pendekatan berkas

• Peletakan data di satu tempat (Repository) sehingga data cukup 

didefinisikan sekali dan kemudian dapat diakses oleh banyak pemakai

• Terdapat Meta Data

• Ketakbergantungan / Independensi data

• Mendukung Banyak Pandangan dari data yang sama

• Mendukung sharing data serta proses transaksi multiuser
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MODEL DATA

� Konsep yang digunakan untuk membuat struktur Basis data

Terdapat 2 kelompok model data :

1. Konseptual / high level

Bagaimana pemakai basis data memandang / memperlakukan data

2. Fisikal / Low Level

Bagaimana deskripsi detail data disimpan dalam komputer (format 

perekaman, urutan dan indexing)

Model data konseptual

Terdiri dari 2 macam :

1. Object base data model (Model data berbasis object)

Menjelaskan hubungan logik antar data dalam suatu basis data 

berdasar obyek datanya

Mis : Entity Relationship (E-R), Semantik, Object Oriented

2. Record Base data Model (Model Data berbasis Record)

Menjelaskan hubungan logik antar data berdasar record

Digunakan untuk menguraikan implementasi sistem basis data

Mis : Relational, Hirarki, Jaringan

E-R Model

• Entity Relationship Model � Dikenalkan oleh Chen (1976)

• Berdasarkan anggapan bahwa dunia nyata terdiri dari koleksi obyek-obyek 

dasar yang dinamakan entitas (Entity) serta hubungan (Relationship) 

antara entitas-entitas tsb.

• Tak Bergantung DBMS dan platform perangkat keras

Digunakan untuk :

• Mengembangkan Model Konseptual

• Menjelaskan Struktur Basis Data

• Memberikan gambaran kepada pengguna terhadap data

Tiga Komponen Penting dalam Model E-R adalah : Entity, Atribut dan Relasi
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ENTITY / ENTITAS

�Obyek di dunia nyata yang dapat dibedakan dengan obyek yang lainnya

Set Entity / Himpunan Entitas : Kumpulan Entity yang serupa

Set Entity dapat berupa :

Fisik : Mahasiswa, Pasien, Kendaraan

Konsep / Logik : Pekerjaan, Mata Kuliah, Kursus

Simbol Entity : (berupa kotak Segiempat)

Contoh Entity � Totok, Andi, Budi � dimodelkan sebagai 

ATRIBUT

� Ciri atau karakteristik yang bermakna untuk mendeskripsikan entitas

� Bertujuan untuk membedakan obyek-obyek di dalam entity

Karakteristik yang bermakna dan tidak bermakna 

contoh untuk entity mahasiswa maka :

- bermakna : NIM, nama_mahasiswa, IPK

- tidak bermakna : tinggi_badan, berat badan

Tinggi_badan dan berat_badan menjadi karakteristik yang bermakna bagi entity 

petinju

Simbol atribut : elips dan dihubungkan dengan entity melalui garis

JENIS-JENIS ATRIBUT :

• Atribut Sederhana

o Atribut yang disusun hanya dari satu komponen tunggal dengan 

keberadaan bebas.  Atribut sederhana tak dapat dibagi lagi �

atribut atomik

o Misal : nama, jenis_kelamin

• Atribut Komposit

Mahasiswa

Mahasiswa

NIM Nama_mahasiswa IPK
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o Atribut yang disusun dari banyak komponen yang masing-masing 

keberadaannya bebas.  Atribut dapat dipecah menjadi komponen 

yang lebih kecil yang keberadaannya bebas

o Misal : alamat � jalan, no_rumah, kecamatan

• Atribut Tunggal

o Mengandung hanya satu nilai.  Bisa terdiri dari atribut sederhana 

atau atribut komposit

o Misal : NIM, No_karyawan, Agama

o Ket : Seorang mahasiswa hanya punya 1 NIM, atau 1 Agama

• Atribut Bernilai Banyak / Jamak

o Atribut yang mengandung banyak nilai

o Misal : hobby, ketrampilan, nomor_telepon

o Ket : Seorang mahasiswa bisa memiliki banyak hobby atau lebih 

dari 1 nomor_telepon

• Atribut turunan

o Atribut yang mengandung nilai dimana nilai tersebut bisa diperoleh 

dari hasil kalkulasi atau penerapan algoritma ke atribut lain

o Misal : atribut umur � bisa diperoleh dari atribut tanggal_lahir
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Cara penggambaran beberapa jenis atribut di atas :

Gambar 4. Cara Penggambaran Atribut
Domain Atribut

• Himpunan nilai yang diberikan ke suatu atribut

• Termasuk diantaranya : tipe data, panjang, konstrain, format dll

• Atribut yang berbeda boleh mempunyai domain yang sama

Key (Kunci)

• Himpunan dari satu atau lebih atribut yang digunakan untuk membedakan 

antara satu entity dengan entity yang lain

• Harus unik dan tidak boleh kosong

• Superkey, Candidate key, primary key

• Primary Key :

o Candidate key yang dipilih untuk identifikasi entitas pada himpunan 

entitas

o Digambarkan dengan menambah garis bawah

Mahasiswa

NIM

Nama_mahasiswa

Tanggal_lahir

Alamat

Jalan

No_rumah

Kecamatan
Nomor_telepon

hobby

umur

Mahasiswa

NIMnama_mahasiswa

IPK
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RELASI

� Himpunan antara satu himpunan entitas dengan himpunan entitas yang 

lain

� Dilambangkan dengan simbol diamond (wajik) yang di dalamnya 

terdapat kata kerja/ kata hubung

Misal :

Dosen Mengajar Mahasiswa

Atribut Hubungan / atribut relasi

� Uraian tentang suatu hubungan

� Berguna untukenjelaskan suatu hubungan

� Jika atribut hubungan cukup banyak maka perlu dipertimbangkan untuk 

menjadi entity baru

Derajat Relasi :

� Jumlah entitas yang berpartisipasi dalam suatu relasi

Ada tiga macam :

1. Unary relationship / rekursif relationship

hanya melibatkan 1 entitas / berderajad 1

MahasiswaDosen Mengajar

Mata KuliahMengambilMahasiswa

NIM

nama_mahasiswa

NIM

nama_mahasiswa

SKS

nama_mk

Kode_MK

Nilai

Karyawan Menikah

1 - 1

Karyawan

1 - m

memimpin
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2. Binary relationship

melibatkan 2 entitas / berderajad 2

3. Ternary Relationship

melibatkan 3 entitas / berderajad 3

Cardinality Ratio

• Menjelaskan hubungan batasan jumlah keterhubungan satu entity dengan 

entity lainnya

• Menyatakan jumla anggota entity yang terlibat dalam ikatan yang terjadi

• Tergantung pada aturan suatu organisasi / aturan bisnis tertentu

• Jenis :

o One to one , 1 : 1, satu ke satu

o One to many, 1 : m, satu ke banyak

o Many to many, m : n, banyak ke banyak

Karyawan berteman

m - n

MahasiswaDosen Mengajar

Yayasan Menyediakan

Beasiswa

Mahasiswa
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Contoh :

1 : 1

Seorang pasien hanya boleh menempati satu tempat tidur

Satu tempat tidur hanya boleh ditempati seorang pasien

Totok A11
Titik B12
Andi A12

1 : m, m : 1

Seorang pegawai hanya boleh bekerja di satu departemen

Satu departemen bisa mempekerjakan banyak pegawai

Totok Dep. Pertanian
Titik Dep. Perindustrian
Andi Dep. Peternakan

m : n

Seorang mahasiswa boleh menambil banyak mata kuliah

Satu mata kuliah boleh diambil banyak mahasiswa

Totok Kalkulus
Titik Basis Data
Andi Aljabar Linier

Tempat TidurPasien Tidur
1 1

DepartemenBekerja
1

Pegawai
m

n
AmbilMahasiswa Mata Kuliah 

m
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Partisipasi Hubungan

• Partisipasi atau keterlibatan tiap anggota entity dalam membentuk instan 

hubungan

• Dapat bersifat wajib (Full / Total Participation) atau tidak wajib 

(Partial Participation)

• Penggambaran bisa menggunakan (berurutan lambang wajib / tidak 

wajib)

/ atau /   atau  /

Misal :

� Wajib

Setiap dosen harus membimbing minimal 1 orang mahasiswa

� Tidak 
Wajib

Dosen bisa membimbing banyak mahasiswa atau tidak membimbing satu orang 

pun mahasiswa

Entitas Kuat (Strong Entity) dan Entitas Lemah (Weak Entity)

• Entitas Kuat � keberadaannya tak tergantung keberadaan entitas lain

• Entitas Lemah � keberadaannya sangat tergantung keberadaan entitas 

lain

• Identifying owner 

o entitas dimana entitas lemah bergantung

o digambarkan dengan segiempat bertumpuk 

• Identifying relationship

o Relasi antara entitas lemah dan entitas kuat

o Digambarkan dengan diamond/wajik bertumpuk  

MahasiswaDosen Mengajar
1 m

MahasiswaDosen Mengajar
1 m



Bahan Ajar Basis Data Halaman : 18 / 49

Contoh :

Soal :

Sebuah Sekolah Tinggi Komputer mempunyai 5 Buah Jurusan (TI, MI, TK, SI, 

KA).  Setiap Mahasiswa hanya diperbolehkan mengambil 1 jurusan.  Apabila 

mahasiswa jurusan TI akan mengambil Jurusan SI maka mahasiswa tersebut 

harus keluar dari jurusan TI dan pindah ke jurusan SI.  Setiap Jurusan 

menawarkan mata kuliah dimana mata kuliah-mata kuliah tersebut bebas 

diambil oleh setiap mahasiswa tergantung nilai IP semesternya masing-masing.  

Mahasiswa diperbolehkan untuk cuti maksimal 4 semester tidak berturut-turut 

Setiap mata kuliah hanya boleh diampu oleh seorang dosen, meskipun mata 

kuliah tersebut mata kuliah pararel (mata kuliah yang sama tetapi lebih dari 1 

kelas).  Apabila Dosen mempunyai kesibukan yang cukup padat seperti sedang 

menyelesaikan S2/S3 ataupun memangku jabatan struktural maka dosen 

tersebut diperkenankan untuk tidak mengajar mata kuliah apapun.  Selain 

mengampu mata kuliah, setiap dosen wajib membimbing minimal 1 orang 

mahasiswa.

Nasabah

NIM

nama_mahasiswanama_nasabah

Saldo

Mempunyai Rekening

No_rekening
Kode_nasabah
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Jawaban :

Skema :
Mahasiswa (nim: char(10), nama_mhs: char(20), alamat: char(30), ipk: 

float(4,2), kode_jur: char(2), kode_dosen: char(15))

Jurusan (kode_jur: char(2), nama_jur: char(15))

Dosen (kode_dosen: char(5), nama_dosen: char(20))

Mata_kuliah (kode_mk: char(8), nama_mk: char(20): sks: integer, kode_jur: 

char(2), kode_dosen: char(5))

Ambil (nim: char(10), kode_mk: char(8), nilai: char(1))

Mahasiswa

Dosen

terdaftar

ambilbimbing Menawarkan

mengampu

Jurusan

Mata Kuliah

IPK

Alamat

SKS

Nama_mhs
Kode_jur Nama_Jur

Nama_MK

Kode_Dosen

Nama_Dosen

Kode_MK

NIM

Nilai
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Model Data Lain :
Model Hierarki

- model pohon pada IMS ( Information Money System )

- Pola hubungan  orangtua dan anak

- Simpul bisa digambarkan dengan         atau          yang menyatakan medan

- ∀ orangtua bisa punya 1/ N anak, tapi ∀ anak hanya punya 1 orangtua

- gambar

Model Jaringan
- mirip dengan model hirarki

- ∀ orangtua bisa punya 1/ N anak tapi ∀ anda bisa punya 1/N orangtua

- gambar :

ALevel 1

B C D E

F G H I J

K

Level 2

Level 3

Level 4

D = Daun
C = Cabang

A

C D

F G H I

E

J

B
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Model Relasional

Model Data Konseptual

�Object Base Data Model

– ERD, Semantik, Object Oriented

� Record Base Data Model

�Merepresentasikan basis data secara menyeluruh dan merupakan 

implementasi tingkat tinggi

�Data distrukturkan dalam record dengan format tipe yang tetap

– Relasional, Jaringan, Hirarki

Model Data Relasional

�Diperkenalkan pertama kali oleh E.F.Codd (1970)

�Model data yang dominan dan mendasar pada produk andalan DBMS

� Produk :

– IBM DB2, Informix, sybase, MsAcces, SQLServer, Foxpro, Paradox

Konsep basis data relasional

� Basisdata relasional merupakan kumpulan dari relasi dengan nama-

nama relasi yang berbeda

� Berbasis pada teori himpunan dan matematika (aljabar dan kalkulus 

relational)

� Relasi terbentuk dari 2 bagian :

– Instan relasi : Tabel yang terdiri dari baris dan kolom

– Skema : Menspesifikasikan nama dari suatu relasi ditambah nama 

dan type kolom
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Istilah dalam Model Relasional

� Relasi

– Pada dasarnya berupa tabel dengan baris dan kolom yang bernama

� Atribut / Field / Aritas / Kolom

– Kolom yang bernama dalam suatu relasi

� Degree � jumlah atribut yang dimiliki relasi

� Tupel / Record/ baris/ row

– Baris dari suatu relasi atau disebut juga elemen dari relasi

– Berbeda dengan konsep record di file, tupel mempunyai jumlah 

kolom yang sama

� Kardinalitas � jumlah tupel dalam relasi, nilai kardinalitas adalah 

kondisi suatu saat dari suatu tabel jika tupel berubah maka kardinalitas 

ikut berubah

� Domain

– Himpunan nilai yang diijinkan pada suatu atribut

NIM Nama IPK

04123 Totok 3,21

04234 Titik 2,77

04345 Andi 2,50

04456 Rudi 3,81

Field/Kolom/Atribut/Aritas

Derajat / Degree

Tuple/
Baris /
Row

Kardinalitas



Bahan Ajar Basis Data Halaman : 23 / 49

Komponen Model Relasional

� Struktur data

– Data-data diorganisasi dalam bentuk tabel dengan baris-baris dan 

kolom-kolom

� Manipulasi data

– Operasi manipulasi dilakukan dengan menggunakan perintah SQL

� Integritas data

– Fasilitas untuk menspesifikasikan aturan bisnis yang memelihara 

integritas data saat dilakukan manipulasi

Ketentuan / Properti Relasi

� Setiap Relasi dalam basisdata harus mempunyai nama yang unik

� Setiap Atribut/Kolom mempunyai nama yang unik, urutan kolom tidak 

diperhatikan

� Relasi adalah himpunan tupel

– Setiap tupel bersifat unik / distinct  [gambar relasi(1)]

– Karena berupa himpunan maka urutan keberadaan tupel tidak 

diperhatikan

� Setiap nilai pada perpotongan baris dan kolom tertentu bersifat atomic 

(bernilai tunggal), tidak diperkenankan atribut bernilai banyak 

[gambar relasi (2) ]
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NIM Nama Alamat IPK

001 Totok Jalan Hati-hati 10 3,22

002 Titik Jalan Berbatu 20 3,22

003 Andi Jl. Kupang Gang I No I0 A 2,7

Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah Dosen

SKBP701H Database Kelas Server Badiyanto

SKBP702H Pemrog.Basis data Lanjut Badiyanto

SKBP325E Sistem Basis Data Cuk Subiyantoro

SKBP325E Sistem Basis Data Tri Prabawa

Gambar Relasi(1)

NIM Nama Mata Kuliah

001 Totok Kalkulus,Aljabar Linier

002 Titik Basis Data,Kalkulus

003 Andi Basis Data,Kalkulus,Pemrograman Web

NIM Nama Mata Kuliah

001 Totok Kalkulus

001 Totok Aljabar Linier

002 Titik Basis Data

002 Titik Kalkulus

003 Andi Basis Data

003 Andi Kalkulus

003 Andi Pemrograman Web

Gambar Relasi(2)
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Skema Relasi

� Skema relasi terdiri dari :

–  Nama Relasi � Harus unik

–  Nama atribut relasi �  Harus unik dan diasosiasikan dengan nama 

domain

 Contoh :

Mahasiswa (nim : char(10), nama : char(40), alamat : char(40), ipk : 

decimal(4,2))

– Pengembangan berikutnya adalah disertakannya konstrain integritas

� Instan Relasi  [gambar relasi (1)]

Primary dan Foreign Key

� Primary Key (Kunci Primer/Utama)

– Atribut atau kombinasi atribut yang secara unik mengidentifikasi 

setiap baris dalam relasi

� Foreign Key (Kunci Tamu)

– Atribut atau kombinasi atribut pada relasi yang berfungsi sebagai 

kunci primer pada relasi lain pada basisdata yang sama

– Digunakan untuk melakukan referensi ke tupel pada relasi lain (relasi 

yang menjadikan kunci tersebut sebagai kunci primer)

CCoonnttoohh RReellaassii

NIM Nama_mhs Alamat IPK

001 Totok Jalan Hati-hati 10 3,22

002 Titik Jalan Berbatu 20 3,22

003 Andi Jl. Kupang Gang I No I0 A 2,7

Gambar : Tabel Mahasiswa
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Kode_mk Nama_mk SKS

A01 Database Kelas Server 2

A02 Pemrog.Basis data Lanjut 2

A03 Sistem Basis Data 3

Gambar : Tabel Mata Kuliah

NIM Kode_mk

001 A01

001 A03

002 A01

003 A02

003 A03

Gambar : Tabel Ambil_mata_kuliah

Skema Relasi :

Mahasiswa (nim:char(10), nama_mhs:char(25), alamat:char(40), ipk 

decimal(4,2))

Kuliah (kode_mk:char(8), nama_mk:char(30), sks: integer))

Ambil_kuliah (nim:char(10), kode_mk:char(8))

IPK

Alamat

Nama_mhs

*NIM

SKS

Nama_mk

*Kode_mk

**Kode_MK

**NIM

Mahasiswa Kuliah

Ambil_Kuliah

IPK

Alamat

Nama_mhs

*NIM

SKS

Nama_mk

*Kode_mk

**Kode_MK

**NIM

Mahasiswa Kuliah

Ambil_Kuliah
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NORMALISASI

Permasalahan Redundansi

� Redundansi : Perulangan yang berlebihan

� Redundansi adalah alasan utama diperlukannya normalisasi

� Redundansi menyebabkan :

– Pemborosan ruang penyimpanan

– Anomali pada saat insert (simpan), Update (edit/pembaharuan),

Delete (hapus)

– Bisa menyebabkan inkonsistensi

Contoh Redundansi

NIM Nama Alamat Hobby

001 Totok Jl. Hati-hati No 5 Yogya Membaca

001 Totok Jl. Hati-hati No 5 Yogya Menari

002 Andi Jl. Barbatu-batu RT 5 RW 3 No 10 Membaca

002 Andi Jl. Barbatu-batu RT 5 RW 3 No 10 Menyanyi

002 Andi Jl. Barbatu-batu RT 5 RW 3 No 10 Nonton

003 Titik Jl. Kupang Gang I No 10 A Berburu

003 Titik Jl. Kupang Gang I No 10 A Berenang

004 Antok Jl. Raya Km 15 Solo Bersepeda

Kunci Utama ? � NIM + Hobby
� Tidak Boleh Kosong / Null

Anomali yang terjadi

� Anomali Insert (Penyisipan)

– Keadaan yang tidak diingini atau munculnya masalah saat akan 

menyisipkan data baru ke dalam relasi dengan struktur yang tidak 

lengkap

– Data baru bernama Rudi tetapi hobby belum tercatat…?
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� Anomali Update (Pembaharuan)

– Keadaan di mana apabila satu nilai atribut perlu diperbaharui, jika 

lebih daripada satu data yang terlibat yang disebabkan adanya 

pengulangan data maka apabila tidak semua data diperbaharui akan 

menimbulkan inkonsistensi data

– Andi berpindah alamat…?

� Anomali Delete (Penghapusan)

– Keadaan di mana apabila satu data dihapuskan pada suatu relasi, 

terjadi kehilangan data lain yang masih diperlukan

– Data hobby bersepeda dihilangkan � Data Antok ikut hilang

� Penyebab Redundansi

– Perulangan fakta yang sama

– Adanya atribut turunan

� Umur (diperoleh dari tgl lahir)

� Subtotal (diperoleh dari Qty x Harga)

� Solusi Redundansi

– Penghilangan data turunan

– Dekomposisi

� Lossy decomposition / lossy-join decomposition (kehilangan 

info)

� Lossless-join decomposition (tidak kehilangan info)

� Redundansi >< Duplikasi

– Duplikasi bisa diterima karena menggambarkan fakta yang berbeda
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Kebergantungan

� Kebergantungan fungsional (functional dependency / FD)

� Diberikan sebuah relasi R, atribut Y dari R adalah bergantung fungsi 

pada atribut X dari R jika dan hanya jika setiap nilai X dalam R punya 

hubungan dengan tepat satu nilai Y dalam R

� Digambarkan : X � Y

� Sisi kiri (X) disebut sebagai determinan atau penentu

� Untuk setiap nilai X tertentu pasti akan didapatkan nilai Y yang sama

Contoh Kebergantungan

� IDPegawai � NamaPegawai

� NIM,Kode_MK � Nilai_MK

– Kebergantungan pada lebih dari satu atribut

� Kebergantungan Fungsional Penuh :

– IDPegawai � Tgl_lahir  ……(1)

– IDPegawai,NamaPegawai � Tgl_lahir …(2)

– No 2 : Namapegawai sebenarnya tidak diperlukan untuk memperoleh 

Tgl_lahir 

– No 1 : Kebergantungan Fungsional Penuh

� Kebergantungan Transitif

– Kebergantungan pada suatu atribut bukan kunci utama

Proses Normalisasi
� Penormalan adalah proses menguraikan relasi-relasi yang bermasalah 

mengikut aturan atau ciri-ciri tertentu.

� Penormalan dilaksanakan langkah demi langkah, yaitu dari satu bentuk 

normal ke satu bentuk normal yang lebih tinggi.
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� Setiap bentuk normal mempunyai syarat-syarat kelayakan tertentu 

yang mesti dipenuhi sebelum relasi tersebut diuji untuk bentuk normal 

yang lebih tinggi.

� Ada 6 tingkat bentuk Normal

– Bentuk Normal pertama (1NF)

– Bentuk Normal Kedua (2NF)

– Bentuk Normal Ketiga (3NF)

– Bentuk Normal Boyce- Codd (BCNF)

– Bentuk Normal Keempat (4NF) – Fagin

– Bentuk Normal Kelima (5NF) – Fagin

� Untuk relasi sederhana biasanya sudah dalam kondisi yang baik pada 

2NF atau 3 NF 

Tahapan Normalisasi

� Kondisi Relasi tidak normal (unnormalized) adalah kondisi data apa 

adanya, tidak mengikuti suatu format tertentu termasuk ketidak 

lengkapan ataupun redundansi

� Contoh :

NIM Nama Mata Kuliah
001 Totok Kalkulus,Aljabar Linier
002 Titik Basis Data,Kalkulus
003 Andi Basis Data,Kalkulus,Pemrograman Web

NIM Nama Mata Kuliah
001 Totok Kalkulus

Aljabar Linier
002 Titik Basis Data

Kalkulus
003 Andi Basis Data

Kalkulus
Pemrograman Web
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Contoh Tahapan dalam Normalisasi

Bentuk UnNormalized (Tidak Normal)

Berikut ini merupakan contoh nyata dari suatu faktur pembelian saat 

dilakukan penulisan ulang ke dalam dokumen pembelian. 

No 
Nota

Tanggal Kode 
Sup

Nama 
Sup

Kode 
Brg

Nama Brg Qty Harga Jumlah Total

001 01/01/05 U01 Unilever L001 Sabun Lux 2 500 1000 1000

002 02/01/05 I01 IndofoodM001 Indomie 5 700 3500 9000

S001 Supermie 10 550 5500

003 04/01/05 I01 IndofoodM001 Indomie 10 700 7000 7000

• Terdapat Record yang tidak lengkap

• Terlihat beberapa Duplikasi yang tidak perlu (redundansi)

Bentuk Normal Pertama (1NF)

� Suatu relasi memenuhi bentuk normal pertama (1NF) jika dan 

hanya jika setiap Atributnya bersifat atomik

No 
Nota

Tanggal Kode 
Sup

Nama 
Sup

Kode 
Brg

Nama Brg Qty Harga Jumlah Total

001 01/01/05 U01 Unilever L001 Sabun Lux 2 500 1000 1000

002 02/01/05 I01 Indofood M001 Indomie 5 700 3500 9000

002 02/01/05 I01 IndofoodS001 Supermie 10 550 5500 9000

003 04/01/05 I01 Indofood M001 Indomie 10 700 7000 7000
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Bentuk Normal Kedua (2NF)

� Telah memenuhi 1NF

� Atribut bukan kunci harus bergantung fungsional pada primary key 

(kunci utama)

� Primary Key harus unik dan bisa menjadi identitas atribut lain yang 

menjadi anggotanya

� Perlu dilakukan dekomposisi dan penghapusan atribut turunan

Kode Sup Nama Sup
U01 Unilever

I01 Indofood

Tabel : Suplier

Kode Brg Nama Brg
L001 Sabun Lux

S001 Supermie

M001 Indomie

Tabel : Barang

No Nota Tanggal Kode Sup Kode Brg Qty Harga Total
001 01/01/05 U01 L001 2 500 1000
002 02/01/05 I01 M001 5 700 9000
002 02/01/05 I01 S001 10 550 9000
003 04/01/05 I01 M001 10 700 7000

Tabel : Nota
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Bentuk Normal Ketiga (3NF)

� Telah memenuhi 2NF

� Semua atribut bukan primer tidak punya hubungan yang transitif

� Semua atribut bukan kunci hanya bergantung pada primary key

� Untuk Contoh data pembelian, pada relasi nota terdapat permasalahan :

– Atribut QTY dan Harga tidak tergantung penuh pada nomor nota 

tetapi juga bergantung fungsional terhadap kode barang 

(ketergantungan transitif)

– Masih terdapat redundansi (nonota,tanggal, kodesup, total) jika pada 

satu nota dilakukan pembelian lebih dari 1 item barang

Kode Sup Nama Sup
U01 Unilever

I01 Indofood

Tabel : Suplier
Kode Brg Nama Brg
L001 Sabun Lux

S001 Supermie

M001 Indomie

Tabel : Barang

No Nota Tanggal Kode Sup Total
001 01/01/05 U01 1000
002 02/01/05 I01 9000
003 04/01/05 I01 7000
Tabel : Header_Nota

No Nota Kode Brg Qty Harga
001 L001 2 500
002 M001 5 700
002 S001 10 550
003 M001 10 700
Tabel : Detail_Nota
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Hasil Relasinya :

Relasi

NamaSup
*KodeSup

NamaBrg

*Kodebrg

**Kodesup

Total
Tanggal

*Nonota

Suplier Barang

Header Nota

Harga

QTY
**Kodebrg
**Nonota

Detail Nota

* Kunci pri mer / Primary Key
** Kunci Tamu/ Foreign Key
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BCNF

�� Meskipun sudah memenuhi 3NF namun masih memiliki lebih dari 1 

kunci kandidat

NIM Mata Kuliah Pembimbing IP

123 Lukis Van Gogh 3,9

123 Pemrograman Bill Gates 3,3

456 Kimia Avogadro 3,2

789 Musik Sebastian Bach 3,7

678 Lukis Van Gogh 3,5

Permasalahan

� Kebergantungan transitif = kebergantungan antara 2 atribut bukan 

kunci  � sudah tidak ditemukan dan sudah memenuhi 3 NF

� Mata Kuliah bergantung secara fungsional terhadap pembimbing

� Update anomaly

– Bila Untuk mata kuliah Lukis, pembimbing Van Gogh diganti oleh 

Affandi maka harus dilakukan 2 (atau lebih) perubahan

� Insertion Anomaly

– Bila akan menambahkan nama Soeharto untuk membimbing mata 

kuliah Ilmu Politik tidak dapat dilakukan hingga paling sedikit 1 

mahasiswa mengambil mata kuliah tsb

� Deletion Anomaly

– Jika Mahasiswa dengan NIM = 789 dihapus maka data Sebastian 

Bach juga akan hilang

Primary Key
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Penyelesaian dari permasalahan tersebut di atas

NIM Pembimbing IP

123 Van Gogh 3,9

123 Bill Gates 3,3

456 Avogadro 3,2

789 Sebastian Bach 3,7

678 Van Gogh 3,5

Pembimbing Mata Kuliah

Van Gogh Lukis

Bill Gates Pemrograman

Avogadro Kimia

Sebastian Bach Musik

Efek negatif Normalisasi

� Performance Problem

– Masalah performance yang terutama adalah saat akan menampilkan 

data, apabila sebelumnya hanya perlu membuka satu tabel maka 

setelah dilakukan normalisasi setiap menampilkan data diperlukan 

dua atau lebih tabel yang harus dibuka

� Referential Integrity Problem

– Adanya permasalahan Parent – Child problem saat penambahan data 

baru (kode belum ada di parent) dan penghapusan (kode masih ada 

di child)

– Bisa diatasi dengan referential integrity yang terdapat dalam DBMS, 

tetapi ada kemungkinan mempunyai resiko tinggi

� Permasalahan Pemrograman

– Kesulitan dalam proses pemrograman

–– Kesulitan dalam pemberian fasilitas kemudahan user friendly, 

misalnya mengurutkan data dengan index
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Denormalisasi

� Proses normalisasi basis data yang ketat (tanpa redundansi dan tanpa 

anomali) meningkatkan efisiensi dan konsistensi data

� Terkadang berakibat tidak efisiensinya proses dan kompleksitas dalam 

pemrograman 

� � Kinerja Sistem turun

� Denormalisasi : Proses transformasi relasi yang telah normal menjadi 

relasi yang tidak normal

Alasan Denormalisasi

� Beberapa hal penting dalam pengembangan sistem :

– Konsistensi dan integritas data

– Kecepatan Proses

– Keamanan data

– Kemudahan Pembuatan Program

� Saat melakukan denormalisasi biasanya dikarenakan 3 hal terakhir

� Denormalisasi harus dilakukan hati-hati agar tidak kehilangan hal yang 

pertama di atas

Akibat Denormalisasi

� Kemungkinan terjadinya inkonsistensi maupun tidak terpenuhinya 

integritas data

� Efisiensi penyimpanan berkurang

� Denormalisasi pada suatu data bisa berakibat menurunnya kinerja 

pengolahan data yang lain

� Bila terjadi perubahan aturan bisnis maka bisa mengakibatkan kontra 

produktif
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Teknik Denormalisasi

� Bila ada relasi 1 ke 1 maka ada kemungkinan kedua relasi tsb 

digabungkan

• Mis :

o Mhs (nim c(10); nama c(30); alamat c(50))

o Ortu (idOrtu c(5); nim c (10); nama_ortu c(30); alamat_ortu 

c(50))

• Hasil denormalisasi

oo Mhs (nim c(10); nama c(30); alamat c(50); nama_ortu c(30); 

alamat_ortu c(50))

� Data Acuan � apabila suatu data acuan jarang sekali berubah dan 

sering dipakai maka data acuan bisa dimasukkan ke dalam relasi yang 

menggunakannya

• Misal:

o Barang (kode c(8); nama_brg c(30); kode_sat c(2))

o Satuan (kode_sat c(2); nama_sat c(15))

• Menjadi :

o Barang (Kode c(8); nama_brg c(30); kode_sat c(2); 

nama_sat c(15))

oo Satuan (kode_sat c(2); nama_sat c(15))

� Atribut Turunan � Terkadang apabila suatu atribut turunan sering 

diakses maka sebaiknya atribut tersebut dimunculkan dalam relasi

• Misal :

o Detail_beli (id_beli c(10); kode_brg c(8); qty n(5); harga 

n(7); disc1 n(6,2); disc2 n(6,2); disc3 n(6,2))

• Menjadi :

oo Detail_beli (id_beli c(10); kode_brg c(8); qty n(5); harga 

n(7); disc1 n(6,2); disc2 n(6,2); disc3 n(6,2); rpDisc1 n(7); 

rpDisc2n(7); rpDisc3 n(7) )
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� Atribut Terkodekan � Apabila dalam suatu atribut sudah mengandung 

suatu arti tertentu namun ada kemungkinan bahwa arti tersebut bisa 

berubah pada suatu saat maka arti kode tersebut bisa dibuat atribut 

baru

• Misal :

o Barang (kode_brg c(5); nama_brg c(30))

o Contoh Kode_brg : 01001, 02001 dll

o 2 digit awal berarti kode kelompok

o Kelompok (kode_klmpk c(2); nama_klmpk c(15))

• Menjadi :

o Barang (kode_brg c(5); nama_brg c(30); kode_klmpk c(2))

oo Kelompok (kode_klmpk c(2); nama_klmpk c(15))

� Data Rekapitulasi � Untuk mempercepat Pelaporan terkadang 

dibutuhkan suatu data rekap dari data transaksi

• Misal :

o JualBulan (bulan c(2); kode_brg c(5); qty_jual n(7); 

jumlah_jual n(8))

o Atribut jumlah_jual sebenarnya merupakan hasil perhitungan 

qty * harga per barang setiap ada transaksi penjualan

oo Qty_jual merupakan perhitungan total qty per barang setiap 

transaksi penjualan

� Tabel Laporan � Tabel Laporan biasanya bersifat temporary table / 

tabel sementara

• Digunakan untuk memudahkan dalam pembuatan laporan

• Tidak memperhitungkan terjadinya redundansi

• Misal :

o Lap_jual (tgl d; nonota c(10); kode_brg c(5); nama_brg 

c(30); qty n(3); harga n(7); jumlah n(8))
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DASAR – DASAR 

SQL (Structured Query Language)

SQL adalah bahasa standar dalam basis data yang digunakan untuk 

melakukan manipulasi data.  Standardisasi bahasa ini dilakukan oleh ANSI 

tahun 86, 89,92 dan 99, dimana tiap perubahan tahun dilakukan  

peningkatan kemampuan SQL. Pada perkembangan saat ini standar yang 

paling banyak digunakan adalah standar ANSI 92.  Hampir semua DBMS 

menggunakan SQL sebagai fasilitas untuk memanipulasi data seperti 

Oracle, SQLServer, MySQL, PostgreSQL, Foxpro dsb.

Meskipun awalnya hanya merupakan bahasa untuk memanipulasi data, 

pada perkembangannya SQL juga dapat digunakan untuk melakukan 

definisi data maupun control (security) terhadap data.  Sehingga bahasa 

Query ini dibagi menjadi 3 bagian :

- DDL (Data Definition Language)

- DML (Data Definition Language)

- DCL (Data Control Language)

DDL (Data Definition Language)

DDL merupakan bahasa yang digunakan untuk membuat atau 

memodifikasi database dan tabel, Perintah DDL a.l:

CREATE ���� Untuk membuat

Syntak :

- membuat database

CREATE DATABASE nama_database

- membuat tabel

CREATE TABLE nama_tabel ( field1 type_data1 (lebar_data1), field2 

type_data2 (lebar_data2) )

Apabila akan menambahkan konstrain integritas PRIMARY KEY maka 

syntaknya adalah sbb :
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CREATE TABLE nama_tabel ( field1 type_data1 (lebar_data1) PRIMARY 

KEY, field2 type_data2 (lebar_data2) )

Catatan : yang akan dijadikan primary key adalah field1

Misal :

CREATE TABLE mahasiswa (nim char(10), nama char(30), jurusan  

char(2), ipk float(4,2))

DROP ���� Untuk menghapus :

Syntak :

- menghapus database

DROP DATABASE nama_table

- menghapus tabel

DROP TABLE nama_table

ALTER ���� Untuk memodifikasi tabel

Syntak :

- menambah field baru

ALTER TABLE nama_tabel ADD COLUMN field_baru type_data(lebar_data)

Misal : ALTER TABLE mahasiswa ADD COLUMN alamat varchar(80)

- menghapus field

ALTER TABLE nama_tabel DROP COLUMN field_yang_dihapus

Misal : ALTER TABLE mahasiswa DROP COLUMN alamat 

- mengedit / mengganti field

ALTER TABLE nama_tabel CHANGE [COLUMN] field_lama field_baru 

type_data(lebar_data)

Misal : ALTER TABLE mahasiswa CHANGE nama nama_mhs char(40)
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DML (Data Manipulation Language)

DML merupakan bahasa untuk memanipulasi data 

(membaca/menampilkan, menambah, mengedit, menghapus)

Perintah DML a.l :

1. untuk membaca atau menampilkan data

SELECT daftar_field_yang_akan_ditampilkan

FROM nama_tabel

[ WHERE kriteria_data_yang_akan_ditampilkan ]

Operator Relasi

Beberapa operator relasi yang digunakan pada saat akan dibutuhakan 

suatu kriteria tertentu untuk menampilkan data adalah :

Operator Arti

= Sama dengan

> Lebih Besar

>= Lebih Besar atau sama dengan

< Lebih Kecil

<= Lebih Kecil atau sama dengan

<> Tidak Sama Dengan

LIKE Mengandung suatu kata/huruf tertentu

BETWEEN Rentang antara dua nilai

Sedangkan operator logika yang sering digunakan adalah :

AND, OR dan NOT

Misal :

- menampilkan nim dan nama semua mahasiswa

SELECT nim, nama FROM mahasiswa
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- menampilkan nim dan nama mahasiswa jurusan MI

SELECT nim, nama FROM mahasiswa WHERE jurusan = “MI”

- menampilkan semua field dari tabel mahasiswa jurusan MI

SELECT * FROM mahasiswa WHERE jurusan = “MI”

- menampilkan nama mahasiswa yang berawalan “PAR”

SELECT nama FROM mahasiswa WHERE nama LIKE “PAR%”

- Menampilkan nim,nama dan IPK mahasiswa yang mempunyai IPK 2,5 

sampai 3,2

SELECT nim,nama,ipk FROM mahasiswa WHERE ipk BETWEEN 2.5 AND 

3.2

- Menampilkan nim,nama dan alamat mahasiswa jurusan TI yang berjenis 

kelamin wanita

SELECT nim,nama,alamat FROM mahasiswa WHERE jurusan= “TI” AND 

jenis_kel = “WANITA”

2. Untuk Menambah data baru

Syntak :

INSERT INTO nama_tabel (field1, field2, …) VALUES (value1, value2,…)

Field dan value harus berjumlah sama dan masing-masing berpasangan, 

artinya : value1 akan diisikan ke field1, value2 akan diisikan ke field2, 

dst.

Misal :

INSERT INTO mahasiswa (nim, nama) VALUES (“05023562”,”TOTOK”)

3. Untuk MengEdit Data

Syntak :

UPDATE nama_tabel SET field1 = value1, field2 = value2,…

[ WHERE kriteria ]
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Misal :

Untuk mengganti nama mahasiwa menjadi ANDI untuk nim 05023562

UPDATE mahasiswa SET nama = “ANDI” WHERE nim=”05023562”

4. Untuk Menghapus Data

Syntak :

DELETE FROM nama_tabel 

[ WHERE Kriteria ]

Misal :

Untuk menghapus data mahasiswa yang mempunyai nim 05023562

DELETE FROM mahasiswa WHERE nim = “05023562”

DCL (Data Control Language)

DCL merupakan bahasa yang digunakan untuk pengaturan akses seorang 

user terhadap data.

Catatan : user sudah harus terdaftar

1. Memberikan Hak akses kepada user 

Syntak :

GRANT hak_atau_privileges

ON Nama_Database.Nama_Tabel

TO Nama_User

Misal :

(contoh berikut menggunakan MySQL )

Seorang user (totok dengan host : localhost) diperkenankan untuk 

membaca dan menambah data mahasiswa dalam database kampus tetapi 

tidak diperkenankan untuk melakukan hal yang lain seperti mengedit, 

menghapus dll

GRANT select, insert ON kampus.mahasiswa TO totok@localhost
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1. Mencabut Hak akses dari user 

Syntak :

REVOKE hak_atau_privileges

ON Nama_Database.Nama_Tabel

FROM Nama_User

Misal :

(contoh berikut menggunakan MySQL )

hak yang diberikan kepada totok di atas dicabut

REVOKE select, insert ON kampus.mahasiswa FROM totok@localhost
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Perancangan Basis Data

SDLC 

(System Development Life Cycle)

� Siklus Hidup Pengembangan Sistem

� Langkah-langkah untuk melakukan pengembangan sistem Informasi

� Tahapan (Laudon,1998): 

• Definisi Proyek

o Pedefinisian dan pemahaman masalah

• Studi Sistem

o Analisis Kebutuhan

• Desain

o Perancangan konseptual dan fisik

• Pemrograman

o Pembuatan kode program

• Instalasi

o Implementasi dan pengujian

• Pasca Instalasi

o Pemeliharaan sistem

� Kejadian yang sering terjadi adalah terjadinya permasalahan saat 

pengujian sehingga ada kemungkinan proses kembali ke desain atau 

pemrograman 

�� Apabila Pengulangan yang dilakukan semakin pada tahap awal (misal 

pada definisi proyek atau studi sistem) maka biaya yang dikeluarkan 

akan semakin terjadi pemborosan baik dari segi biaya, waktu, tenaga 

maupun pikiran.  Sehingga diharapkan sebelum memasuki tahapan 

berikutnya, terutama tahapan pemrograman, tahap sebelumnya telah 

betul-betul sesuai dengan kebutuhan user.
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DDiissttrriibbuussii UUssaahhaa PPeennggeemmbbaannggaann SSiisstteemm

Perancangan Basis Data Konseptual Secara Umum

� Buat rancangan data konseptual 

� Identifikasi Entitas

� Identifikasi Relationship dan cardinality ratio

� Tentukan Domain Atribut

� Tentukan Primary Key

� Gambar Diagram ER

� Penentuan model data logik lokal (tiap view)

� Perbaikan model data konsep

� Penghilangan keterhubungan M:N � muncul Entitas baru

� Pengecekan keterhubungan 1:1

Pengkodean
20%

Desain
15%

Analisis
20%

Pengujian
45%

Pengkodean
20%

Desain
15%

Analisis
20%

Pengujian
45%
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� Penurunan relasi dari model data logik

� Penentuan Primary Key dan Foreign Key dalam tiap keterhubungan 

(1:1 ; 1:M)

� Penentuan Primary Key pada Entitas Kuat 

� Penentuan Foreign Key pada Entitas Lemah

� Validasi model melalui proses normalisasi

� Melakukan Proses normalisasi pada Relasi yang terbentuk

� Validasi model berdasar transaksi

� Definisi Konstrain Integritas

� Menambahkan konstarin integritas untuk menjaga konsistensi 

basis data

� Lakukan Review dengan Pemakai

� Penggabungan dan Validasi model data logik Global

� Penggabungan model data tiap view menjadi satu kesatuan 

terintegrasi dalam perusahaan

� Pertimbangkan Kemungkinan Pertumbuhan masa datang

� Review Model ER akhir dengan pemakai

Perancangan Basis data Fisik

� Penerjemahan model data logik global ke DBMS

� Perancangan relasi (berdasar skema relasi)

� Perancangan Aturan Integritas

� Perancangan dan implementasikan representasi fisik

� Analisa transaksi

� Penentuan Indeks sekunder

� Estimasi ruang Disk

� Perancangan dan implementasikan mekanisme pengamanan

� Rancang view-view pemakai

� Rancang aturan-aturan pengaksesan
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� Review Hasil akhir dengan pemakai

Hal-hal lain yang perlu diperhatikan

� Perkiraan kebutuhan indeks sekunder terutama untuk penggunaan 

syarat pada statemen WHERE pada SQL

� Perkirakan volume transaksi untuk menghitung kapasitas disk yang 

diperlukan

� Penentuan Sistem Operasi dan DBMS yang digunakan


