
1. Pengantar Basis Data 

 

Perbedaan Sistem File Tradisional dengan Sistem File Basis Data dan 

Keterbatasannya 

 

Sistem File Tradisional 

Record-record yang disimpan dalam file dan disimpan dengan cara terpisah. Dimana 

masing-masing file diperuntukkan hanya untuk satu program file aplikasi saja. Sistem ini 

disebut juga dengan Sistem Pemrosesan File 

 

Keterbatasan Sistem File Tradisional 

1. Kerangkapan data (Redundansi data) dan Inkonsistensi data 

2. Kesukaran dalam mengakses data 

3. Data terisolir 

4. Data dependence 

5. Keamanan data 

 

Sistem Basis Data 

Suatu kumpulan file-file yang mempunyai keterkaitan antara satu file dengan file 

lainnya. 

 

Keterbatasan Sistem Basis Data 

1. Memerlukan tenaga ahli 

2. Perangkat lunak mahal 

3. Butuh daya listrik yang besar 

4. Bila ada akses yang tidak benar, kerusakan dapat terjadi 

5. Prosedur backup dan recovery sulit 

6. Pemeliharaannya butuh waktu lama karena ukurannya besar. 

  



Perbedaan Sistem File Tradisional dan Sistem Basis Data 

File Tradisional Basis Data 

Kesukaran mengakses data dan 

mendapatkan data 
Mudah mengakses dan mendapatkan data 

Timbul redundansi data dan inkonsistensi 

data 

Redundansi data dan inkonsistensi data 

minim 

Sulit dilakukan pengembangan aplikasi 

(kaku) 

Mudah dilakukan pengembangan aplikasi 

(luwes) 

Program oriented Data oriented 

 

 

Keuntungan dan kerugian menggunakan basis data 

1. Keuntungan: 

a. Control data terpusat 

b. Redundansi data dapat dikurangi dan dikontrol 

c. Ketidakkonsistensian data dapat dihindarkan 

d. Data dapat dipakai bersama (share) 

e. Penerapan standarisasi 

f. Pembatasan keamanan data (security) 

g. Integritas data dapat dipelihara 

h. Independensi data/program 

 

2. Kerugian: 

a. Mahal, butuh biaya untuk software hardware dan user yang berkualitas 

b. Kompleks, kemampuan hardware lebih besar, menjadi lebih rumit sehingga 

membutuhkan keahlian yang lebih tinggi. 

  



Istilah-istilah Basis data 

 

Beberapa hal yang termaksud unsur-unsur dari basis data adalah sebagai berikut: 

 Entititas 

Entititas adalah orang, tempat, kejadian atau konsep yang informasinya direkam. 

Pada bidang kesehatan Entity adalah Pasien, Dokter, Kamar. 

 

 Field 

Setiap entity mempunyai atribut atau sebutan untuk mewakili suatu entity. Seorang 

siswa dapat dilihat dari atributnya misalnya, NIM, Nama_siswa, Alamat. 

 

 Record 

Record adalah kumpulan isi elemen data (atribut) yang saling berhubungan 

menginformasikan tentang suatu entity secara lengkap. 

Contoh Kumpulan atribut NIP, Nama, dan alamat berisikan '0100123456789', 

'Sanusi', 'Jl. Cinta No 2 Love City'. 

 

 Data Value 

Merupakan data aktual atau infomasi yang disimpan ditiap data elemen. Isi atribut 

disebut nilai data. 

 

 Kunci Elemen Data ( Primary Key ) 

Tanda pengenal yang secara unik mengidentifikasikan entitas dari suatu kumpulan 

entitas. 

Contoh Entitas Mahasiswa yang mempunyai atribut-atribut npm, nama, alamat, 

tanggal lahir menggunakan Primary Key npm. 

  



Komponen-komponen Sistem Basis Data ( Database ) 

Basis data merupakan sistem yang terdiri atas kumpulan file atau tabel yang saling 

berhubungan dan Database Management System ( DBMS ) yang memungkinkan 

beberapa pemakai untuk mengakses dan manipulasi file-file tersebut ( Fathansyah, 

1999 ). Dalam Sistem Basis data memiliki beberapa komponen yaitu: 

 

Perangkat Keras  ( Hardware ) 

Perangkat keras yang biasanya terdapat dalam sistem basis data adalah memori 

sekunder hardisk. 

 

Sistem Operasi ( Operating System ) 

Sistem Operasi (Operating System) merupakan program yang mengaktifkan atau 

mengfungsikan sistem komputer, mengendalikan seluruh sumber daya (resource) 

dan melakukan operasi-operasi dalam komputer. Sistem Operasi yang banyak 

digunakan seperti: MS-DOS, MS-Windows 95 MS Windows NT, dan Unix. 

 

Basis data ( Database ) 

Sebuah basis data ( Database ) dapat memiliki beberapa basis data. Setiap basis 

data dapat berisi atau memiliki sejumlah objek basis data seperi file atau 

tabel.Database 

 

Management System ( DBMS ) 

Pengolahan basis data secara fisik tidak dilakukan oleh pemakai secara langsung, 

tetapi ditangani oleh sebuah perangkat lunak yang disebut DBMS yang 

menentukan bagaimana data disimpan, diubah dan diambil kembali. 

 

Pemakai ( User ) 

Bagi pemakai dapat berinteraksi dengan basis data dan memanipulasi data dalam 

program yang ditulis dalam bahasa pemograman. 

 


