
Fundamental Basisdata 

 

Data dan management data 

Komponen dasar dari sebuah berkas dalam sistem pemberkasan adalam 

data item dimana nama terkecil dari unit data mempunyai arti di dunia 

nyata seperti nama depan, nama belakang, nama jalan, nomor KTP, dan 

pekerjaan. Sekelompok item data yang terkait yang diperlakukan sebagai 

sebuah unit oleh suatu aplikasi disebut record. Contoh dari jenis-jenis 

record adalah order /pesanan, penjual, pelanggan, produk dan toko. Suatu 

file adalah suatu koleksi record-record dari jenis tunggal. Dalam sistem 

basisdata, khususnya basisdata relational sebuah item data disebut 

column atau attribute, sebuah record disebut row atau tuple dan sebuah 

berkas disebut tabel.  

Basisdata adalah object yang sangat komplek dan rumit yang merupakan 

kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan untuk digunakan 

oleh user yang beragam dari banyak tempat dari lebih satu organisasi. 

Motivasi menggunakan database dirasa lebih besar dari sekedar data yang 

tak berhubungan sama sekali dengan data yang lain dalam arti data yang 

belum terolah.  

Database Management System (DBMS) atau sistem management 

basisdata adalah suatu sistem perangkat lunak yang biasa digunakan 

untuk memanipulasi basisdata. Suatu DBMS disyaratkan mendukung 

logical view (skema dan sub skema), physical view (metode akses dan data 

clustering), data definition language (bahasa pendefinisi data), data 

manipulation language (bahasa memanipullasi data), dan kegunaan 

penting seperti transaction management,  concurrency control, integrasi 

data, crash recovery dan keamanan data.  

 



Database life cycle (siklus hidup basisdata) 

Dalam membangun basisdata maka satu yang tidak boleh dilupakan 

adalah database life cycle atau siklus hidup basisdata. Bukan hanya 

makhluk hidup yang mempunya siklus maka basisdata juga mempunyai 

siklus hidup dari suatu bentukan ke bentukan lain. Tahapan dalam siklus 

hidup basisdata yaitu : 

Requirement 

Adalah tahapan pertama dimana seorang programmer mengumpulkan 

data dari pelanggan (dalam hal ini orang yang ingin dibuatkan basisdata). 

Pengumpulan data dapat menggunakan berbagai metode diantaranya 

wawancara, survey dan ikut dalam gerak kerja dari pelanggan.  

 

Gambar 1. Ilustrasi rapat untuk mendapatkan requirement 

 

Analisis 

Tahap analisis adalah tahap menpelajari data yang didapat dari peminat 

basisdata. Tahap ini ada dua view yaitu logical design dan physical design. 

Logical design biasa digambarkan menggunakan diagram flowchart 



sedangkan physical design sudah dalam bentuk tabel yang siap 

diterapkan.  

Contoh logical design dari requirement pembuatan basisdata sebuah toko. 

 

 

 

Gambar 2. contoh logical design 

 

Dari gambar logical design ini kemudian ditransformasikan ke dalam 

konsep pemrograman basisdata dimana dasar dari basisdata yaitu tables. 

Data konsep ini akan ditemukan hubungan antar tables. 

Pembeli 

No pembeli Nama pembeli … 

  

 

 



Produk 

No produk Nama produk Jumlah stok 

   

 

Sales 

Nama sales Alamat bagian jabatan 

    

 

Cuti sales 

Jabatan Jumlah hari cuti 

  

 

Order 

No order Nama sales No pembeli 

   

 

Order produk 

No order No produk 

  

Gambar 3. contoh physical design berupa tabel 

 

Dalam tahap physical design akan ditemukan beberapa tabel dalam 

basisdata yang mempunyai hubungan atau dalam basisdata disebut 

relation. Adanya relation kelak akan mempermudah penyederhanaan 

tabel (jika diperlukan).  

 

Implementasi 

Tahapan ini merupakan praktek sekaligus penerapan atas logical design 

dan physical design dengan diawali terlebih dahulu dalam pemilihan 

software basisdata dan interface yang akan digunakan.  



Evaluasi 

Setelah basisdata beserta interface selesai dibangun sebagai sebuah 

prototype (tentu disebut prototype karena akan masih ada perbaikan 

modifikasi) maka prototype yang telah jadi tersebut ditunjukkan kepada 

pemesan untuk dievaluasi. Evaluasi akan menghasilkan beberapa point 

penting yang harus diperbaiki agar sesuai dengan permintaan pemesan. 

Maka disinilah kemudian disebut sebagai siklus hidup karena akan ada 

kembali analisis, redesign, modifikasi dan evaluasi kembali.  

 

 

 

 

 

 

 

 


