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Secara fisik data dalam bentuk kumpulan bit dan direkam dengan basis track didalam media penyimpan 
eksternal. Dalam prakteknya, untuk kemudahan dalam mengakses data, data disusun dalam suatu struktur logis 
yang menjelaskan bahwa: 
1. Kumpulan tabel menyusun basis data 
2. Tabel tersusun atas sejumlah record 
3. Sebuah record mengandung sejumlah field 
4. Sebuah field disimpan dalam bentuk kumpulan bit. 
 
Pengertian masing-masing istilah diatas adalah seperti berikut: 
a. Field (medan) menyatakan data terkecil yang memiliki makna. Istilah lain untuk field yaitu elemen data, 

kolom item, dan atribut. Contoh field yaitu nama seseorang, jumlah barang yang dibeli, dan tanggal lahir 
seseorang. 

b. Record (rekaman) menyatakan kumpulan dari sejumlah elemen data yang saling terkait. Sebagai contoh, 
nama, alamat, tanggal lahir, dan jenis kelamin dari seseorang menyusun sebuah record. Istilah lain yang 
juga menyatakan record yaitu tupel dan baris. 

c. Tabel menghimpun sejumlah record. Sebagai contoh, data pribadi dari semua pegawai disimpan dalam 
sebuah tabel. 

d. Basis data (database) adalah suatu pengorganisasian sekumpulan data yang saling terkait sehingga 
memudahkan aktivitas untuk memperoleh informasi. Sebagai contoh, basis data akademis mengandung 
tabel-tabel yang berhubungan dengan data mahasiswa, data jurusan, data mata kuliah, data pengambilan 
mata kuliah pada suatu semester, dan nilai yang diperoleh mahasiswa. 

 
 
 

NIRM Nama L/P Fakultas Jurusan 
200112 Ahmad L Teknik TI 
200113 Burhan L Teknik SI 
200114 Huda L Pendidikan Olahraga 
200115 Antika P Pendidikan IPA 
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DBMS (DataBase Management System) 
 
Sistem yang secara khusus dibuat untuk memudahkan pemakai dalam mengelola basis data. Sistem ini dibuat 
untuk mengatasi kelemahan sistem pemrosesan yang berbasis berkas. Pada pendekatan yang berbasis berkas, 
umumnya perancangan sistem didasarkan pada kebutuhan individual pemakai, bukan berdasarkan kebutuhan 
sejumlah pemakai. Setiap kali terdapat kebutuhan baru dari seorang pemakai, kebutuhan segera diterjemahkan 
kedalam program komputer. Akibatnya, kemungkinan besar setiap program aplikasi menuliskan data tersendiri. 
Sementara itu ada kemungkinan data yang sama juga terdapat pada berkas-berkas lain yang digunakan oleh 
program aplikasi lain. 
DBMS memiliki keuntungan seperti berikut: 
1. Independensi data, DBMS menyediakan pendekatan yang membuat perubahan dalam data tidak membuat 

program harus diubah. 
2. Pengaksesan yang efisien terhadap data, DBMS menyediakan berbagai teknik yang canggih sehingga 

penyimpanan dan pengambilan data dilakukan secara efisien. 
3. Keamanan dan integritas data, Karena data dikendalikan oleh DBMS, DBMS dapat melakukan kendala 

integritas terhadap data. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan definisi suatu field dan kekangan yang 
melekat pada field akan ditolak. Sebagai contoh, jika field Jenis_Kelamin dinyatakan berupa P atau W, 
maka penyimpanan L ke field tersebut dengan sendirinya akan ditolak oleh DBMS. 

4. Administrasi data, Jika sejumlah pemakai berbagi data, pemusatan administrasi dapat meningkatkan 
perbaikan yang sangat berarti. Dengan cara seperti ini, duplikasi atau redudansi data dapat diminimalkan. 

5. Akses bersamaan dan pemulihan terhadap kegagalan, DBMS menyediakan mekanisme sehingga data yang 
sama dapat diakses oleh sejumlah orang dalam waktu yang sama. Selain itu, DBMS melindungi pemakai 
dari efek kegagalan sistem. Jika terjadi kegagalan sistem, DBMS dapat mengembalikan data sebagaimana 
kondisi saat sebelum terjadi kegagalan. 

6. Waktu pengembangan aplikasi terpendek, DBMS menawarkan banyak fasilitas yang memudahkan dalam 
menyusun aplikasi sehingga waktu pengembangan aplikasi dapat diperpendek. 

 
Beberapa contoh DBMS yang terkenal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

 
DBMS Vendor 
Access  Microsoft Corporation 
DB2 IBM 
Informix Ibm 
Ingres Computer Associate 
MySQL The MySQL AB Company 
Oracle Oracle Corporation 
Sybase Sybase Inc. 
Microsoft SQL Server Microsoft Corporation 
Visual dBASE Borland 
Visual FoxPro Microsoft Corporation 

  
 


