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Profil Dosen

Nama Lengkap : Brigida Arie Minartiningtyas, M.Kom.
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Telp : 081999717767



Perkuliahan

Presensi minimal 75%

Kehadiran paling lambat 15 menit setelah kuliah dimulai

Tidak diperkenankan menggunakan kaos oblong dan sandal

Selama perkuliahan berlangsung, dilarang 

menggunakan ponsel

Pelaksanaan dan Tata tertib



Penilaian

Tugas

UTS

UAS

30%

35%

35%

Total 100%

Mahasiswa yang presensinya 

kurang dari 75%,

tidak bisa mengikuti UAS

Presentasi Kategori











Arsip KonvensionalBasis Data



Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian 
rupa tanpa pengulangan (redundancy) yang tidak perlu, untuk memenuhi kebutuhan

Kumpulan file/tabel/arsip yang saling berhubungan yang 
disimpan dalam media penyimpan elektronis



KOMPONENHardware

Sistem
Operasi

Database DBMS

User

Aplikasi

Komponen Basis Data



Hardware

Komputer, memori, storage (Harddisk), dll.



Sistem Operasi

Program yang menjalankan sistem komputer, mengendalikan

resource komputer dan melakukan berbagai operasi dasar



Database

Menyimpan berbagai obyek database (struktur tabel, indeks,dll)



Database Management System

Perangkat lunak yang mengelola data dalam jumlah besar



User

1. Database Administrator(DBA)

2. Security Officer

3. Application Developer

4. Application Administrator

5. Database User
6. Network Admin



Aplikasi Lain

Perangkat lunak pelengkap yang mendukung. Bersifat opsional.



Kegunaan Basis Data

Kecepatan dan 
Kemudahan 

(Speed)

Efisiensi  ruang 
penyimpanan 

(Space)

Keakuratan 
(Accuracy)

Ketersediaan 
(Available)

Kelengkapan 
(Completeness)

Keamanan 
(Security)

Kebersamaan 
pemakai 

(Shareability)





Bagian dari data, yang berupa angka dan huruf. Datum adalah bentuk tunggal dari data

DATUM

DATA

Fakta mengenai objek, orang dll. Data dinyatakan dengan nilai (angka, deretan karakter 
atau simbol)



JENIS DATA



MENURUT CARA MEMPEROLEHNYA

Data Primer Data Sekunder



Data Primer

 Mewawancarai langsung penonton bioskop 21 untuk meneliti

preferensi konsumen bioskop

 Observasi dan pengamatan proses antrian layanan

perbankan

secara langsung diambil dari objek





 Pada penelitian yang menggunakan data statistik hasil riset

dari surat kabar atau majalah

 Menggunakan data dari annual report

data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian

Data Sekunder





BERDASARKAN SUMBER DATA

Data Internal Data Eksternal



Data Internal

 Data keuangan

 Data pegawai

 Data produksi

data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu

organisasi secara internal





Data Eksternal

 Data jumlah penggunaan suatu produk pada konsumen

 Tingkat preferensi pelanggan

 Nilai GDP dari indonsia

data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar

organisasi





BERDASARKAN JENIS DATA

Data Kuantitatif Data Kualitatif



•Adalah data yang dipaparkan dalam
bentuk angka-angka.

Data kuantitatif

•Adalah data yang disajikan dalam bentuk
kata-kata yang mengandung makna.

Data kualitatif





BERDASARKAN SIFAT DATA

Data Diskrit Data Kontinyu



Data diskrit adalah data yang nilainya adalah
bilangan asli

• Contoh : Tinggi badan, berat badan

Data kontinyu adalah data yang nilainya ada
pada suatu interval tertentu atau berada pada
nilai yang satu ke nilai yang lainnya

• Contoh : pengunaan kata kira-kira, sekitar, kurang lebih





Contoh data di kampus?



Data Mahasiswa

Data Dosen

Data Matakuliah

Data Nilai

Data Pegawai

DATA



INFORMASI



INFORMASI

Menurut Gordon B. Davis

Data yang telah diolah menjadi
suatu bentuk yang penting bagi si
penerima dan mempunyai nilai
yang nyata yang dapat dirasakan
dalam keputusan-keputusan yang 
sekarang atau keputusan-keputusan
yang akan datang.



Informasi memiliki ciri

•Data yang telah diolah

•Menjadi bentuk yang lebih berarti bagi yang 
menerima

•Menggambarkan suatu kejadian nyata

•Digunakan untuk mengambil keputusan



INFORMASI

INPUT UNIT PENGOLAHAN OUTPUT

UNIT PENYIMPANAN

Transformasi data menjadi informasi



Contoh informasi di kampus?



Jumlah mahasiswa yang mengambil Basis Data

Mahasiswa sesuai Prodi

Dosen yang mengajar TI dan Fisika

Mahasiswa dengan IPK tertinggi

INFORMASI



Hirarki Data



Hirarki Data

Sistem Basis Data

Basis Data

File

Record

Field

Byte

Bit



HIRARKI DATA

 Bit→ system biner yang terdiri atas 2 macam (0 dan 1)

 Byte → bagian terkecil yang dialamatkan dalam
memori, kumpulan bit (1 byte = 1 karakter)

 Field/atribut/data item → merupakan unit terkecil
yang disebut data, yaitu sekumpulan byte yang
mempunyai makna.

 Record → Merupakan sekumpulan field/atribut/data
item yang saling berhubungan terhadap obyek tertentu.

 Berkas/file → merupakan sekumpulan record sejenis
secara relasi yang tersimpan dalam media
penyimpanan.

 Basis Data → merupakan sekumpulan dari bermacam-
macam tipe record yang memiliki hubungan antar
record dan rinci data terhadap obyek tertentu.

Sistem Basis Data

Basis Data

File

Record

Data Item

Byte

Bit



HIRARKI DATA
DATUM

FIELD

RECORD

FILE

DATA

A-Z, a–z, 1 – 9, …

Arief, Rachmat, BEKASI, 88958129, 2009

Arief

NAMA

Jl. BEKASI

ALAMAT

88958129

NO. TLP

Arief

NAMA

Jl. BEKASI

ALAMAT

88958129

NO. TLP

Arief

Rachmat

…

NAMA

Jl. BEKASI

Jl. TIMUR

…

ALAMAT

88958129

88958130

…

NO. TLP

BASIS DATA



Abstraksi Data



Abstraksi
Data

Merupakan tingkatan/level dalam melihat bagaimana
menampilkan data dalam sebuah sistem database



Level terendah dalam abstraksi data, yang 

menunjukkan bagaimana sesungguhnya suatu

data disimpan

Tingkatan ini berurusan dengan:

 Alokasi ruang penyimpanan untuk data 

dan indeks

 Deskripsi record untuk penyimpanan

 Penempatan record data

 Teknik kompresi dan enkripsi data 



Menggambarkan data apa yang sebenarnya

disimpan dalam database, serta hubungannya

(relationship) dengan data lainnya

Tingkat konseptual ini menyatakan:

 Entitas, atribut dan relasinya

 Konstrain-konstrain terhadap data

 Informasi semantiks data

 Informasi keamanan dan integritas data



Level tertinggi dari abstraksi data, yang hanya

menampilkan data sebagian dari database

User tidak membutuhkan semua data yang 

ada dalam database






