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Saya suka dengan kata-kata ini 

nih… 

Kerjakanlah hal dengan sungguh-

sungguh, dalam 1 tahun anda akan mulai 

terbiasa. Dalam 2 tahun anda akan 

menjadi Ahli. Dalam 3 tahun anda akan 

menjadi Pakar. Dalam 5 tahun anda akan 

menjadi Master. 

 Apapun profesi anda, bila anda 

seorang master, anda akan dibayar 

mahal. Jangan mengeluh apalagi berhenti 

ketika perjuangan anda masih seumur 

jagung. 

 

Untukmu kekasihku dimanapun kamu 

berada….. 
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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum wr,wb… 

10:49 Malam, 25 November 2015, awalnya 

ehhh akhirnya buku sederhana ini 

selesai juga, sebenernya belum selesai 

sih, tapi berhubung masih ada project 

lain jadi yahh selesai sampe sini aja 

deh.. Saya ucapkan rasa syukur yang 

sebesar-besarnya kepada Allah SWT 

karena berkat izin-Nya lah saya dapat 

menulis buku ini, semoga buku ini 

bermanfaat bagi kita semua (inget buku 

loh ya), kalo ada request materi, 

pengen ketemuan, ngobrol tau apalah… 

kirim aja ke email 

aswadi.webdev@gmail.com atau 

genta.blog@gmail.com gw tungguin nih… 

makasih sebelum dan sesudahnya *_* 

 

     Penulis, 

 

     M. ASWADI 

mailto:aswadi.webdev@gmail.com
mailto:genta.blog@gmail.com
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DAFTAR ISI 

FIRST  

KATA PENGANTAR  

DAFTAR ISI  

PENDAHULUAN 

 DATABASE  

KARAKTERISTIK UTAMA BASIS DATA  

APA ITU SYSTEM BASISDATA  

TUJUAN BASISDATA 

 PEMANFAATAN  

KOMPONEN BASISDATA 

 DBMS  

PANDANGAN TERHADAP BASIS DATA  

MODEL DATA 

 MACAM-MACAM MODEL DATA  

  ENTITY-RELATIONSHIP  

  MODEL HIRARKI  

  MODEL JARINGAN  

  MODEL RELASIONAL  

ERD 

 ENTITAS          

 ATRIBUTE        

 RELASI  

BAHASA BASISDATA 

DATA DEFINITION LANGUAGE (DDL) 
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DATA MANIPULATION LANGUAGE  

ANOMALY DAN REDUDANSI  

 ANOMALI (ANOMALY) 

 REDUNDANSI (REDUNDANCY) 

NORMALISASI 

 NORMALISASI BASIS DATA  

 BENTUK-BENTUK NORMAL  

KEAMANAN 

 KEAMANAN PADA PERANCANGAN 

BASISDATA  

 TINGKAT AKSES   

PRAKTIKUM 

 TIPE DATA  

 INSTALASI XAMPP  

 MEMBUAT DATABASE  

MODIFIKASI STRUKTUR TABLE  

FUNGSI AGREGAT  

OPERATOR  

FUNGSI  

MENYATUKAN HASIL TABEL  

PENUTUP 
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PENDAHULUAN 

BASISDATA? DATABASE? 

SYSTEM DATABASE? 

Tak perduli kan katamu… 

Tak perduli kan omonganmu… 

Ku hidup hanya sekali… 

Ku lakalukan sesuka hati… 

 Hidup jangan dibikin susah 

 Bawa santai seperti kau di pantai 

………………………………………………………

……………………………………….. 

Maaf terbawa suasana musik jadi ada sedikit lirik 

lagu ini atas -_- 

 Ok sedikit menyinggung masalah database, 

pertanyaan pertama adalah apa itu database?..... (mau 

saya yang jawab atau jawab sendiri?) 

• Basis : Markas/Gudang, tempat 

bersarang/berkumpul. 
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• Data : Representasi fakta dunia nyata yang 

mewakili suatu objek seperti manusia 

(pegawai, siswa, pembeli,pelanggan), 

barang, peristiwa, dan sebagainya 

yang direkam dalan bentuk angka, 

huruf simbol, teks, gambar, bunyi atau 

kombinasinya. 

BASISDATA adalah himpunan kelompok data(arsip) 

yang saling berhubungan yang diorganisasi 

sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan 

kembali dengan cepat dan  mudah. Dapat disebut 

juga kumpulan file/tabel/arsip yang saling 

berhubungan yang disimpan dalam media 

penyimpanan. 

 Jadi database atau basisdata adalah sebuah 

Kumpulan file/tabel/arsip yang saling 

berhubungan yang disimpan dalam media 

penyimpanan tertentu yang diorganisasi 

sedemikian rupa agar kelak dapat 
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dimanfaatkan kembali dengan cepat dan  

mudah. 

Penjelasan tersebut saya dapatkan dari penjabaran 

data yang berarti berkas/file/arsip/etc… dan basis 

yang berarti tempat/markas/lemari/etc…. (gw juga 

tau *-* :v ) 

 Basis Data (Database) = Lemari arsip  

- Memberi sampul / map 

- Menentukan kelompok / jenis arsip  

- Memberi Nomor  

- Menempatkan arsip-arsip dengan cara/urutan 

tertentu  

Karakteristik utama basis data : 

 Merepresentasikan aspek dari dunia 

nyata, 

 Terstruktur dengan baik, 
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 Dapat merepresentasikan kondisi saat 

ini (current state) 

 Ada penggunanya dan ada aplikasi,  

 Disimpan dalam memori komputer 

secara permanen, dan  

 Dapat diakses dan dimanipulasi 

menggunakan DBMS 

Apa itu System BASISDATA? 

Sistem basis data dapat diartikan “sebagai kumpulan 

file / table yang saling berhubungan (dalam sebuah 

basis data di sebuah sistem komputer)  dan 

sekumpulan program (DBMS / Database 

Management System) yang memungkinkan beberapa 

user (pemakai), dan / atau program lain untuk 

mengakses dan memanipulasi file (table) tersebut. 

 

 


