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6. Database Management System 
Pengertian sistem basis data (Database System) adalah sistem informasi yang mengintegrasikan kumpulan dari 
data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan membuat tersedia untuk beberapa aplikasi yang 
bermacam-macam di dalam suatu organisasi. 
Selain pengertian di atas sistem manajemen basis data (database management system - DBMS) adalah 
perangkat lunak yang menetapkan dan memelihara integrasi logis antar file, baik eksplisit maupun implisit. 
Semua DBMS memiliki suatu pengolah bahasa deskripsi data (data description language processor) yang 
digunakan untuk menciptakan database, serta suatu pengelola database yang menyediakan isi database bagi 
pemakai. Pemakai menggunakan manipulasi data dan query language. Orang yang bertanggung jawab atas 
database dan DBMS menyediakan keuntungan yang nyata bagi perusahaan yang menggunakan komputer 
sebagai suatu sistem informasi.  
 
A. Database 
Data adalah kumpulan dari nilai-nilai angka atau teks yang belum mempunyai arti. Tabel adalah kumpulan dari 
data-data yang disimpan dalam kolom-kolom dan baris-baris. Basis data (database) merupakan kumpulan dari 
data / tabel yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di simpanan luar komputer dan 
digunakan perangkat lunak tertentu untuk memanipulasinya. Database merupakan salah satu komponen yang 
penting pada suatu sistem informasi, karena berfungsi sebagai basis penyedia informasi bagi para pemakainya. 
Penerapan database dalam sistem komputerisasi disebut dengan database sistem. 
 
B. Kegunaan Basis Data : 

1. Untuk menghindari terjadinya penggandaan pada file-file yang berbeda dari proses penyimpanan yang 
berulang-ulang supaya tidak terjadi inkonsistensi data. 

2. Mengelompokkan data dalam satu format dan satu lingkup untuk mempermudah dalam menyimpan dan 
mengambil data secara langsung oleh beberapa pemakai yang berbeda. Hal ini dapat dilakukan karena 
data tidak tergantung dan menyatu dalam program. 

3. Menciptakan keamanan data karena pengaksesan data oleh pemakai dapat dibatasi melalui program 
yang dibuat. 

4. Data dapat menjadi satu dan saling berkaitan dengan file-file yang ada dengan menggunakan suatu field 
kunci. 

 
C. Pembuatan Database 
Pembuatan database dalam Microsoft Visual Basic dapat dilakukan dari Visual Data Manager yang merupakan 
program Add-Ins, yaitu program terpisah yang disisipkan pada program Microsoft Visual Basic. Dalam Visual 
Data Manager dapat menangani bermacam format data salah satunya yaitu data dari Microsoft Access seperti 
yang akan kita coba. 
Database dibuat setelah berada dalam program Microsoft Visual Basic, dengan cara sebagai berikut : 
1. Klik menu Add-Ins, Klik Visual Data Manager, akan tampil jendela VisData seperti gambar 1 di bawah ini : 
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2. Klik menu File, Pilih New 
3. Pilih Microsoft Access, Klik Version 7.0 MDB… 
4. Ketikkan nama databasenya, dan tentukan folder penempatan filenya. 
5. Klik Save, akan tampil kotak dialog Database Window (lihat gambar 2 di atas). 
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D. Pembuatan Table 
Setelah membuat database, di dalam database harus diisikan dengan tabel-tabel yang akan digunakan untuk 
menyimpan data. 

 
Pembuatan tabel dapat dilakukan dengan cara 
: 

( 3 ) 

1. Klik kanan teks Properties yang ada dalam 
Database Window, klik New Table, 

2. Akan muncul kotak dialog Table Structure 
seperti gambar 3 di bawah ini : 

3. Ketikkan nama tabel dalam Tabel Name. 
4. Isikan field-fieldnya dengan klik Add Field, 

ketikkan nama fieldnya dan type datanya, 
klik OK (lihat gambar 4 di bawah ini : 

5. Ulangi langkah no. 4 untuk membuat field-
filed yang lainnya. 

6. Klik Close setelah selesai membuat semua 
fieldnya. 

7. Klik Build the Table untuk menyimpan 
pembuatan tabelnya. 

8. Tutup jendela VisData. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( 4 )
 
E. Pemberian Index 
Index dapat digunakan untuk pengurutan data yang dapat digunakan untuk mempercepat proses pencarian 
suatu data. Pemberian index dalam suatu tabel dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
 

1. Buka database yang tabelnya akan di Index 
dari Visual Data Menager dengan cara : 
- Klik Menu Add-In, klik Visual Data 

Manager. 
- Klik kanan nama tabelnya. 
- Klik Design, tampil jendela Table 

Structure. 
2. Klik Add Index untuk pemberian indexnya, 

tampil jendela Add Index lihat gambar 5 di 
samping ini. 

3. Ketikkan nama indexnya dalam Name Box 
 
4. Tentukan field yang akan diindex dengan 

cara klik nama field yang akan diindex dalam 
daftar Available field. 

5. Klik OK. 
 

( 5 )  
 

Catatan : 
Primary dan Unique dapat diberikan, jika data yang akan diisi dalam field yang telah diindex tidak boleh ada 
yang sama. 
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