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MODUL 

V 
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Dalam arsitektur Sistem Manajemen Basis Data (SMBD) dikenal dua macam pengertian 

pertama ; arsitektur dua level dan kedua ; arsitektur tiga level. Dalam arsitektur dua 

level dengan SMBD memungkinkan adanya interface antara gambaran global (global 

view)  yang menyangkut data dengan gambaran lokal (local view) dari program-

program aplikasi. Dalam perkembangan selanjutnya arsitektur SMBD dikenal dengan 

sebutan arsitektur tiga skema (three schema architecture). Fungsi skema ini adalah 

untuk memisahkan antara fisik basis data dan program aplikasi pemakai. Pengertian 

skema sendiri merupakan gambaran tentang data dalam suatu bahasa pemrograman 

yang didesain sedemikian rupa sehingga dimengerti oleh SMBD. 

  Kompetensi dasar yang diharapkan adalah agar mahasiswa dapat menjelaskan 

arsitektur Sistem Manajemen Basis Data. Melalui materi ini mahasiswa secara lengkap 

akan dapat mengetahui berbagai hal yang terkait dalam penyusunan atau pembuatan 

SMBD.  

  Materi yang akan dipelajari dalam modul ini meliputi  pengertian arsitektur dua 

dan tiga level, berbagai komponen SMBD dan model serta skema SMBD. 

 

A. ARSITEKTUR TIGA LEVEL 

Arsitektur tiga level pada dasarnya merupakan pengembangan dari arsitektur 

dua level dimana dalam  gambaran global dipecah lagi menjadi dua informasi yaitu : 

1. Informasi data apa saja yang ada/tersedia pada basis data, 

2. Informasi cara dan bagaimana data disimpan dan diakses  

Informasi diatas dengan ditambah gambaran lokal sehingga menjadi arsitektur tiga 

level.  

Secara umum pada arsitektur tiga level terdiri dari : 

1. Skema konseptual (conceptual schema); 

2. Skema internal (internal schema); 
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3. Skema eksternal (external schema). 

Penjelasan selanjutnya adalah sebagai berikut : 

1.  Skema Konseptual 

a. Memuat deskripsi struktur basis data secara keseluruhan untuk semua pemakai; 

b. Hanya memuat deskripsi tentang  entiti, atribut, hubungankonstrain tanpa 

memuat deskripsi data secara detail; 

c. Model data tingkat tinggi atau model data implementasi dapat digunakan dalam 

skema ini. 

d. Akan terpengaruh jika enterprise berubah atau berkembang (baik sebagian atau 

seluruhnya); 

e. Harus dirancang dan dibuat dengan pertimbangan jauh ke depan sehingga 

mampu mengikuti perkembangan enterprise. 

 

2.  Skema Eksternal 

a. Menyatakan gambaran lokal (local view) tentang basis data sesuai dengan yang 

diperlukan oleh program aplikasi; 

b. Jika beberapa program aplikasi mempunyai kesamaan dalam hal local view, 

maka program aplikasi tersebut dapat berbagi pakai skema eksternal yang sama; 

c. Ketentuan tentang data pada skema eksternal tidak boleh bertentangan dengan 

yang sudah dispesifikasikan pada skema konseptual. 

d. Model data tingkat tinggi atau model data implementasi dapat digunakan dalam 

skema ini. 

 

3.  Skema Internal 

a. Menyatakan tentang bagaimana data disimpan pada file/records, format 

penyimpanan, pengindeksan, algoritma, media penyimpanan dll. 

b. Jadi skema ini memuat deskripsi struktur penyimpanan basis data. 

c. Menggunakan model data fisikal dan mendefinisikan secara detail penyimpanan 

data dalam basis data serta jalur pengaksesan data. 
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B. PEMETAAN/KONVERSI DATA 

Pemetaan atau konversi data melalui perangkat lunak SMBD diperlukan untuk 

menjelaskan keterkaitan antara ketiga skema yang dibuat. Beberapa hal dijelaskan 

sebagai berikut : 

1. Dengan perangkat lunak  SMBD, pemetaan (konversi data) antara ketiga jenis 

skema harus dibuat. Dalam kaitan ini perangkat lunak SMBD berperan untuk 

melakukannya. 

2. SMBD harus dapat melakukan pengecekan terhadap ketiga skema dalam hal 

konsistensi dan harus menggunakan informasi yang ada pada skema untuk 

melakukan pemetaan antara skema eksternal dengan skema internal melalui 

skema konseptual. 

3. Hubungan antar ketiga skema dapat dilihat pada gambar 4. Skema konseptual 

merupakan “pusat” dari arsitektur. Setiap skema eksternal menangani satu atau 

lebih program aplikasi yang diperoleh dari skema konseptual. 

4. Skema internal menyatakan bagaimana skema konseptual diimplementasikan 

secara fisik. 
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Gambar 4. Arsitektur tiga-skema SMBD 

C.  KOMPONEN SMBD 

Dalam penerapan SMBD, secara ideal harus memiliki beberapa komponen: 

1. Bahasa untuk jendela perantara, termasuk didalamnya Bahasa Manipulasi 

Data (Data Manipulation Language=DML). 

2. Untuk skema eksternal diperlukan Bahasa Definisi Data (Data Description 

Language= DDL). 

3. DDL untuk skema konseptual. 

4. DDL untuk skema internal. 

5. Sistem kontrol basis data (Data Base Control System= DBCS) yang akan 

mengakses data karena adanya perintah DML. 

Proses kerja sistem kontrol basis data diilustrasikan pada gambar 5 berikut ini. 

Penjelasan : 

1. Program aplikasi 1 meminta DML untuk menambah record baru ke dalam 

basis data. 

2. DBCS berkonsultasi dengan program skema eksternal; dengan pemetaan 

eksrternal/konseptual; pemetaan konseptual/internal dan skema internal; 

dalam mencari jawaban dimana record baru tersebut harus disimpan. 

Pemetaan internal/ 

konseptual 

SKEMA 

KONSEPTUAL 

BASIS 

DATA 
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3. DBCS kemudian memerintahkan Operating System komputer untuk 

menyimpan record baru tersebut pada basis data; 

4. Pesan disampaikan ke Program aplikasi 1, apakah penyimpanan sukses atau 

sebaliknya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Pengaksesan data oleh Program aplikasi terhadap Basis data 

melalui Sistem kontrol basis data 

 

Sistem diatas akan menghasilkan program/data independence tetapi membuat sistem 

menjadi lambat dalam hal responsnya. 

D. ARSITEKTUR TIGA-LEVEL YANG LEBIH  MAJU 

Arsutektur tiga-level merupakan penyederhanaan dalam perancangan dan 

manajemen sistem basis data dengan adanya pemisahan antara data dan program 

aplikasi.  Jadi Arsitektur tiga-level  mencoba mempermudah desain dan  manajemen 

basis data dengan cara melengkapi sistem dengan suatu program/data independence 
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yang lebih baik dari pada arsitektur dua-level yang juga memiliki adanya sifat 

program/data independence. 

 

Beberapa implikasi arsitektur 3 level dikaitkan dengan adanya program/data 

independence : 

1. Perubahan skema konseptual 

Adanya perubahan dalam skema konseptual, misal penambahan item data tidak 

akan berpengaruh pada program aplikasi. Tetapi bila skema eksternal tidak 

sesuai lagi dengan skema konseptual yang baru maka program aplikasi juga 

harus disesuaikan. 

2. Perubahan skema internal 

Pemisahan antara skema eksternal dan skema internal berfungsi untuk menjaga 

bila terjadi perubahan skema internal, misal adanya penambahan “pointer” pada 

rekaman, tidak akan memerlukan perubahan pada program aplikasi. Perubahan 

pada skema internal juga tidak akan terjadi adanya korupsi/pengurangan data 

dari skema konseptual. 

3. Perubahan skema eksternal 

Adanya penambahan skema eksternal atau pembuatan skema eksternal baru 

tidak akan berpengaruh pada program aplikasi yang ada selama program  

tersebut tidak mengakses data berdasar skema eksternal yang baru. 

 

E. ADMINISTRASI DATA 

Karena basis data merupakan suatu bentuk sumber daya yang dibagipakai, maka 

dalam praktek penting digalang suatu koordinasi pada saat proses desain, implementasi 

dan pemelihaan. Untuk arsitektur 3 level diperlukan 3 administrator yaitu : 

administrator data tingkat enterprise, untuk skema konseptual; administrator aplikasi 

untuk skema eksternal; dan administrtor basis data untuk skema internal. 

 

F. MODEL DAN SKEMA 

Perlu dibedakan pengertian model dan skema agar memberikan gambaran 

pemahaman yang benar, yaitu: 

1. Model data adalah deskripsi data yang terbebas dari SMBD manapun. 
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2. Skema adalah spesifikasi data view yang diekspresikan ke dalam suatu bahasa 

pemrograman yang digunakan oleh suatu SMBD. 

3. Dalam salah satu tahapan proses desain, model data akan dipetakan ke dalam 

bentuk skema  melalui sistem/bahasa yang dimiliki oleh suatu SMBD. 

 

 

1. Jelaskan pengertian arsitektur dua level dan tiga level dalam arsitektu 

       SMBD! 

2. Jelaskan keuntungan dari model data dilihat dari kepentingan enterprise ! 

3. Apa perlunya pemetaan antara ketiga jenis skema dala arsitektur SMBD? 

4. Sebutkan beberapa komponen dari SMBD! 

5. Beri contoh/gambaran agar skema konseptual perlu bersifat menyeluruh/ 

komprehensif ! 

 

 

Arsitektur SMBD dikenal dengan sebutan arsitektur tiga skema (three schema 

architecture) dimana skema ini berfungsi untuk memisahkan antara fisik basis data dan 

program aplikasi pemakai. Pengertian skema sendiri merupakan gambaran tentang data 

dalam suatu bahasa pemrograman yang didesain sedemikian rupa sehingga dimengerti 

oleh SMBD. Secara umum ketiga skema tersebut meliputi skema konseptual, skema 

internal dan skema eksternal. 

 

 

 

Pilihlah B apabila jawaban Benar, dan S apabila jawaban Salah 

1. Dalam arsitektur SMBD dikenal ada tiga level yaitu : arsitektur satu level, arsitektur 

dua level dan arsitektur tiga level. (B/S)  

2. Pada arsitektur dua level SMBD memungkinkan adanya interface antara global view 

yang menyangkut data dengan local view dari program aplikasi. (B/S)  

3. Pada arsitektur tiga level SMBD, local view dipecah lagi menjadi dua informasi 

yaitu informasi tentang ketersediaan data pada basis data dan cara penyimpanan 

serta pengaksesan data.      (B/S)     

Latihan 

Rangkuman 

Tes Formatif  5 
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4. Secara umum pada arsitektur tiga level terdiri dari : skema konseptual, skema 

internal, dan skema eksternal. (B/S)  

5. Skema eksternal menyatakan gambaran umum (global view) tentang basis data 

sesuai dengan yang diperlukan oleh program aplikasi.       (B/S)      

6. Deskripsi struktur basis data secara keseluruhan untuk semua pemakai dimuat dalam 

skema internal.   (B/S)      

7. Adapun skema konseptual menyatakan bagaimana data disimpan pada file/record, 

format penyimpanan, media penyimpanan, dll.    (B/S)   

8. Secara ideal SMBD harus memiliki antara lain : DML, DDL, DDL untuk skema 

konseptual, DDL untuk skema internal dan DBCS. (B/S)     

9. Deskripsi data yang terbebas dari SMBD manapun seringkali disebut sebagai model 

data.    (B/S) 

10. Dalam tahapan proses desain, model data akan dipetakan ke dalam bentuk skema 

melalui sistem yang dimiliki oleh SMBD. (B/S)  

 

Cocokkan jawaban saudara dengan kunci jawaban Tes Formatif yang terdapat pada 

bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban saudara yang benar. Kemudian gunakan rumus 

di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan saudara terhadap materi kegiatan 

belajar ini 

Rumus : 

    Jumlah jawaban saudara yang benar 

Tingkat Penguasaan = --------------------------------------------   X   100 % 

      10 

 

Arti tingkat penguasaan yang saudara peroleh adalah : 

   90 - 100 %    =   Baik Sekali; 

   80 -   90 %    =   Baik; 

   70 -   80 %    =   Cukup; 

        <  70 %    =   Kurang. 

 

Bila saudara memperoleh tingkat penguasaan 80 % atau lebih, saudara dapat meneruskan 

dengan kegiatan belajar (modul) selanjutnya. Sedangkan jika tingkat penguasaan saudara 
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masih berada di bawah 80 %, saudara diwajibkan mengulangi kegiatan belajar (modul) 

ini, terutama bagian yang belum saudara kuasai secara baik. 
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