
Dbase Pendahuluan 

 

Database dapat diartikan sebagai gabungan dari beberapa data yang diolah dan 

diorganisasikan sedemikian rupa, sehingga didapatkan suatu  hubungan atau relasi antara 

data yang satu dengan yang lainnya. Data tersebut dapat dipakai secara bersama-sama 

oleh beberapa pemakai aplikasi. 

Fungsi database adalah sebagai pengolah atau pengatur data. Dapat membuat suatu 

file data (kumpulan data) yang berisi data-data yang dapat diubah/tambah/hapus jika 

diperlukan.  

Pengolahan data tidak dapat dilepaskan dari pengertian yang berhubungan dengan 

DATA dan INFORMASI. 

Data adalah sekumpulan dari simbol-simbol teratur yang merepresentasikan tentang 

obyek, benda, alam dan lain-lain. 

Informasi adalah hasil dari pengolahan data yang kemudian akan digunakan untuk bahan 

pengambilan keputusan.  

Tingkatan/hierarki data yang harus diketahui, sebagai berikut  : 

        Character             Field   Record  File  Database 

- Character adalah huruf, angka, spesial karakter dan simbol-simbol lainnya. 

- Field adalah gabungan dari beberapa character yang mempuyai arti atau mewakili 

suatu identitas dari data. 

- Record adalah suatu kelompok data yang terdiri dari beberapa field. 

- File adalah kumpulan beberapa record yang sejenis. 

- Database adalah gabungan beberapa buah file. 

 

Contoh : 

   No.   Dept  Nama  Alamat  Gaji 

Record 1  001     01  Ana  Jl. Merdeka 3500000 

Record 2  002     03  Susan  Komp. BNI 2500000 

Record 3  003     05  Andi  Jl. Merpati 3000000 

 

  Field 1   Field 2 Field 3  Field 4  Field 5 



Dbase mengenal 5 jenis data, antara lain : 

- Data character (C), berupa abjad, angka ataupun karakter lainnya. Panjang data 

string maksimum adalah 254 karakter. 

- Data Numerik (N), sesuai dengan namanya data ini terdiri dari angka 0 hingga 9 

dengan berbagai kombinasi serta titik (.) sebagai titik desimal. 

- Data Logical (L), bernilai 2 jenis .T. dan .F. 

- Data Tanggal (D), menyatakan tanggal dan dituliskan dengan angka dan karakter 

slash(/).  

- Data Memo (M), berisikan karakter untuk menuliskan catatan. Berisikan hingga 

4000 karakter. 

 

Untuk membuat file baru dengan struktur diatas, dituliskan pada dot command  dengan 

perintah   CREATE 

 

         . create [nama_file]             Perintah dalam dbase bisa disingkat 4 huruf terdepan. 

 

 

Syarat penulisan FIELD yang baik : 

- Maksimum 10 karakter 

- Dimulai dengan abjad 

- Dapat dilanjutkan dengan huruf, angka dan garis bawah 

- Jangan ada spasi 

- Jangan ada lambang-lambang, seperti  *^&)_#)$%@()_^ 

 

Dbase akan memberikan akhiran DBF (singkatan dari database File) pada setiap nama 

file.  

 

 

 

 

 



Tabel Operator MATEMATIKA 

OPERATOR FUNGSI 

+ Menambah atau merangkaikan dua string karakter. 

- Mengurangkan dua bilangan atau merangkaikan dua string karakter 

tanpa spasi kosong yang mengikutinya. 

* Mengalikan dua bilangan 

/ Membagi dua bilangan 

^ atau ** Perpangkatan 

(  ) Digunakan untuk mengelompokkan. 

 

 

Tabel Operator RELASIONAL 

OPERATOR FUNGSI 

< Lebih kecil dari 

> Lebih besar dari 

= Sama dengan 

< > atau ## Tidak sama dengan 

 Lebih kecil atau sama dengan 

 Lebih besar atau sama dengan 

$ Karakter untuk membandingkan apakah satu string karakter 

disimpan dalam string karakter lainnya. 

 

Tabel Operator LOGIKA 

OPERATOR FUNGSI 

.AND. Menyatakan bahwa dua harus sama 

.OR. Menyatakan bahwa salah satu atau dua hal harus benar. 

.NOT. Menyatakan bahwa satu hal pasti tidak benar. 

(  ) Tanda kurung yang dipakai untuk mengelompokkan ekspresi logika 

 

 

 



Klasifikasi instruksi dalam Dbase, adalah sebagai berikut : 

a. Instruksi dalam pembuatan file    : 

.Copy 
Menyalin database yang sedang dikerjakan 

kedalam database yang baru. 

.Copy file 
Untuk membuat duplikat file pada file yang 

beranekaragam. 

.Copy struktur Membuat duplikat dari struktur file yang ada 

kedalam database yang baru. 

.Create report Membuat file laporan yang nantinya digunakan 

dalam tampilan laporan. 

.Modify command Untuk mengaktifkan text editor dan juga untuk 

menyusun program dan file format. 

.Modify structure 
Untuk memodifikasi struktur file database yang 

sudah ada. 

.Sort 
Untuk mengurutkan ulang isi dari record dan 

menghasilkan file record yang baru. 

 

b. Instruksi dalam penambahan atau pengisian data    : 

. Append Untuk mengisi/menambah data record baru 

kebagian akhir file database yang aktif. 

.Broswe Digunakan untuk penambahan data dengan cara 

membawa kursor melalui record yang terakhir. 

.Insert Digunakan untuk melakukan penyisipan data 

kedalam database yang sedang aktif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



c. Instruksi untuk mengubah atau mengganti data yang ada    : 

.Browse Digunakan untuk memperbaiki/mengubah 

record yang banyak, satu layar penuh. 

.Change Digunakan untuk mengubah isi dari field dan 

record tertentu dalam database yang aktif. 

.Delete Untuk menandai record dalam database yang 

sedang aktif untuk maksud akan melakukan 

penghapusan. Tandanya * 

.Edit Untuk memperbaiki data record database. 

Instuksi ini manfaatnya identik dengan 

CHANGE dan BROWSE 

.Pack Untuk melakukan penegasan penghapusan yang 

telah ditandai dengan (asterk). 

.Recall  Untuk melakukan pembatakan/memanggil 

kembali record yang akan dihapus. 

.Replace Untuk mengganti isi field tertentu dari file 

database yang akftif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dot command 

.Clear [membersihkan layar] 

.Append [menambah data] 

.Delete [menghapus data] 

.List / Display [menampilkan data] 

.Find / Seek / Locate [mencari data] 

.Sort / Index [mengurutkan] 

.Report [membuat laporan] 

 

 

Contoh kasus  : 

Akan dibuat file database untuk memasukkan data pegawai dan berkas data tersebut 

dan akan disimpan kedalam sebuah file data yang diberi nama pegawai. Dalam file 

tersebut terdapat field, sebagai berikut : 

 

Field Name  Field Type Width 

Nama karyawan  Character 15 

Alamat    Character 15 

Jabatan   Character 10 

Gaji pokok   Numeric 10 

Tunjangan   Numeric 10 

Bonus   Numeric 10 

Total Gaji   Numeric 10  
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