
OPERASI FILE RANDOM 

 

Penyisipan Record 

Berbeda dengan file sequential, akses pada file random dapat dilakukan 

secara. Jadi, akses data tidak dilakukan dengan membaca data satu persatu 

mulai dari record pertama. Tapi dilakukan dengan nomor record. 

 

Pada prinsipnya, pengisian data ke suatu file random hampir sama dengan 

file sequential. Namun akses datanya lebih fleksibel. Karena pencarian record 

data dapat dilakukan dengan pindah dari record terakhir ke record awal atau 

record lainnya. Perhatikan contoh berikut: 

 

  

  

   

  MAST1.DTA   MAST2.DTA 

 

File MAST1.DTA dan MAST2.DTA terdiri dari field berikut: 

• nomor induk mahasiswa 

• nama mahasiswa 

• alamat 

 

Data di MAST1.DTA ditambahkan ke MAST2.DTA dengan ketentuan: jika data 

MAST1.DTA sudah ada di MAST2.DTA maka data tersebut diabaikan atau 

tidak disimpan ke MAST2.DTA. Flowchart untuk proses tersebut dapat 

digambarkan sebagai berikut (lihat keterangan gambar 1). 
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Gambar 1 
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Proses-proses yang diperlihatkan melalui flowchart di atas dapat diurutkan 

sebagai: 

1. Proses pertama adalah membaca data di file MAST1.DTA. Variabel 

input yang digunakan adalah: 

NIM1 : Nomor Induk Mahasiswa 

NM1 : Nama Mahasiswa 

AL1 : Alamat Mahasiswa 

2. Periksa isi record, jika isinya sama dengan /* maka proses berakhir 

3. Persiapkan variable untuk menentukan nomor record yaitu N =0. 

Nomor record ini menunjukkan record di file MAST2 yang akan 

diakses. Dengan diisinya variable N dengan nilai 0 maka pencarian 

record di file MAST2.DTA dimulai dari record pertama 

4. Variabel N ditambah 1. Proses ini berfungsi sebagai kounter untuk 

nomor record 

5. Baca record di file MAST2.DTA. Nomor record yang dibaca sesuai 

dengan nilai di variable N. Variabel input yang digunakan untuk 

menampung data dari file MAST2.DTA adalah: 

NIM2 : Nomor Induk Mahasiswa 

NM2 : Nama Mahasiswa 

AL2 : Alamat Mahasiswa 

6. Periksa isi record MAST2.DTA. Jika isinya bukan /* maka lakukan: 

• Pembandingan isi record MAST2.DTA dengan record dari 

MAST1.DTA. Pembandingan ini dilakukan untuk mengetahui 

apakah record di MAST1.DTA sudah terdapat di MAST2.DTA. Jika 

isinya sama maka record dari MAST2 diabaikan dan proses 

kembali ke langkah 1 untuk membaca record berikutnya di file 

MAST1.DTA. Sebaliknya, jika isi record MAST2.DTA tidak sama 

dengan record MAST1.DTA. Setelah itu kembali ke langkah 1 untuk 

membaca record berikutnya di file MAST2.DTA. 
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Jika isi record MAST2.DTA ternyata sama dengan /* berarti semua record di 

MAST2.DTA telah dibandingkan dengan record dari MAST1.DTA. Sehingga 

dapat diketahui bahwa record dari MAST1.DTA tidak ada di MAST2.DTA. 

Maka simpan data tersebut ke file MAST2.DTA. Setelah itu kembali ke 

langkah 1 untuk membaca record berikutnya di file MAST1.DTA. 

 

Berdasarkan contoh di atas terlihat bahwa akses terhadap file random dapat 

dilakukan dengan menggunakan nomor record. Sehingga dari satu record 

dapat pindah ke record lainnya tergantung dari nomor record tersebut. 
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Penghapusan Record 

Proses penghapusan   dilakukan dengan membentuk file baru, di mana file 

baru ini merupakan file berisikan record dari file lama. Namun record dari 

file lama tersebut hanya terbatas pada record yang tidak sama dengan data 

yang akan dihapus. Sedangkan record yang sama (match) dengan data yang 

akan dihapus diabaikan. 

 

Untuk mengetahui record yang akan dihapus diperlukan proses pembacaan 

record satu per satu mulai dari record awal sampai record akhir. Lalu record 

yang dibaca dibandingkan dengan data yang akan dihapus. Pembandingan ini 

dilakukan dengan membandingkan salah satu field kunci dari record yang 

dibaca. Jika isi field tersebut ternyata sama (match) dengan data yang akan 

dihapus maka record tersebut tidak disimpan ke file baru. Berikut ini 

terlampir proses penghapusan record data di dalam file random. 

 

 

Master.DTA 

 

      

     NEW.DTA 

TRSN.DTA 

 

System Flowchart diatas menunjukkan garis besar proses penghapusan 

record yang ada di file MASTER.DTA.  Record yang dihapus ditentukan 

berdasarkan data yang terdapat di file TRANS.DTA. Hasil penghapusan 

disimpan di file NEW.DTA. Jadi isi TRANS.DTA merupakan isi MASTER.DTA 

setelah mengalamai penghapusan record. 

Struktur record file MASTER.DTA terdiri dari field berikut: 

• Nomor Induk Mahasiswa 

• Nama Mahasiswa 

• Alamat Mahasiswa 
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Sedangkan struktur record file TRANS.DTA hanya terdiri dari field nomor 

induk mahasiswa. Field ini menunjukkan record di MASTTER.DTA yang akan 

dihapus. 

 

Berdasarkan system flowchart dan struktur record file di atas, dapat disusun 

flowchart untuk proses penghapusan record seperti berikut: 

 

Flowchart penghapusan record 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari flowchart di atas, proses penghapusan record dapat diurutkan sebagai 

berikut: 

1. Proses pertama kali mempersiapkan variable N=0. Variabel ini 

digunakan untuk menentukan nomor record yag dibaca dari file 

MASTER.DTA 

2. Variabel N ditambah 1. Proses ini berfungsi sebagai kounter untuk 

nomor record di MASTER.DTA 
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3. Baca Record di MASTER.DTA dengan nomor record sesuai dengan isi 

variabel N. Variabel yang digunakan sebagai input adalah: 

NIM1 : Nomor Induk Mahasiswa 

NM1 : Nama Mahasiswa 

AL1 : Alamat Mahasiswa 

4. Periksa isi record, jika isinya sama d engan /* maka proses berakhir 

5. Persiapkan variable untuk menentukan nomor record yang akan 

dibaca dari TRANS.DTA yaitu M=0 

6. Variabel M ditambah 1. Proses ini berfungsi sebagai kounter untuk 

nomor record 

7. Baca record di TRANS.DTA dengan nomor record sesuai dengan isi 

variable M. Variabel yang digunakan sebagai input adalah: NIM2 

untuk Nomor Induk Mahasiswa yang akan dihapus 

8. Periksa isi record dari file TRANS.DTA. Jika isinya bukan /* maka 

lakukan: 

• Pembandingan isi record MASTER.DTA dengan record dari 

TRANS.DTA. Pembandingan ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

record di MASTER.DTA ada di TRANS.DTA. Jika isinya sama maka 

record ini harus dihapus atau diabaikan. Berarti record ini tidak 

disimpan di file NEW.DTA dan proses selanjutnya adalah kembali ke 

langkah 2 untuk membaca record berikutnya di file MASTER.DTA. 

Sebaliknya jika isi record MASTER.DTA tidak sama d engan record 

TRANS.DTA maka proses kembali ke langkah 6 untuk membaca 

record berikutnya di file TRANS.DTA 

 

Jika isi record TRANS.DTA ternyata sama dengan /* berarti semua record 

di TRANS.DTA telah dibandingkan dengan record dari MASTER.DTA. 

Sehingga dapat diketahui bahwa record di MASTER.DTA tidak ada di 

TRANS.DTA. Selanjutnya simpan data tersebut ke file NEW.DTA. Setelah 

itu kembali ke langkah 2 untuk membaca record berikutnya di file 

MASTER.DTA 
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Perubahan Isi Record 

Perubahan isi record dilakukan dengan mencari record yang akan diubah 

lalu mengadakan perubahan terhadap isinya. Selanjutnya record tersebut 

disimpan kembali tanpa mengubah posisi record. 

 

Sama seperti penghapusan, proses pencarian ini dilakukan dengan 

membaca record satu per satu mulai dari awal record sampai record 

terakhir. Setiap record yang dibaca dibandingkan melalui field yang 

berfungsi sebagai kunci (key). Berikut ini terlampir contoh proses untuk 

melakukan perubahan isi record. 

 

 

 

          TRANS.DTA         INDUK.DTA 

 

File INDUK.DTA dan TRANS.DTA terdiri dari field: Nomor Induk 

Mahasiswa, Nama, dan Alamat. Data di INDUK.DTA akan diubah 

berdasarkan data di TRANS.DTA. Field kunci (key) yang dipakai adalah 

Nomor Induk Mahasiswa. Maka flowchart untuk proses perubahan 

tersebut adalah  
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Dari flowchart di atas, proses perubahan dapat diurutkan sebagai berikut: 

1. Proses pertama kali mempersiapkan variable N=0. Variabel ini dipakai 

untuk menentukan nomor record yang akan dibaca dari file 

TRANS.DTA 

2. Variabel N ditambah 1. Proses ini berfungsi sebagai kounter untuk 

nomor record di TRANS.DTA 

3. Baca record di TRANS.DTA dengna nomor record sesuai dengan isi 

variable N. Variabel yang digunakan sebagai input adalah: 

NIM1 : Nomor Induk Mahasiswa 

NM1 : Nama Mahasiswa 

AL1 : Alamat Mahasiswa 

4. Periksa isi record, jika isinya sama dengan /* maka proses berakhir 
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5. Persiapkan variable untuk menentukan nomor record yang akan 

dibaca dari INDUK.DTA yaitu M=-0 

6. Variabel M ditambah 1. Proses ini berfungsi sebagai kounter untuk 

nomor record INDUK.DTA 

7. Baca record   di INDUK.DTA dengan nomor record sesuai dengan isi 

variable M. Variabel yang digunakan sebagai input adalah: 

NIM2 : Nomor Induk Mahasiswa 

NM2 : Nama Mahasiswa 

AL2 : Alamat Mahasiswa 

8. Periksa isi record, jika isinya sama dengan /* proses kembali ke 

langkah 2 untuk membaca record berikutnya di TRANS.DTA. 

Sebaliknya jika isi record   tidak sama dengan /* maka proses 

dilanjutkan ke langkah 9 

9. Bandingkan isi record yang dibaca dari INDUK.DTA dengan record 

dari TRANS.DTA. Untuk pembandingan ini digunakan record NIM1 

dan NIM2 sebagai field kunci. Jika isinya tidak sama maka proses 

kembali ke langkah 6 untuk membaca record berikutnya di file 

INDUK.DTA. Sebaliknya, jika isinya sama maka lanjutkan ke langkah 

10 untuk melakukan perubahan isi record di file INDUK.DTA 

10. Pindahkan isi record dari TRANS.DTA ke INDUK.DTA untuk mengubah 

isi record yang lama 

11. Simpan record yang telah   diubah ke file INDUK.DTA\ 

12. Kembali ke langkah 2 untuk membaca record berikutnya di file 

TRANS.DTA. 
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