
SOFTWARE  

 

Perangkat keras dan perangkat lunak sebuah komputer merupakan dua hal yang 

berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan. Hardware (perangkat keras) adalah aspek fisik yang 

dapat dilihat dan diraba. Software (perangkat lunak) adalah kumpulan perintah yang 

dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Tanpa adanya software, 

komputer hanyalah sebuah mesin kosong yang tidak akan berarti apa-apa. Komputer tidak 

mengerti bahasa manusia dan hanya mengerti bahasa mesin yang dihasilkan dari perangkat 

lunak. 

Software merupakan perangkat lunak yang tidak dapat disentuh maupun dilihat wujud 

fisiknya. Sekalipun tidak berwujud fisik, keberadaan software sangat penting. Istilah software 

sebenarnya mengacu ke sekumpulan instruksi dan data komputer yang terorganisasi. 

Software dibuat menggunakan bahasa pemrograman dan utilitas terkait. Bahasa 

pemrograman dan utilitas terkait ini bisa dalam bentuk program tunggal seperti script 

interpreter, dalam bentuk paket yang di dalamnya terdapat compiler, linker dan tool 

pendukung lainnya atau dalam bentuk IDE (Integrated Development Environment) seperti 

NetBean yang di dalamnya sudah terdapat editor, debugger dan tool pendukung untuk banyak 

bahasa pemrograman. Software dapat dibagi berdasarkan jenis dan pendistribusianya. 

 

Pembagian software menurut jenisnya. 

Operating System (Sistem Operasi). Software jenis ini memiliki fungsi untuk 

mengelola dan mengkoordinasikan semua komponen dan fungsi komputer. Sistem operasi 

harus ada di setiap komputer dan menjembatani interaksi antara komputer dan penggua 

(user). Beberapa contoh sistem operasi diantaranya adalah DOS, Windows, UNIX dan linux. 

Programming Language (Bahasa Pemrograman). Software jenis ini memberikan instruksi 

standar yang melibatkan sintak dan semantik yang digunakan untuk mendefinisikan program 

aplikasi komputer (computer application program). Ada banyak sekali bahasa pemrograman 

dan beberapa yang terkenal adalah Java, PHP dan Microsoft Visual Basic. 

Application Program (Program Aplikasi). Software yang ditujukan untuk keperluan dan 

kegunaan khusus dan tertentu, misalnya untuk akuntansi, presentasi, perpustakaan dan lain-

lain. Semua program aplikasi dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman. Beberapa 

contoh program aplikasi adalah Microsoft Office Word untuk membuat dokumen, Myob 

untuk akuntansi, OpenOffice.org Impress untuk presentasi dan lain sebagainya. 

Pembagian software menurut distribusinya. 

 

1. Adware. Software ini umumnya bersifat gratis namun dengan kompensasi adanya 

iklan yang muncul. 

2. Freeware. Software yang bersifat gratis dan dapat digunakan tanpa batas waktu 

tertentu. Umumnya, software jenis ini memiliki fitur-fitur yang kurang lengkap dan 

kurang powerfull. 

3. Shareware. Software jenis ini memiliki batasan waktu tertentu dalam penggunaannya 

dan mengharuskan pengguna melakukan validasi kepemilikan dengan membeli serial 

number. 

4. Spyware. Software yang mampu memata-matai aktifitas pengguna komputer. 

Software jenis ini sering disalahgunakan, misalnya untuk mencuri data. 

5. Open Source. Software yang bisa dirubah, ditingkatkan dan disebarluaskan karena 

kode sumbernya (source code) dapat dibuka. Umumnya software ini bersifat gratis, 

dikembangkan oleh perorangan atau komunitas dan memiliki lisensi GPL (General 

Public License). 

 



DATABASE 

 

Database atau basis data adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di 

dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak 

(program aplikasi) untuk menghasilkan informasi. Pendefinisian basis data meliputi 

spesifikasi berupa tipe data, struktur data dan juga batasan-batasan data yang akan disimpan. 

Basis data merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem informasi dimana basis data 

merupakan gudang penyimpanan data yang akan diolah lebih lanjut. Basis data menjadi 

penting karena dapat mengorganisasi data, menghidari duplikasi data, hubungan antar data 

yang tidak jelas dan juga update yang rumit. 

Proses memasukkan dan mengambil data ke dan dari media penyimpanan data 

memerlukan perangkat lunak yang disebut dengan sistem manajemen basis data (database 

management system/DBMS). DBMS merupakan sistem perangkat lunak yang 

memungkinkan pengguna database (database user) untuk memelihara, mengontrol dan 

mengakses data secara praktis dan efisien. Dengan kata lain semua akses ke basis data akan 

ditangani oleh DBMS. Ada beberapa fungsi yang harus ditangani DBMS yaitu mengolah 

pendefinisian data, menangani permintaan pemakai untuk mengakses data, memeriksa 

sekuriti dan integriti data yang didefinisikan oleh DBA (Database Administrator), menangani 

kegagalan dalam pengaksesan data yang disebabkan oleh kerusakan sistem maupun disk dan 

menangani unjuk kerja semua fungsi secara efisien. 

Tujuan utama dari DBMS adalah untuk memberikan tinjauan abstrak data kepada 

pengguna. Jadi sistem menyembunyikan informasi tentang bagaimana data disimpan, 

dipelihara dan tetap bisa diambil (diakses) secara efisien. Pertimbangan efisien di sini adalah 

bagaimana merancang struktur data yang kompleks tetapi masih tetap bisa digunakan oleh 

pengguna awam tanpa mengetahui kompleksitas strukturnya. 

Pembagian basis data menurut jenisnya: 

Basis data flat-file. Basis data flat-file ideal untuk data berukuran kecil dan dapat dirubah 

dengan mudah. Pada dasarnya, mereka tersusun dari sekumpulan string dalam satu atau lebih 

file yang dapat diurai untuk mendapatkan informasi yang disimpan. Basis data flat-file baik 

digunakan untuk menyimpan daftar atau data yang sederhana dan dalam jumlah kecil. Basis 

data flat-file akan menjadi sangat rumit apabila digunakan untuk menyimpan data dengan 

struktur kompleks walaupun dimungkinkan pula untuk menyimpan data semacam itu. 

Beberapa kendala dalam menggunakan basis data jenis ini adalah rentan pada korupsi data 

karena tidak adanya penguncian yang melekat ketika data digunakan atau dimodifikasi dan 

juga adanya duplikasi data yang mungkin sulit dihindari. Salah satu tipe basis data flat-file 

adalah file CSV yang menggunakan pemisah koma untuk setiap nilainya. 

 

Basis data relasional. Basis data ini mempunyai struktur yang lebih logis terkait cara 

penyimpanan. Kata "relasional" berasal dari kenyataan bahwa tabel-tabel yang berada di 

basis data dapat dihubungkan satu dengan lainnya. Basis data relasional menggunakan 

sekumpulan tabel dua dimensi yang masing-masing tabel tersusun atas baris (tupel) dan 

kolom (atribut). Untuk membuat hubungan antara dua atau lebih tabel, digunakan key (atribut 

kunci) yaitu primary key di salah satu tabel dan foreign key di tabel yang lain. Saat ini, 

basis data relasional menjadi pilihan karena keunggulannya. Beberapa kelemahan yang 

mungkin dirasakan untuk basis data jenis ini adalah implementasi yang lebih sulit untuk data 

dalam jumlah besar dengan tingkat kompleksitasnya yang tinggi dan proses pencarian 

informasi yang lebih lambat karena perlu menghubungkan tabel-tabel terlebih dahulu apabila 

datanya tersebar di beberapa tabel. Beberapa contoh basis data relasional adalah Microsoft 

Access, MySQL (baca artikel Mengenal Database MySQL Dan Keunggulannya), Oracle, 

Microsoft SQL Server dan PostgreSQL 

http://www.termasmedia.com/database/mysql/555-mengenal-database-mysql-dan-keunggulannya.html


 

 

SOAL  

 

1. Sebutkan 5 contoh software Open Source ? 

2. Apa keuntungan dan kelemahan software Open Source ? 

3. Jelaskan Perbedaan antara data pengolahan dan informasi? 

4. Jelaskan pengertian basis data ! 

5. Apakah keuntungan dan kelemahan basis data ? 

6. 1024 byte=….. bit 

7. 1 Gb=….byte 

8. 1Gb=….Mb 

9. 1Tb=…Mb 

10. Sebutkan karakteristik basis data ! 

11. Berikan perbedaan antara DDL dengan DML, berikan contoh perbedaannya ! 

12. Apakah yang dimaksud DBMS ? 

13. Mengapa di butuhkan basis data dan DBMS dalam suatu system data? 

14. Jelaskan 3 level abstraksi data ? 

15. Jelaskan macam-macam tipe file dalam basis data! 

16. Sebutkan dan jelaskan macam-macam data ! 

17. Sebutkan komponen system basis data ! 

18. Siapa saja yang menggunakan basis data, jelaskan! 

19. jelaskan perbedaan field dengan file, berikan contohnya? 

20. sebutkan dan jelaskan hirarkhi data dan berikan masing-masing contohnya. 


