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Basis Data terdiri dari dua kata, yaitu Basis dan Data. Basis dapat diartikan sebagai
markas atau gudang yaitu tempat bersarang/berkumpul. Sedangkan Data adalah
representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, barang,
hewan, peristiwa, konsep, keadaan dan sebagainya, yang direkam dalam bentuk
angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi atau kombinasinya. Beberapa definisi
tentang basis data :

1. Basis data merupakan himpunan kelompok data (arsip) yang saling
berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa agar kelak dapat
dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah.

2. Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama
sedemikian rupa dan tanpa pengulangan (redudansi) yang tidak perlu, untuk
memenuhi berbagai kebutuhan.

3. Kumpulan file/tabel/arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam
media penyimpanan elektronis.

Prinsip utama basis data adalah pengaturan data/arsip. Sedangkan tujuan
utamanya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan kembali
data/arsip. Satu hal yang juga harus diperhatikan, bahwa basis data bukan hanya
sekedar penyimpanan data secara elektronis (dengan bantuan komputer). Artinya,
tidak semua bentuk penyimpanan data secara elektronis bisa disebut basis data.
Kita dapat menyimpan dokumen berisi data dalam file teks (dengan program
pengolah kata), file spread sheet, dan lain-lain, tetapi tidak bisa disebut sebagai
basis data karena di dalamnya tidak ada pemilihan dan pengelompokan data sesuai
jenis/fungsi data, sehingga akan menyulitkan pencarian data kelak. Dalam sebuah
basis data yang sangat ditonjolkan adalah
pengaturan/pemilihan/pengelompokkan/pengorganisasian data yang akan kita
simpan sesuai dengan fungsi/jenisnya. sumber (sigit priya, 2012)
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