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BAB 1 
SISTEM FILE 

 
BERKAS DAN AKSES adalah : 

Sistem penyimpanan, pengelolaan dan penyimpanan data pada alat 
penyimpan eksternal. Pada berkas dan akses penyimpanan data dilakukan secara 
fisik. 

 
 
BEBERAPA ISTILAH : 
 

1. Entitas adalah : Suatu objek yang dapat dibedakan dari lainnya. Objek ini 
dapat berupa barang, orang, atau peristiwa lainnya. 
Contoh : Entitas Pegawai, Mobil, Mahasiswa dan Nilai ujian 
 

2. Atribut adalah : Karakteristik yang menjadi cirri dari entitas. 
Contoh : Entitas gaji pegawai terdiri dari atribut : NIP, Nama, Jam lembur, 
tunjangan, gaji pokok. Entitas Mobil terdiri dari atribut : Nomor polisi, warna, 
jenis mobil, tahun, bahan bakar. 
 

3. Item Data adalah : Tempat penyimpanan setiap atribut dari sebuah entitas.  
Contoh Item data untuk nama mahasiswa, Item data untuk NPM. 
Item Data itu biasa disebut field, tetapi lebih tepat dipakai untuk menentukan 
tempat dimana item data disimpan 
 

4. Item data elementer adalah Bagian yang lebih kecil dari item data 
 
5. Record adalah kumpulan item data yang saling berhubungan 
 
6. Berkas / File adalah kumpulan record yang saling berhubungan 
 

 
 PENENTUAN FIELD (ATRIBUT) di DALAM SEBUAH FILE 

 
Kita harus berhati-hati dalam penentuan pemberian atribut-atribut yang dibutuhkan di 
dalam sebuah file. Atribut adalah karakteristik-karakteristik yang merupakan bagian 
dari suatu file. Misalkan, file MAHASISWA, apa saja atributnya ?. 

Tentu saja, atribut-atribut dari mahasiswa bisa berupa : NPM, NAMA, KELAS, 
TINGGI BADAN, BERAT BADAN, WARNA KULIT, ALAMAT RUMAH, NOMOR HP, 
dan sebagainya. 

Tapi, tentu saja kita harus memilih atribut-atribut yang diperlukan saja 
(dibutuhkan dalam proses), sehingga tinggal NPM, NAMA, KELAS, ALAMAT 
RUMAH, dan bisa saja NOMOR HP. Sedangkan sisanya, seperti TINGGI BADAN  
tidak diperlukan karena tidak akan diproses. 

Agar memudahkan penjelasan, maka master file akan digambarkan dengan 
lambang kotak persegi, transaction file digambarkan dengan diamond, dan atribut 
(field) akan digambarkan dengan elips. Perhatikan gambar berikut ini : 
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MATA KULIAH

KD_MK

NM_MK

SKSSKS

NM_DOSEN

KELAS

Catatan :
KD_MK         : Kode Mata Kuliah
NM_MK        : Nama Mata Kuliah
NM_DOSEN : Nama Dosen

 
 

Manakah atribut(-atribut) yang bukan merupakan atribut dari file MATA KULIAH 
di atas ?.  
 
Kita reka-reka isi setiap atributnya, misalkan : 
KD_MK = “KD-10121” 
NM_MK = “Pancasila” 
SKS = 2 
NM_DOSEN = “Drs. A. Muchji, MM” 
KELAS = “2KA03” 
 
Tentu saja yang tidak boleh adalah NM_DOSEN dan KELAS karena mata kuliah 

“Pancasila” bukan hanya diajar oleh “Drs. A. Muchji, MM” dan bukan hanya untuk 
kelas “2KA03” saja. Nama dosen adalah atribut dari DOSEN, dan kelas adalah 
atribut dari MAHASISWA. 

 
Berikut gambaran mengenai keterhubungan antara MAHASISWA dan MATA 

KULIAH beserta transaction file-nya. 
 

MATA KULIAH

KD_MK

NM_MK

SKSSKS

MAHASISWA

NPM
NM_MHS

KELAS

ALAMAT

AMBIL

NILAI

KD_MK NPM

 
Secara sederhana, transaksi di atas dapat dibaca : “Mahasiswa (bertransaksi) 

mengambil mata kuliah, akibat transaksi tersebut, maka mahasiswa (akan) 
mendapat nilai.” 
 
 
KLASIFIKASI DATA 
 
1. Kelompok Data Tetap 

Kelompok data yang tidak mengalami perubahan, paling tidak dalam kurun waktu 
yang lama. 
Contoh : Data pribadi mahasiswa. 
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2. Kelompok Data Tak Tetap 
Kelompok data yang secara rutin mengalami perubahan. 
Contoh : Data rencana studi mahasiswa. 
 

3. Kelompok Data Yang Bertambah Menurut Waktu 
Kelompok data ini biasanya merupakan data akumulasi dari kelompok data tetap 
dan data tak tetap. Contoh : Data transkrip 

  
 
KLASIFIKASI FILE 
1. Master File (Berkas Induk) 
2. Transaction File (Berkas Transaksi) 
3. Report File (Berkas Laporan) 
4. Work File (Berkas Kerja) 
5. Program File (Berkas Program) 
6. Text File (Berkas Teks) 
7. Dump File (Berkas Tampung) 
8. Library File (Berkas Pustaka) 
9. History File (Berkas Sejarah) 
 
 
1. MASTER FILE 

Adalah file yang berisi data yang relatif tetap. 
Master file (berkas induk) berisi objek-objek yang harus ada di sebuah unit kerja 
(enterprise). Misalkan, di sebuah perguruan tinggi, objek-objek yang harus ada 
seperti (1) mahasiswa, (2) dosen, (3) mata kuliah, (4) biaya kuliah, (5) ruang 
kelas, dan sebagainya. Objek-objek tersebut harus disimpan datanya di dalam 
file komputer, dan akan masuk ke dalam katagori master file. 
 

 Contoh lain : 
Organisasi sebuah pabrik :  *  Payroll Master File 
    *  Customer Master File 
    *  Personnel Master File 
    *  Inventory Master File 
 
Ada 2 jenis Master File : 
1. Reference Master File; 

File yang berisi record yang tak berubah / jarang berubah. 
Contoh : 
Berkas pelanggan yang berisi field nomor rekening, nama dan alamat. 
 

2. Dynamic Master File; 
File yang berisi record yang terus menerus berubah dalam kurun waktu 
tertentu atau berdasarkan suatu peristiwa transaksi. 
Contoh : 

•   Berkas stock barang 
•   Berkas pemesanan tempat duduk 
 
 

2. TRANSACTION FILE 
Transaction file adalah berkas transaksi yang harus disimpan di dalam media 
penyimpanan eksternal komputer. Transaction file terjadi akibat adanya 
hubungan (relasi) antar master file 
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Bisa juga di definisikan Transaction File Adalah file yang berisi record-recod yang 
akan memperbaharui / meng-update record-record yang ada pada master file. 
Meng-update dapat berupa : Penambahan record, penghapusan dan perbaikan 
record. 

 
Hubungan Master File dan Transaction File : 
Misalkan :di perpustakaan ada master file PEMINJAM, dan BUKU. Ketika 
PEMINJAM melakukan peminjaman BUKU, maka terjadilah transaksi, dan 
transaksi tersebut harus dicatat, misalkan di file transaksi dengan nama PINJAM. 
Mengacu pada prinsip basis data, tidak boleh ada atribut yang ganda (berisi 
sama) di semua file data yang ada kecuali untuk atribut kuncinya (key field), 
maka pada file data PINJAM, tidak boleh ada atribut nama peminjam dan buku 
yang dipinjam (lihat gambar 1). 
Ketika transaksi PINJAM terjadi, tidak satupun atribut PEMINJAM mengalami 
perubahan, maka file PEMINJAM adalah file berjenis reference master file. 
Sedangkan pada file BUKU, ada atribut yang berubah nilai datanya, yaitu atribut 
jumlah buku. Ketika transaksi PINJAM terjadi, jumlah buku yang ada akan 
berkurang karenanya. Dengan demikian, file BUKU termasuk file berjenis 
dynamic master file. 
 
 
 

PEMINJAM PINJAM BUKUM N

*NO_ANG

NAMA

ALAMAT

**NO_ANG

**KD_BUKU

TGL_PINJ

TGL_KEM

DENDA

*KD_PINJ

*KD_BUKU

JUDUL

JUMLAH

PENGARANG

TH_TERBIT

 
 

Gambar 1. Relasi antarmaster file yang membentuk transaction file 
 

Secara nyatanya, master file adalah file atau objek yang harus ada di suatu 
enterprise (unit usaha atau unit kegiatan) yang apabila tidak ada objek tersebut, 
maka unit usaha tersebut tidak akan berjalan sebagaimana fungsinya. Sebagai 
contoh, unit usaha yang kita amati adalah sebuah SEKOLAH. Pertanyaannya adalah 
: objek-objek apa yang harus ada di sekolah sehingga sekolah tersebut dapat 
berjalan sebagai mana mestinya ?. 

Tentu jawabannya : 
1. Harus ada SISWAnya; 
2. Harus ada GURUnya; 
3. Harus ada MATA PELAJARANnya; 
4. Harus ada TATA-TERTIBnya; 
5. Harus ada UANG-SEKOLAHnya; 
dan sebagainya. 
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Tanpa siswa, bagaimana mungkin sekolah itu dapat menjalankan fungsinya ?, 
tanpa guru demikian juga, dan seterusnya. Catatan-catatan (di dalam komputer 
disebut dengan data file) mengenai SISWA, GURU, dan sebagainya dimasukkan ke 
dalam kategori master file (berkas induk). 

 
3. REPORT FILE 

Adalah file yang berisi data yang dibuat untuk laporan / keperluan user. 
File tersebut dapat dicetak pada kertas printer atau hanya ditampilkan di layar. 
 

4. WORK FILE 
Merupakan file sementara dalam sistem. 
Suatu work file merupakan alat untuk melewatkan data yang dibuat oleh sebuah 
program ke program lain. Biasanya file ini dibuat pada waktu proses sortir. 
 

5. PROGRAM FILE 
Adalah file yang berisi instruksi-instruksi untuk memproses data yang akan 
disimpan pada file lain / pada memori utama. 
Instruksi tersebut dapat ditulis dalam bahasa tingkat tinggi (COBOL, FORTRAN, 
BASIC, dan lain-lain), bahasa assembler dan bahasa mesin. 
 

6. TEXT FILE 
Adalah file yang berisi input data alphanumeric dan grafik yang digunakan oleh 
sebuah text editor program. Text file hanya dapat diproses dengan text editor. 
 

7. DUMP FILE 
Adalah file yang digunakan untuk tujuan pengamanan (security), mencatat 
tentang kegiatan peng-update-an, sekumpulan transaksi yang telah diproses atau 
sebuah program yang mengalami kekeliruan. 
 

8. LIBRARY FILE 
Adalah file yang digunakan untuk penyimpanan program aplikasi, program utilitas 
atau program lainnya. 
 

9. HISTORY FILE 
File ini merupakan tempat akumulasi dari hasil pemrosesan master file dan 
transaction file. File ini berisikan data yang selalu bertambah, sehingga file ini 
terus berkembang, sesuai dengan kegiatan yang terjadi. 

 
 
Contoh : 
Gambar di bawah ini menunjukkan system flow diagram dari suatu sistem 
penggajian sementara untuk menghasilkan paycheck berdasarkan timecard dan 
payroll information. 
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Tabel dibawah ini menunjukkan klasifikasi file dari sistem flow diagram. 
 

FILE FUNGSI 
Time cards 
Sort Program 
Sort Work File 
Sorted – Time Cards 
Payroll Master 
Pay Record Update Program 
Reject Time Cards 
Pay Check Detail 
Reconciliation Detail 
List Utility Program 
Reject Report 
Paycheck Writer Program 
Pay Checks 
Reconciliation Report Writer Program 
Reconciliation Report 

Transaction 
Program 
Work 
Transaction 
Master 
Program 
Work 
Work 
Work 
Program 
Report 
Program 
Report 
Program 
Report 

TIME CARD 

SORT 
PROGRAM SORT 

WORKFILE

PAYROLL 
MASTER

PAY RECORD 
UPDATE 

PROGRAM

SORTED 
TIMECARDS 

REJECT 
TIMECARDS 

PAYCHECKS 
DETAIL RECONCILIATION 

DETAIL 

LIST UTILITY 
PROGRAM 

PAYCHECK 
WRITER 

PROGRAM

RECONCILIATION 
REPORT WRITER 

PROGRAM 

REJECT 
REPORT PAYCHECKS RECONCILATION 

REPORT 
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MODEL AKSES FILE 
Ada 3 model akses yang mungkin oleh sebuah program terhadap file, yaitu : 

1. Input 
2. Output 
3. Input / Output 

 
1. INPUT FILE; 

Adalah file yang hanya dapat dibaca dengan program. 
Contoh : 
• Transaction file merupakan input file untuk meng-update program 
• Program file dari source code merupakan input file untuk program compiler 

 
2. OUTPUT FILE; 

Adalah file yang hanya dapat ditulis oleh sebuah program / file yang dibuat 
dengan program. 
Contoh : 
• Report file merupakan output dari program yang meng-update master file. 
• Program file yang berupa object code merupakan output file dari program 

compiler. 
 

3. INPUT / OUTPUT FILE; 
Adalah file yang dapat dibaca dari dan ditulis ke selama eksekusi program. 
Contoh : 
• Master File (Berkas Induk) 
• Work File dengan sort program (Berkas Kerja) 

 
Tabel di bawah ini menunjukkan model akses dari sistem flow diagram. 
 

Program File Input File Output File I / O File 
1. Sort timecard sorted timecards sort workfile 

2. Pay record update sorted timecards 
reject timecards 
paycheck deetail 
reconciliation detail 

payroll master 

3. Paycheck writer paycheck detail paychecks  
4.Reconciliation report 
    writer 

reconciliation detail reconciliation report  

5. List utility reject timecards reject report  
 
Note : 
Sebuah file mempunyai lebih dari satu fungsi jika digunakan oleh lebih dari satu 
program. 
 
ORGANISASI FILE 
Adalah suatu teknik atau cara yang digunakan menyatakan dan menyimpan record-
record dalam sebuah file. 
Ada 4 teknik dasar organisasi file, yaitu : 

1. Sequential 
2. Relative 
3. Indexed Sequential 
4. Multi – Key 
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Secara umum keempat teknik dasar tersebut berbeda dalam cara pengaksesannya, 
yaitu : 

1. Direct Access 
2. Sequential Access 
 
 

1. Direct Access; 
Adalah suatu cara pengaksesan record yang langsung, tanpa mengakses 
seluruh record yang ada. 
Contoh : Magnetic Disk. 
 

2. Sequential Access; 
Adalah suatu cara pengaksesan record, yang didahului pengaksesan record-
record di depannya. 
Contoh : Magnetic Tape. 

 
Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses pemilihan organisasi file : 

• Karakteristik dari media penyimpanan yang digunakan 
• Volume dan frekuensi dari transaksi yang diproses 
• Respontime yang diperlukan 

 
Cara memilih organisasi file todak terlepas dari 2 aspek utama, yaitu : 

1. Model Penggunaannya 
2. Model Operasi File 

 
 Menurut penggunaannya ada 2 cara : 

1. Batch; 
Suatu proses yang dilakukan secara group atau kelompok. 

2. Interactive; 
Suatu proses yang dilakukan secara satu persatu, yaitu record demi record. 
 

 Menurut operasi file ada 4 cara : 
1. Creation; 

 Membuat struktur file lebih dahulu, menentukan banyak record baru, 
kemudian record-record dimuat ke dalam file tersebut. 

 Membuat file dengan cara merekam record demi record. 
 

2. Update; 
Untuk menjaga agar file tetap up to date. 
Insert / Add, Modification, Deletion. 

3. Retrieval; 
Pengaksesan sebuah file dengan tujuan untuk mendapatkan informasi. 

  Inquiry; 
Volume data rendah, model proses interactive. 

  Report Generation; 
Volume data tinggi, model proses batch. 

 
 
File Retrieval terbagi 2, yaitu : 

1. Comprehensive Retrieval; 
  Mendapatkan informasi dari semua record dalam sebuah file. 
  Contoh : * Display all 
                 * List nama, alamat 
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2. Selective Retrieval; 

Mendapatkan informasi dari record-record tertentu berdasarkan persyaratan 
tertentu. 

  Contoh : * List for gaji = 100000 
                     * List nama, npm, for angkatan = 93 

 
4. Maintenance; 

Perubahan yang dibuat terhadap file dengan tujuan memperbaiki penampilan 
program dalam mengakses file tersebut. 

 Restructuring 
  Perubahan struktur file. 
  Misalnya :  
  Panjang field diubah, penambahan field baru, panjang record dirubah. 

 Reorganization 
Perubahan organisasi file dari organisasi yang satu, menjadi organisasi file 
yang lain. 

  Misalnya : 
  * Dari organisasi file sequential menjadi indeks sequential. 
  * Dari direct menjadi sequential. 

 
Secara umum dapat disimpulkan : 

 Untuk master file dan program file kita dapat melakukan created, update, 
retrieval from dan maintenanced. 

 Untuk work file kita dapat melakukan created, update dan retrieved from tapi 
tidak dapat kita maintenanced. 

 Untuk report file umumnya tidak di-update, retrieve from atau maintenanced. 
 Untuk transaction file, umumnya hanya dapat di created dan digunakan untuk 

sekali proses. 
 
Sistem File : 
Sebuah sistem file sangat membantu para programmer untuk memungkinkan 
mereka mengakses file, tanpa memperhatikan detail dari karakteristik dan waktu 
penyimpanan. Sistem file ini juga yang mengatur direktori, device access dan buffer. 
 
Tugas dari sistem file : 

 Memelihara direktori dari identifikasi file dan lokasi informasi. 
 Menetukan jalan (pathway) bagi aliran data antara main memory dan alat 

penyimpan sekunder. 
 Mengkoordinasi komunikasi antara CPU dan alat penyimpan sekunder dan 

sebaliknya. 
 Menyiapkan file penggunaan input atau output. 
 Mengatur file, bila penggunaan input atau output telah selesai. 

 


