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BAB II
LANDASAN TEORI

Gambaran Umum Pusat Busana Muslim Al-Fath
Pusat Busana Muslim Al-Fath merupakan salah satu unit dari 15 unit usaha Wisma Batik Margaria Group. Pusat Busana Muslim Al-Fath atau Khasanah Muslim Al-Fath didirikan oleh Bapak H. Herry Zudianto, S.E, M.M, Akt pada tahun 1991, yang pertama kali di jalan Malioboro Yogyakarta dengan menggunakan bangunan kontrakan.
Pada tahun 1994 Khasanah Muslim Al-Fath dipindah di jalan A. Yani No.106 Yogyakarta dengan menggunakan bangunannya sendiri. Sejak saat itulah Khasanah Muslim Al-Fath berkembang dengan pesat, yang kemudian diikuti dengan didirikannya Khasanah Muslim Al-Fath yang berada di Solo, Jakarta, Semarang, dan Griya Muslim An-Nisa yang terletak di jalan Urip Sumoharjo No.37A Yogyakarta dan Ar-Rahma yang terletak di jalan Tamansiswa No.148 Yogyakarta.
Dewasa ini dunia informatika berkembang dengan sangat pesat. Peran serta Sistem Informasi sangat berguna karena beberapa tahun lalu informasi hanya dapat diperoleh melalui media audio maupun visual. Sedangkan media-media tersebut masih memiliki beberapa kekurangan akibat keterbatasan waktu dan ruang yang dimiliki untuk menampilkan suatu informasi.
Pusat Busana Muslim Al-Fath menjual berbagai jenis-jenis pakaian muslim yang dibutuhkan masyarakat saat ini, terutama bagi masyarakat yang beragama islam, dengan berbagai model-model terbaru yang diberikan, Pusat Busana Muslim Al-Fath merupakan salah satu tujuan utama bagi para masyarakat dalam mencari keperluan busana muslim. Pusat Busana Muslim Al-Fath menjual berbagai busana dengan sistem tunai, atau tidak melayani pembayaran dengan menggunakan kartu kredit ataupun dengan kartu debit, setiap produk yang dibeli tidak dapat dikembalikan karena seluruh produk yang dibeli akan dicoba dahulu oleh konsumen.
Menentukan Harga Jual
Harga jual digunakan untuk harga penjualan produk kepada pihak konsumen. Harga jual akan terbentuk apabila sudah melakukan proses transaksi penjualan melalui form transaksi penjualan.Prosedur untuk menentukan harga jual adalah harga pembelian produk dari pihak supplier dinaikkan menjadi 30 %, hal ini digunakan sebagai keuntungan setiap produk yang dibeli dari penyedia produk, Sedangkan rumus untuk menentukan harga jual adalah sebagai berikut:

	Harga Jual = Harga Beli + (30% * Harga Beli)

2.3.    Definisi Sistem
Ada 2 (dua) pendekatan sistem, yaitu pendekatan elemen dan pendekatan prosedur. Pengertian sistem ditinjau dari pendekatan elemen yaitu kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi satu sama lain untuk mendukung tercapainya tujuan tertentu.
Pengertian sistem ditinjau dari pendekatan prosedur yaitu suatu jaringan kerja dan prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu.
Suatu sistem harus mempunyai sifat, syarat atau karakteristik sistem, dimana syarat suatu sistem adalah:
	Komponen

Yaitu suatu subsistem atau bagian dari sistem, dimana suatu subsistem mempunyai sifat-sifat dari sistem yang menjalankan sifat fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Dan suatu sistem dapat mempunyai suatu sistem yang lebih besar.
	Batas

Adalah sesuatu yang membatasi antara satu sistem dengan sistem yang lain atau subsistem yang satu dengan subsistem yang lain.
	Luar

Merupakan lingkungan luar apapun di luar batas dari sistem yang dipengaruhi maupun yang mempengaruhi sistem. Dimana lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan dapat pula bersifat merugikan sistem tersebut.
	Penghubung

Adalah suatu yang menghubungkan antara sistem yang satu dengan sistem yang lain atau subsistem dengan subsistem yang lain.
	Input Sistem (Masukan Sistem)

Adalah energi yang diolah untuk menghasilkan keluaran input dibagi menjadi 2 yaitu:
Signal Input atau Sinyal:
Adalah energi yang diproses untuk mendapatkan keluaran
Maintenance Input atau Perawatan
Adalah energi yang dimasukkan agar sistem tersebut dapat beroperasi
Output Sistem (Sistem Keluaran)
Merupakan hasil energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan keluaran yang tidak berguna.
Objectives atau Goal (Sasaran sistem atau tujuan)
Suatu sistem pasti mempunyai sasaran atau tujuan. Dimana sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem serta keluaran yang dihasilkan sistem. Suatu sistem dikatakan bila mengenai sasaran dan tujuan.

Pengantar Basis Data
Basis Data merupakan kumpulan beberapa data dalam jumlah yang banyak, saling berhubungan, dan mempunyai arti tertentu.
Basis Data yang baik harus tersusun dalam satu struktur tertentu dan data yang ada terhubung dengan alur yang jelas sehingga memudahkan dalam pengaksesan dan manajemen dari data yang ada pada Basis Data tersebut.
2.4.1 Normalisasi
Dalam perancangan Basis Data, normalisasi merupakan langkah yang perlu dilakukan guna mempermudah dalam mendesain suatu basis data. Normalisasi merupakan suatu teknik dalam logical desain sebuah basis data, teknik pengelompokan atribut dari suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik (tanpa redudansi). 
	Normalisasi Pertama

Pada normalisasi pertama memiliki beberapa aturan diantaranya adalah:
	Dengan mendefinisikan atribut kunci dari tabel data pada basis data

Tidak adanya group yang berulang
Semua atribut bukan kunci tergantung pada atribut kunci
	Normalisasi Kedua

Pada normalisasi kedua memiliki beberapa aturan diantaranya adalah:
	Sudah memenuhi dalam bentuk normal kesatu
	Sudah tidak ada ketergantungan parsial, dimana seluruh field hanya tergantung pada sebagian field kunci

	Normalisasi Ketiga

Pada normalisasi ketiga memiliki beberapa aturan diantaranya adalah:
	Sudah dalam bentuk normal kedua
	Tidak ada ketergantungan transitif (dimanan field bukan kunci, tergantung pada field bukan kunci lainnya).

Relasi Antar Tabel
Dalam perancangan Basis Data terdapat hubungan-hubungan yang terjadi antar tabel, hubungan-hubungan antar tabel tersebut adalah:
	Hubungan One to One
Hubungan One to One merupakan hubungan antara satu tabel induk yang dihubungkan dengan satu tabel anak yang lainnya, yang dihubungkan berdasarkan atribut kunci yang terdapat pada masing-masing tabel.
	Hubungan One to Many
Hubungan One to Many merupakan hubungan dari satu tabel induk yang dihubungkan dengan banyak tabel anak lainnya, dimana hubungan yang terjadi berdasarkan atribut kunci yang ada pada tabel induk.
	Hubungan Many to Many
Hubungan Many to Many merupakan hubungan keseluruhan yang berasal dari banyak tabel yang mempunyai hubungan dengan banyak tabel yang lainnya.

Pengantar Konsep Client-Server
Latar belakang pemrograman Client-Server tidak lepas dari sejarah perkembangan teknologi komputer dan kebutuhan yang muncul pada suatu perusahaan, militer, maupun perguruan tinggi untuk memperoleh atau berbagi informasi antar kelompoknya.
Teknologi Local Area Network (LAN), terutama sistem Operasi Novell turut membantu proses tersebut sehingga dengan biaya terjangkau, sebuah anak cabang perusahaan dapat memiliki sistem komputerisasi yang dimiliki oleh perusahaan induk pada era 1960 – 1970. Istilah workstation pun mengganti terminologi dumb terminal. Kini workstation dapat memproses data sebelum data dikirim ke komputer server.
Berdasarkan pada cara PC Client atau workstation dihubungkan ke komputer server, maka dikenal dua macam tingkatan arsitektur yaitu model Two Tier dan model Three Tier (Gambar 2.1).
Two Tier atau dua tingkatan adalah proses dimana komputer workstation membuat hubungan ke komputer server dan mempertahankan hubungan tersebut sampai proses selesai. Hubungan yang terbentuk sangat konsumtif dalam sumber daya (alokasi memori, ruang harddisk, kontrol, dan lainnya), karenanya tidak efektif jika dilakukan untuk hubungan yang melibatkan banyak pemakai.
	Three Tier atau tiga tingkatan adalah proses dimana kita menambahkan sebuah komputer yang bertugas untuk berhubungan dengan komputer server, sehingga workstation/client tidak dapat berhubungan secara langsung dengan komputer server atau tempat basis data berada.
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Gambar 2.1 Arsitektur Model Two Tier dan Three Tier


Diagram Alir Data (DAD)
Diagram alir data adalah gambaran dari proses aliran data, penyimpanan dan kesatuan luar (Extemal Entity) dari sebuah sistem. Diagram alir juga digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik dimana data tersebut mengalir (misalnya lewat surat, telepon, dan sebagainya), atau lingkungan fisik dimana data tersebut akan disimpan (misalnya file kartu, harddisk, disket, dan lain-lain).
Beberapa simbol yang digunakan pada diagram alir data adalah sebagai berikut:
	Kesatuan Luar (Extemal Entity) atau Batas Sistem (Boundary)
Setiap sistem pasti mempunyai batas sistem (boundary) yang memisahkan suatu sistem dengan lingkungannya. Sistem akan menerima input dan menghasilkan output kepada lingkungan luarnya. Kesatuan luar (extemal entity) merupakan kesatuan diluar sistem yang dapat berupa orang, organisasi atau sistem lainnya yang berada dilingkungan luar yang akan memberikan input atau menerima output dari sistem.
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Gambar 2.2 Simbol kesatuan dari luar sistem
	Proses (Process)
Suatu proses adalah kegiatan atau kerja yang dilakukan oleh orang, mesin atau komputer dari hasil suatu arus data yang masuk dalam proses untuk menghasilkan arus data yang akan keluar dari proses.
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Gambar 2.3 Simbol untuk proses data
	Penyimpanan Data (Data Store)
Penyimpanan data (Data Store) merupakan simpanan data yang berasal dari suatu file atau Database di sistem komputer, suatu arsip atau catatan manual, suatu tabel acuan manual, suatu agenda atau buku, dan suatu kotak tempat data di mesin seseorang.
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Gambar 2.4 Simbol untuk menyimpan data
	Arus Data (Data Flow)
Arus data diberi simpan anak panah. Arus data ini mengalir diantara proses (Process), penyimpanan data (Data Store) dan kesatuan luar (Extemal Entity). Arus data ini menunjukkan arus data yang dapat berupa masukan untuk sistem atau hasil dari proses sistem.
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Gambar 2.5 Simbol untuk Arus Data
Sebuah diagram alir data harus menunjukkan:
	Gambaran secara formal dari sebuah data

Subsistem dan proses
Aliran-aliran data
Pemberhentian data (penyimpanan data)
Sebuah diagram alir data tidak dapat menunjukkan:
	Mulai, selesai atau prosedur

Komposisi penyimpanan data
Perhitungan dan keputusan
Jumlah dan aspek fisik
Diagram Konteks
= Aliran Data
Diagram konteks (Context Diagram) adalah gambaran dari sistem yang membatasi, berinteraksi dengan kesatuan luar. Adapun simbol-simbol yang digunakan untuk konteks diagram adalah:
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= Entitas Eksternal (Kesatuan Luar)
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= Sistem
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Gambar 2.6 Simbol Diagram Konteks
Adapun aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam pembuatan diagram konteks adalah sebagai berikut:
	Model logika dari level yang paling tinggi dari sebuah sistem
	Merupakan kerangka dari suatu intisari dan menyatakan gambar yang jernih, serta dapat memberi ide menyeluruh tentang kegunaan dari suatu sistem.

Pada jaringan masukan dan keluaran tidak dapat menunjukkan kesalahan, perkecualian, pengontrolan atau uraian.
Merupakan tahap pertama dari penyusunan suatu diagram alir data.
Diagram Alir Data Level ke-0
Adapun langkah-langkah dalam pembuatan diagram alir data level ke-0 adalah sebagai berikut:
	Salin kesatuan luar (Entitas Ekstemal) dan aliran-aliran data dari diagram konteks.

Untuk pemasukan aliran data, buat suatu proses untuk setiap masukan aliran data. Pada level atas masukan data selalu berakhir di penyimpanan data atau (Data Store).
	Gunakan diagram relasi antar tabel atau ERD untuk mendefinisikan penyimpanan data. Suatu simpanan data harus direlasikan ke sebuah entitas di dalam ERD.
	Untuk melakukan pengujian tiap output data, buat sebuah proses untuk setiap output data. Sebuah proses harus menerima masukan dari penyimpanan data.
	Untuk hasil akhimya selalu menghasilkan suatu bagian dari level-1 diagram alir data.
	Sebuah proses dari level-0 diagram alir data harus menggambarkann fungsi mayor atau subsistem.
Diagram Alir Data Level-1
Adapun langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam pembuatan diagram alir data level ke-1 adalah sebagai berikut:
	Salin dan gabungkan semua pecahan dari level-0 (bagian level-1 DFD) dan non bagian proses level-0.
Pastikan untuk semua proses, penyimpanan data, kesatuan luar, aliran data dan argumen-argumen yang dicari sudah diidentifikasikan dan diberi.
	Cocokkan level-1 diagram alir data terhadap level-0 DFD.
Microsoft Visual Basic
Microsoft Visual Basic adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat aplikasi Windows yang berbasis grafis (GUI – Graphical User Interface), Visual Basic merupakan event – driven programming (pemrograman terkendali kejadian) dimana program menunggu sampai adanya respon dari pemakai berupa event atau kejadian tertentu (tombol diklik, menu dipilih, dan lain-lain).
Visual Basic pertama kali diperkenalkan pada tahun 1991 yaitu Visual Basic untuk DOS dan Windows kemudian pada tahun 1993 dirilis Visual Basic versi 3, perkembangan Visual Basic cukup baik, yaitu dengan dirilisnya Visual Basic versi 4.0 pada tahun 1995 dengan tambahan dukungan untuk aplikasi 32 bit, versi terbaru dari Visual Basic adalah Visual Basic versi 6.0 yang dirilis pada akhir tahun 1998.
Visual Basic juga terdiri dari beberapa bagian-bagian  yang kesemuanya memiliki fungsi masing-masing. Bagian dari Visual Basic tersebut antara lain adalah Form, Toolbox, Properti, Project Navigator, Code Editor, Form Layout, Toolbar dan Menubar. Dari kesemua komponen tersebut dapat dijelaskan pada bagian dibawah ini:
	Form
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Gambar 2.7 Komponen Form Visual Basic 6.0
	Form juga disebut sebagai halaman interface, dimana kita akan melakukan desain program. Di bagian form ini juga kita akan meletakkan komponen-komponen yang dibutuhkan dalam waktu mendisain
	ToolBox
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Gambar 2.8 Komponen ToolBox Visual Basic 6.0
Toolbox digunakan untuk meletakkan seluruh komponen atau objek. Pada tampilan standar komponen yang terlihat hanyalah komponen yang paling sederhana. Kita dapat menambah atau mengurangi komponen sesuai dengan yang kita butuhkan.
	Properti

Bagian ini menyeting bentuk tampilan dari komponen dan sifat-sifat komponen. Pada layar properti dibagi menjadi dua yaitu properti sebelah kiri dan nilai properti sebelah kanan.
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Gambar 2.9 Komponen Properti Visual Basic 6.0
	Project Navigator
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Gambar 2.10 Komponen Project Navigator Visual Basic 6.0
Bagian ini digunakan untuk melihat seluruh penyusun proyek atau aplikasi.
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 berfungsi untuk menu editor program (kode program).
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 berfungsi untuk menuju kearah desain form.

	Kode Editor
file_28.png

file_29.wmf



Gambar 2.11 Komponen Kode Editor Visual Basic 6.0
Kode Editor berfungsi untuk menuliskan kode progam, dan disinilah nantinya program dikendalikan. Komponen yang kita susun akan berfungsi, tindakan atau event apa saja yang akan dilakukan jika respon terhadap objek yang bersangkutan. Disini kita menentukan event dari suatu object dan apa yang akan terjadi.
	Form Layout
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Gambar 2.12 Komponen Form Layout Visual Basic 6.0
Dengan fasilitas ini, Kita dapat mengetahui dimana posisi form nantinya apabila program atau proyek kita dijalankan. Apakah di tengah, di kiri, di kanan dan sebagainya.
  7.   Toolbar dan Menubar
Toolbar berisi icon-icon yang mewakili satu perintah, misalnya perintah Save, Open, dan sebagainya. Sedangkan Menubar berisi menu-menu untuk memanajemen folder dan file.
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Gambar 2.13 Komponen Toolbar dan Menubar Visual Basic 6.0
Tipe Data Dalam Visual Basic
Visual Basic Mendukung tipe-tipe data seperti dibawah ini.
Daftar Tipe Data Visual Basic
Tipe Data
Besar (Byte)
Jangkauan Nilai
Boolean
4
True atau False
Byte
1
0 sampai 255
Char
2
Karakter Unicode
Date
8
Januari 1,0001 sampai Desember 31, 9999 dan 0:00:00 sampai 23:59:59

Decimal
16
	0 sampai +/- 79.228.162.514.264.337.593.543.950.335 (Tanpa Nilai Desimal)

0 sampai +/- 7,9228162514264337593543950335 (dengan 28 tempat sebelah kanan dari desimal).
Nilai yang lebih kecil dari 0:
   +/0,0000000000000000000000000001 (+/-1 E-28).

Double
8
	Negatif

-1.797693134862310.OE308 sampai
-4.94065645841247E-324
	Positif

4.94065645841247E-324 sampai
1.79769313486232E308.

Integer
4
-2,147,483,648 sampai 2,147,483,647
Long
8
9,223,372,036,854,775,808 sampai
-91223,372,0365854,775,807
Object
4
Semua tipe dapat disimpan di dalam variabel
object.
Short
2
-32,768 sampai 32,767
Single
4
	Untuk Negatif

-3.402823E38 sampai -1.401298E-45
	Untuk Positif

1.401298E-45 sampai 3.402823E38
String
Tergantung Penggunaan
0 sampai 2 juta karakter unicode
Dalam Visual Basic, sebelum anda dapat menggunakan sebuah variabel pertama anda harus mendeklarasikan variabel terlebih dahulu. Pendeklarasian Variabel dapat dilakukan dengan cara:
"Dim nama variabel as fipe data"
Contoh : Dim y as integer
Dibawah ini terdapat beberapa ienis atribut dalam Visual Basic:
	Atribut Dim

Atribut ini memiliki jangkauan terbatas dan hanya dapat digunakan pada prosedur atau modul tempat variabel dideklarasikan.
	Atribut Protected

Atribut ini juga memiliki jangkauan terbatas, yang dapat mengakses variabel-nya hanya dari class yang sama atau dari turunan class yang sama.
	Atribut Friend

Variabel yang dideklarasikan dengan atribut ini dapat diakses dari dalam program atau manapun. Atribut ini tidak dapat digunakan di dalam prosedur.
	Atribut Private.

Variabel dengan atribut ini hanya dapat diakses pada modul ataupun class tempat variabel dideklarasikan. Atribut Private tidak dapat digunakan untuk badan program atau prosedur.
	Atribut Public.

Variabel yang dideklarasikan dengan atribut ini memiliki akses yang bebas dari modul ataupun class manapun, tetapi tidak di prosedur.
Microsoft SQL Server 2000
Microsoft SQL Server diperkenalkan pada tahun 1990 untuk platform Microsoft OS/2 dalam kerjasamanya dengan Sybase. Produk ini berasal dari Sybase SQL Server 4.x untuk platform UNIX. Dengan adanya Windows NT, muncul inisiatif untuk membangun SQL Server versi Windows NT, sehingga dihasilkan Microsoft SQL Server versi 4.2 untuk paltform Windows NT. Kerjasama dengan Sybase masih berlanjut dan diluncurkan SQL Server versi 6.0 dan versi 6.5.
SQL Server 6.5 memperbarui performasi transaksi dan menjadi produk Database client/server yang banyak dipakai pada platform Windows NT. Untuk memenuhi kebutuhan SQL Server, perlu di desain ulang dan kerjasama dengan Sybase diberhentikan dan Microsoft mengembangkan SQL Server 7.0. SQL Server 2000 dibangun berdasarkan SQL Server 7.0.
Dalam SQL Server 2000 terdapat beberapa objek penting yang digunakan dalam pengembangan aplikasi, antara lain:
	Tabel

Merupakan Objek yang berisi tipe-tipe data dan data mentah.
	Kolom

Sebuah tabel berisi kolom-kolom untuk menampung data, kolom mempunyai sebuah tipe dan nama yang unik.
	Tipe Data

Tipe Data merupakan tipe-tipe data yang akan ditampilkan pada sebuah kolom pada tabel. 
	Stored Procedure

Merupakan perintah-perintah umum SQL yang membentuk makro yang berhubungan dengan database yang diberi nama dan disimpan di server, dan menghasilkan sekumpulan record, yang dapat meningkatkan performasi database.
Trigger
Merupakan Stored Procedure khusus yang secara otomatis dijalankan pada saat atau sesudah modifikasi data, seperti penambahan, penghapusan, pengubahan data. Triger digunakan agar dapat menjamin integritas data di dalam database tetap terjaga.
	Rule

Dipergunakan pada kolom agar data yang dimasukkan harus sesuai dengan aturan.
	Kunci Utama (Primary Key)
Digunakan agar menjamin setiap baris data unik, yaitu dapat dibedakan dari data lain.
	Kunci Tamu (Foreign Key)
Merupakan kolom-kolom yang mengacu pada kunci utama pada tabel lain yang menghubungkan sebuah tabel dengan tabel yang lain.
	Konstrain
Merupakan sebuah mekanisme dimana integritas data yang berbasis server dan diimplementasikan oleh sistem.
	Default
Dinyatakan pada kolom sehingga jika kolom tersebut tidak diisi data, maka diisi dengan nilai default.
View

Merupakan query yang memakai beberapa tabel dan disimpan di dalam database yang dapat memilih beberapa kolom dari sebuah tabel atau menghubungkan beberapa tabel.
	Index
Berguna untuk membantu mengorganisasi data sehingga query menjadi lebih cepat.
	SQL Server 2000 mendukung beberapa perintah dasar SQL antara lain:
Data Definition Language (DDL)
Merupakan bagian dari sistem manajemen database, yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengatur semua atribut dan properti dari sebuah database. Yang termasuk dari DDL adalah:
CREATE DATABASE, digunakan untuk membuat database baru.
Sintaks: CREATE DATABASE nama_database
DROP DATABASE, digunakan untuk menghapus database.
	Sintaks: DROP DATABASE nama_database
CREATE TABLE, digunakan untuk membuat tabel.
	Sintaks: CREATE TABLE nama_tabel (nama_field-1 tipe_data-1, nama_field-n tipe_data-n)
DROP TABLE, digunakan untuk menghapus tabel.
	Sintaks: DROP TABLE nama_tabel
ALTER TABLE, digunakan untuk memodifikasi tabel.
	Sintaks: ALTER TABLE nama_tabel
Data Manipulation Language (DML)
DML digunakan untuk menampilkan, menambah, mengubah, dan menghapus data di dalam objek-objek yang didefinisikan oleh DML. Yang termasuk dalam karegori DML adalah:
INSERT INTO, digunakan untuk menambah data ke dalam tabel.
	Sintaks: INSERT INTO nama_tabel (daftar_kolom) VALUES nilai_data.
DELETE FROM, digunakan untuk menghapus baris di dalam tabel.
	Sintaks: DELETE FROM nama_tabel WHERE kondisi
UPDATE ... SET, digunakan untuk mengubah data pada suatu baris atau lebih pada tabel.
	Sintaks: UPDATE nama_tabel SET nama_field=nilai_baru WHERE kondisi
SELECT, digunakan untuk menampilkan atau memilih data dari suatu tabel.
	Sintaks: SELECT (field-1,....., field-n) FROM nama_tabel
Di dalam SQL Server, setiap kolom pada tabel mempunyai sebuah tipe data, tipe data digunakan untuk menjamin integritas data, karena ada perubahan atau penambahan data yang harus disamakan dengan tipe data dari tabel.
SQL Server mempunyai beberapa kategori tipe data dan masing-masing mempunyai beberapa tipe data dasar.
Jenis-jenis Tipe Data pada SQL Server 2000
Kategori Tipe Data
Tipe Data Dasar
Binary
	Binary, data harus mempunyai panjang tetap dengan ukuran maksimum 8 KB.
	Varbinary, panjang data bervariasi dengan panjang maksimum 8 KB.
	Image, data dapat bervariasi sampai 8 KB.

Character

	Char, data harus mempunyai panjang tetap dengan ukuran maksimum 8 KB.
	Varchar, panjang data bervariasi sampai 8 KB.
	ASCII, data berupa karakter ASCII yang dapat melampaui 8 KB.

Date dan Time
	Datetime, data tanggal dari I Januari 1753 sampai 3 Desember 9999, setiap data berukuran 8 byte.
	Smalldatetime, data tanggal dari I januari 1900 sampai 6 juni 2079 dengan ukuran 4 byte.

Decimal

	Decimal, banyaknya digit maksimum adalah 38, semua digit dapat merupakan digit disebelah kanan titik decimal. Data disimpan dengan representasi tepat dan tidak ada nilai pendekatan.
	Numeric, merupakan tipe data yang sama dengan tipe data decimal.

Floating Point

	Float, bilangan floating-point dari -1.97E+308 sampai 1.97E+308.
	Real, bilangan floating-point dari -3.40E+38 sampai 3.40E+38.

Integer 
	Bigint, bilangan dengan jangkauan -2^63 sampai 2^63, ukurannya 8 byte.
	Int,	bilangan bulat dan -2 147.483.684 sampai 2.147.483.684, ukurannya 4 byte.
	Smallint, bilangan bulat dari -32.768 sampai 32.768 dengan ukuran 2 byte.
	Tinyint, bilangan bulat dari 0 sampai 255 dengan ukuran satu byte.

Monetary

	Money, data uang dengan jangkauan 

    -922.337.203.685.477.5808 sampai dengan
    -922.337.203.685.477.5808 dan berukuran 8 byte. 
	Smallmoney, data uang dengan jangkauan

-14.748,3648 sampai -214.748,3648 dengan  ukuran 4 byte.
Special

Merupakan data khusus yang tidak dapat dimaksudkan ke dalam kategori lain.
	Uniqueidentifier, bilangan hexadecimal dengan ukuran 16 byte yang menyatakan globally unique identifier (GUID). GUID dipakai jika sebuah baris harus berbeda (unik) dari baris lain.
	SQL_variant, berisi semua data yang diperbolehkan oleh SQL Server kecuali text, ntext, timestamp, image, dan sql_variant.
	Table, dipakai untuk menyimpan hasil tabel guna pemrosesan lebih lanjut.

Unicode

Merupakan kategori yang memperbolehkan sebuah kolom berisi karakter Unicode Standard. Karakter Unicode berukuran dua kali lipat dari karakter bukan Unicode.
	Nchar, data harus mempunyai panjang pasti dengan maksimum 4000 karakter Unicode.
	Nvarchar, data bervariasi sampai 4000 karakter    Unicode.
	Ntext, data dapat melampaui 4000 karakter Unicode.


Yang harus diingat adalah semua data yang disimpan dalam SQL Server harus kompatibel dengan salah satu tipe data dasar. Dalam SQL Server juga terdapat tipe data dasar yang tidak dapat disimpan ke sebuah kolom tabel, tipe data tersebut adalah tipe data cursor. 
Program SQL Server 2000 mempunyai enam database utama yang merupakan database bawaan ketika Kita selesai melakukan proses instalasi program SQL Server 2000. Ke-enam database tersebut adalah sebagai berikut: 
	Database Master:

Merupakan database sistem yang mengatur kinerja dari SQL Server 2000 dan juga merupakan induk dari fungsi-fungsi pada SQL server 2000.
	Database tempdb :

Merupakan tempat penyimpanan tabel sementara dan Stored procedure sementara, tempdb akan dibuat ulang pada saat setiap kali SQL Server 2000 dijalankan.
	Database Model:

Merupakan tempat yang digunakan sebagai template bagi setiap database.
	Database msdb:

Merupakan database yang digunakan oleh SQL Server Agent untuk penyimpanan data tentang penjadwalan dan perekaman setiap tindakan yang ada atau yang dilakukan oleh Operator. 
	Database Northwind :

Merupakan database contoh yang dipergunakan sebagal latihan untuk mengetahui setiap fungsi-fungsi pada SQL Server 2000.
	Database Pubs:

Juga merupakan database contoh yang dipergunakan sebagai latihan untuk mengetahui setiap fungsi-fungsi pada SQL Server 2000.


