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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamualaikum Wr. Wb 

Pertama – tama marilah kita panjatkan Puji dan syukur kehadirat Allah Swt 

yang senantiasa telah memberikan nikmat yang tak ternilai harganya yaitu nikmat 

kesehatan kepada kita semuanya dan akhirnya selesai juga penyusunan diktat yang 

berjudul Sistem Basis Data ini.  

Diktat ini berisi materi untuk matakuliah Perancangan Basis Data. Adapun 

materi yang dibahas menggunakan antara lain :  

1. Pengantar Basis Data 

2. Model Data 

3. Bahasa Basis Data dan lain-lain 

Dengan adanya diktat ini, diharapkan kepada mahasiswa/i agar aktif baik 

dalam mengembangkan diri maupun bertanya jika ada materi yang disampaikan 

belum jelas. Ingatlah selalu peribahasa “malu bertanya sesat di jalan”. Dengan 

adanya diktat ini, diharapkan pada kemudian hari lebih memacu saya untuk membuat 

karya yang lebih baik lagi. Amin.. 

 

Akhir kata, Wassallamualaikum Wr. Wb 
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PERTEMUAN  1   

 PENGANTAR PERANCANGAN BASIS DATA 

Tujuan Pertemuan : 
- Mengetahui Pengertian Perancangan Basis Data 
- Mengetahui Langkah dalam Perancangan Basis Data 
- Mengetahui operasi – operasi Basis Data 

 

Perancangan Database adalah proses pembuatan (develop) stuktur database sesuai 

dengan data yang dibutuhkan oleh user. 

LANGKAH-LANGKAH DALAM PERANCANGAN DATABASE 

1. Mendefinisikan kebutuhan (Requirements definition) 

Tujuan: untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan data yang dibutuhkan 

oleh user dalam sebuah organisasi.   

2. Rancangan Konseptual (Conceptual design) 

Tujuan: untuk membuat sebuah model data konseptual (atau arsitektur 

informasi) yang akan mendukung perbedaan kebutuhan informasi dari 

beberapa user dalam sebuah organisasi. 

3.  Rancangan Implementasi (Implementation design) 

         Tujuan: untuk memetakan model data logis (logical data model) kedalam 

sebuah skema yang dapat diproses oleh DBMS tertentu.  

4.   Rancangan Fisik (Physical design) 

Pada tahap terakhir ini, logical database structured ( normalized relation, trees, 

network dll) dipetakan menjadi  physical storage structure seperti file dan 

tabel.  

 

Langkah Perbaikan (Stepwise refinement) 

Keseluruhan proses perancangan pada perancangan database  harus dipandang 

sebagai satu langkah perbaikan, dimana perancangan pada setiap tahapan diperbaiki 

secara progresif melalui  perulangan (iteration). Langkah perbaikan harus dilakukan 

pada bagian akhir setiap tahapan sebelum melangkah ke tahapan berikutnya.  

a. Tujuan: Menterjemahkan deskripsi logis data kedalam spesifikasi teknis 

penyimpanan dan pengambilan data. 

b. Hasil: Suatu rancangan penyimpanan data yang menghasilkan kinerja 

pemrosesan yang memadai dan menjamin integritas,  keamanan dan 

ketahanan data. 
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MAJOR STEPS IN DATABASE DESIGN 

 

Ada beberapa siklus pengembangan sistem diantaranya sebagai berikut : 

1. Identifikasi Kebutuhan 

2. Perencanaan proyek 

3. Analisa 

4. Perancangan Logis 

5. Perancangan Fisik 

6. Implementasi 

7. Pemeliharaan 
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MENDEFINISIKAN KEBUTUHAN 

Mendefinisikan Kebutuhan (Requirements definition) adalah proses mengidentifikasi 

& mendokumentasikan data yang dibutuhkan oleh user dalam sebuah database untuk 

memenuhi kebutuhan informasi saat ini dan masa yang akan datang.  

 2 jenis informasi yang harus diperhatikan selama tahapan mendefinisikan 

kebutuhan : 

1. Informasi yang menjelaskan struktur data, seperti entitas, atribut, dan 

relasi. Informasi ini biasanya dinyatakan dalam bentuk grafik seperti 

entity-relationship diagrams (E-RD). 

2. Informasi yang menggambarkan aturan atau batasan yang  dapat 

menjaga integritas data.  Biasanya disebut aturan bisnis (business 

rules), batasan-batasan ini harus di tuangkan dalam data 

dictionary/directory (atau repository) suatu organisasi. 

Informasi yang dikumpulkan dalam Mendefinisikan Kebutuhan adalah 

komponen data yang konseptual model harus dipahami sebelum mengumpulkan 

informasi selama definisikan kebutuhan  

Komponen dari model ini adalah: 
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3 tipe utama batasan (constraints) : 

1. Domain constraints 

Batasan ini mendefinisikan type, lebar, format, dan nilai yang diperkenankan 

untuk setiap data. 

2. Referential Integrity constraints 

Batasan ini meyakinkan integritas of references antara beberapa baris dari 

sebuah tabel dan baris-baris pada tabel lainnya (atau beberapa  tabel). 

3. Other business constraints 

Batasan ini meyakinkan integritas dari nilai sebuah data  dalam sebuah tabel, 

memberikan satu atau lebih nilai sebuah data pada tabel yang sama atau pada 

tabel yang lain. 

Ada 6 Langkah dalam mendefinisikan kebutuhan dilakukan secara berulang 

dengan melakukan langkah perbaikan pada setiap langkah. 

1. Mendefinisikan Lingkup Database 

 Team harus meninjau ulang rencana SI pada organisasi sebelum 

melakukan definisi kebutuhan.  

 Rencana meliputi tabel bisnis, suatu model informasi perusahaan, dan 

prioritas database dan implementasi merencanakan.  

 Rencana ini harus digunakan sebagai suatu keseluruhan kerangka 

untuk mendisain database. 

2. Memilih metodologi dalam Mendefinisikan Kebutuhan  

 Memilih metodologi dan CASE tools yang sesuai adalah hal yang 

esensial.  

 Metodologi memberikan prosedur standar dan format pengumpulan 

data yang dibutuhkan untuk mengelola pengumpulan metadata pada 

disiplin tertentu. 

 CASE tools memberikan dukungan berbasis komputer (computer-
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based support) untuk membangun sebuah repository dari metadata dan 

membuat tampilan yang terstruktur dari metadata tersebut. 

  CASE tools yang digunakan selama tahapan Mendefinisikan 

Kebutuhan harus sesuai dengan CASE tools yang digunakan selama 

merencanakan database. 

3. Mengidentifikasi Pandangan User (User Views) 

 Pengumpulan data biasanya fokus pada pandangan user terhadap data. 

 Pandangan user (User View) adalah sekumpulan data yang diperlukan 

oleh user tertentu untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan 

 Kita mengidentifikasi user views dengan meninjau ulang tugas (tasks) 

yang dilakukan atau keputusan yang dibuat oleh user dan dengan 

meninjau ulang data yang diperlukan untuk tugas-tugas dan keputusan 

tersebut. 

 Laporan, file, form, dokumen, dan tampilan (display) yang ada (baik 

input maupun output) merupakan sumber informasi yang penting 

tentang user views, dan analyst harus mengumpulkan contoh salinan 

dari data yang digunakan untuk mendukung keputusan. 

 Merupakan hal yang penting untuk mengantisipasi kebutuhan akan 

data di masa depan jika memungkinkan.  

4. Model data structure 

 Tahapan ini membutuhkan struktur yang konsisten pada setiap user 

views yang telah diidentifikasikan pada tahapan sebelumnya.  

 Pada sesi sebelumnya, kita menggunakan E-R Diagrams untuk 

membuatn model data structure. Memodelkan user views dalam 

bentuk E-R Diagrams memerlukan entitas, relasi (relationship), 

atribut, candidate keys, Primary Key dan descriptor yang relevan 

untuk setiap pandangan user yang kita identifikasikan. 

5.  Model database constraints 

 Selama tahapan mendefinisikan kebutuhan, database analyst juga 
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harus mengidentifikasi basic constraints yang menjaga integritas 

database. 

 Batasan-batasan ini : domains, referential integrity dan aturan bisnis 

lainnya. Batasan ini seharusnya disimpan dalam data dictionary (atau 

repository), dengan menggunakan CASE tools yang tersedia. 

6.  Mengidentifikasi Kebutuhan Operasional  

 Seorang analyst juga harus mengumpulkan informasi yang berkenaan 

dengan kebutuhan operasional user akan data. 

 Tahapan ini meliputi kebutuhan untuk masing-masing area berikut: 

1. Keamanan (Security).  

2. Waktu Respon (Response times). 

3. Backup and recovery.  

4. Dokumentasi (Archiving).  

5. Prediksi Perkembangan (Growth Projections) Database.  

 Langkah dalam Mendefinisikan Kebutuhan 
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PERTEMUAN  2   

 PENGANTAR BASIS DATA 

Tujuan Pertemuan : 
- Mengetahui Pengertian Basis Data 
- Mengetahui apa tujuan Basis Data 
- Mengetahui operasi – operasi Basis Data 

 

Basis Data ( database ) secara sederhana dapat dibayangkan sebagai lemari 

arsip.  Umumnya tiap lemari arsip memiliki suatu cara / aturan secara keseluruhan 

bagaimana arsip-arsip tersebut ditempatkan / disusun. Upaya penyusunan ini memang 

baru dilakukan jika arsip sudah „cukup banyak‟. 

Mengapa hal itu dilakukan ? Sederhana saja, kita berharap suatu saat kita 

dapat mencari dan mengambil kembali arsip dengan Mudah dan Cepat.  

1. Pengertian Basis Data 

• Basis data terdiri dari dua kata, basis yang diartikan sebagai markas atau 

gudang tempat berkumpul dan data sebagai fakta yang di dunia nyata 

diwakili  suatu objek seperti manusia, barang, hewan, peristiwa, konsep, 

keadaan, dan sebagainya yang direkam dalam bentuk angka, huruf, 

simbol, teks, gambar, bunyi atau kombinasinya.  

• Basis data dapat  didefinisikan sebagai berikut : 

 Himpunan kelompok data (arsip) yang saling berhubungan yang 

diorganisasi sedemikian rupa sehingga dapat dimanfaatkan 

kembali dengan cepat dan mudah. 

 Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara 

bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan (redundancy) 

yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. 
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 Kumpulan file/tabel/arsip yang saling berhubungan yang disimpan 

dalam media penyimpanan elektronik.  

2. Operasi Dasar Basis Data 

Operasi-operasi dasar yang dapat kita lakukan berkenaan dengan basis data 

dapat meliputi :  

a. Pembuatan basis data baru yang identik dengan pembuatan lemari arsip 

yang baru. 

b. Penghapusan  basis data, identik dengan perusakan lemari arsip (dengan 

isinya jika ada ) 

c. Pembuatan file / tabel baru ke suatu basis data, identik dengan 

penambahan map arsip baru ke sebuah lemari arsip yang ada. 

d. Penghapusan file / tabel dari suatu basis data, identik dengan perusakan 

map arsip lama yang ada dalam sebuah lemari arsip. 

e. Penambahan / pengisian data baru ke sebuah file / tabel di basis data, 

identik dengan penambahan arsip ke sebuah map arsip. 

f. Pengambilan data dari sebuah file / tabel, identik dengan pencarian 

lembaran arsip dari sebuah map arsip. 

g. Pengubahan data dari sebuah file / tabel, identik dengan perbaikan isi 

lembaran arsip yang ada di sebuah map  

h. Penghapusan data dari sebuah file / tabel, identik dengan penghapusan 

sebuah lembaran arsip yang ada di sebuah map arsip. 

 

3. Objektif Basis Data 

Pemanfaatan basis data dilakukan untuk memenuhi sejumlah  tujuan (objektif) 

seperti berikut ini : 

a. Kecepatan dan kemudahan (Speed) 

Pemanfaatan basis data memungkinkan kita menyimpan,  memanipulasi, 
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menampilkan data dengan lebih cepat dan mudah.  

b. Efisiensi ruang penyimpanan (Space) 

Penekanan redudansi data dengan menerapkan sejumlah teknik 

pengkodean atau membuat relasi – relasi antar file, akan mengurangi 

pemakaian space di media penyimpanan.  

c. Keakuratan (Accuracy) 

Pemanfaatan kode dan relasi antar file dengan aturan ketat berguna 

untuk menekan ketidakakuratan pemasukan data.  

d. Ketersediaan (Availabitity) 

Ketersediaan data dapat didukung dengan teknologi jaringan komputer, 

agar data dapat diakses  

e. Kelengkapan (Completeness) 

Lengkap / tidaknya data yang kita kelola dalam sebuah basis data 

bersifat relatif ( terhadap kebutuhan pemakai dan waktu ). Basis data 

menyimpan data dan strukturnya. Untuk mengantisipasi perubahan 

kebutuhan data, maka basis data sebaiknya dirancang untuk dapat 

menambah data dan dapat juga merubah struktur basis data. 

f. Keamanan (Security) 

Penerapan kemanan basis data berkaitan dengan pemberian hak akses 

kepada user dengan tingkatan tertentu beserta operasi–operasi yang 

boleh dilakukan. 

g. Kebersamaan Pemakaian (Sharability) 

Kebersamaan pemakaian data umumnya ada dalam basis data yang 

menggunakan aplikasi multiuser.  
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4. Struktur Basis Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   Komponen Basis Data 

 DATA, data tersimpan secara terintegrasi dan dipakai secara bersama-

sama 

 HARDWARE, perangkat keras yang digunakan dalam mengelola 

sistem database 

 SOFTWARE, perangkat lunak perantara antara pemakai dengan data 

fisik. perangkat lunak dapat berupa data base management system dan 

berbagai program aplikasi 

 USER, sebagai pemakai sistem  

 

a. Data 

Ciri-ciri data didalam database : 

 Data disimpan secara terintegrasi (integrated) 
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Database merupakan kumpulan dari berbagai macam file dari 

aplikasi-aplikasi yang berbeda, yang disusun dengan cara 

menghilangkan bagian-bagian yang rangkap (redundant) 

 Data dapat dipakai secara bersama-sama (shared) 

Masing-masing bagian dari database dapat diakses oleh pemakai 

dalam waktu yang bersamaan, untuk aplikasi yang berbeda 

b. Hardware  

Terdiri dari semua peralatan perangkat keras komputer yang digunakan 

untuk pengelolaan sistem database berupa: 

 Peralatan untuk penyimpanan database, yaitu secondary storage 

(harddisk, disket, flash disk, CD). 

 Peralatan input (keyboard, scanner, kamera digital) dan output 

(printer, layar monitor). 

 Peralatan komunikasi data (ethernet card, modem). 

 

c. Software 

Berfungsi sebagai perantara (interface) antara pemakai dengan data 

physik pada database. Software pada sistem database dapat berupa: 

 Database Management System (DBMS), yang menangani akses 

terhadap database, sehingga pemakai tidak perlu memikirkan 

proses penyimpanan dan pengelolaan data secara detail. 

 Program-program aplikasi dan prosedur-prosedur. 

 

d. User  

User dalam caranya berinteraksi dengan sistem dibedakan menjadi 4 

macam antara lain : 

1) Application programmers (Programer Aplikasi) – berinteraksi 

dengan sistem melalui pemanggilan DML, yang disertakan 
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(embedded) dalam program yang ditulis dalam bahasa 

pemrograman induk (C, C++, Java, VB, php).  

2) Sophisticated users (Casual user / User Mahir) – berinteraksi 

dengan sistem tanpa menulis modul program. Mereka 

menyertakan query (untuk akses data) dengan bahasa query yang 

telah disediakan oleh suatu DBMS.  

3) Specialized users (User Khusus) – menulis aplikasi basis data non 

konvensional, tetapi untuk keperluan-keperluan khusus, seperti 

untuk aplikasi AI, Sistem Pakar, Pengolahan Citra, yang bisa saja 

mengakses basis data dengan / tanpa DBMS yang bersangkutan.  

4) Naïve users (End User / User Umum) – berinteraksi dengan sistem 

basis data melalui pemanggilan satu program permanen 

(executable program) yang telah ditulis / disediakan sebelumnya. 

Contoh, orang yang mengakses basis data dari web, teller bank, 

staf kasir. 

 

Pemakai database dibagi atas 3 klasifikasi, yaitu: 

 Database Administrator (DBA), yaitu:  

Orang/team yang bertugas mengelola sistem database secara 

keseluruhan. Database Administrator mengkoordinasi semua 

aktifitas basis data. Database Administrator memiliki pengertian 

yang baik tentang sumber daya informasi perusahaan dan 

kebutuhannya. Satu alasan utama untuk memiliki suatu DBMS 

adalah untuk memiliki suatu pusat pengendalian baik terhadap data 

maupun program dalam mengakses data. Orang yang melakukan 

pengawasan terhadap sistem ini dinamakan Database 

Administrator. Fungsi dari Database Administrator adalah:  

a. Schema definition (mendefinisikan skema)  
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b. Storage structure and access method definition 

(mendefinisikan struktur penyimpanan dan metode akses).  

c. Schema and physical organization modification (melakukan 

modifikasi organisasi skema dan fisik).  

d. Granting user authority to access the database (Memberikan 

jaminan hak untuk mengakses data).  

e. Specifying integrity constraints (Membuat spesifikasi untuk 

kendala integritas).  

f. Monitoring performance and responding to changes in 

requirements (melakukan monitor kinerja dan bertanggung 

jawab  dalam perubahan kebutuhan) 

 

 Programmer, yaitu: 

Orang/team yang bertugas membuat program aplikasi yang 

mengakses database, dengan menggunakan bahasa pemrograman, 

seperti Clipper, VB, Oracle baik secara batch maupun online 

untuk berinteraksi dengan komputer.  

 End-user, yaitu: 

Orang yang mengakses database melalui terminal, dengan 

menggunakan query-language atau program aplikasi yang 

dibuatkan oleh programmer. 

 

6. Aplikasi Basis Data 

Beberapa contoh aplikasi basis data dalam dunia nyata  adalah : 

a. Industri manufaktur : produksi, persediaan, pemesanan 

b. Manajemen rumah sakit : registerasi, rekam medis, perawatan 

c. Manajemen perpustakaan : seluruh transaksi 

d. Perhotelan  : seluruh transaksi 
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e. Perbankan  : melayani seluruh transaksi 

f. Perguruan tinggi : mahasiswa, keuangan, akuntansi, lulusan 

g. Penerbangan  : reservasi, jadwal penerbangan 

h. Penjualan : pelanggan, produk, penjualan, pemasaran 

 

7. Tujuan Penggunaan Basis Data 

a. Mencegah data redundancy dan inconsistency 

b. Mempermudah dalam melakukan akses terhadap data 

c. Mempertimbangkan data isolation 

d. Mencegah concurrent access anomaly 

e. Mempertimbangkan masalah keamanan data 

f. Mempertimbangkan masalah integritas  

 

8. Keuntungan Basis Data 

a. Mengurangi redundansi 

Data yang sama pada beberapa aplikasi cukup disimpan sekali saja. 

b. Menghindarkan inkonsistensi 

Karena redundansi berkurang, sehingga umumnya update hanya sekali 

saja. 

c. Terpeliharanya integritas data 

Data tersimpan secara akurat. 

d. Data dapat dipakai bersama-sama 

Data yang sama dapat diakses oleh beberapa user pada saat bersamaan. 

e. Memudahkan penerapan standarisasi 

Menyangkut keseragaman penyajian data. 

f. Jaminan security 

Data hanya dapat diakses oleh yang berhak. 

g. Menyeimbangkan kebutuhan 

Dapat ditentukan prioritas suatu operasi, misalnya antara update 
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(mengubah data) dengan retrieval (menampilkan data) didahulukan 

update.  

 

9. Kerugian Pemakaian Basis Data 

a. Mahal  

Diperlukan hardware tambahan 

1). CPU yang lebih besar 

2). Terminal yang lebih banyak 

3). Alat untuk komunikasi 

Biaya performance yang lebih besar 

1). Listrik 

2). Personil yang lebih tinggi klasifikasinya 

3). Biaya telekomunikasi yang antar lokasi / kota  

b. Kompleks 

c. Prosedur backup & recovery sulit  

 

10. Level Abstraksi Basis Data 

a. Physical level (level Fisik): menjelaskan bagaimana sebuah  record (cth: 

pelanggan) disimpan. 

b. Logical level (level Logik): menjelaskan penyimpanan data dalam basis 

data, dan hubungannya dengan data. 

type customer = record  

customer_id : string;  

customer_name  : string; 

customer_street : string; 

customer_city : integer; 

end; 

c. View level (level View): program application menyembunyikan tipe 
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datanya.  View level juga dapat menyembunyikan informasi (seperti gaji 

pegawai) untuk tujuan keamanan.  

 

Berikut merupakan gambaran dari arsitektur basis data berdasarkan penjelasan 

diatas : 

 

 

 

Adapun Contoh Level Fisik / physical Level adalah sebagai berikut : 
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Adapun Contoh Logical Level / Level Logik / Level Konseptual adalah 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun Contoh Level View / View Level adalah sebagai berikut : 
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11.  Bahasa Basis Data 

 DBMS merupakan perantara bagi pemakai dengan basis data dalam 

disk. Cara berinteraksi / berkomunikasi antara pemakai dengan basis data 

tersebut diatur dalam suatu bahasa khusus yang ditetapkan oleh perusahaan 

pembuat DBMS. Bahasa itu disebut sebagai Bahasa Basis Data yang terdiri 

atas sejumlah perintah (statement) yang diformulasikan dan dapat diberikan 

user dan dikenali/diproses oleh DBMS untuk melakukan suatu aksi/pekerjaan 

tertentu. Data Base Management System (DBMS) terdiri dari : sekumpulan 

data yang saling berhubungan dan suatu himpunan program yang melakukan 

akses terhadap data tersebut.  

a. Tujuan DBMS yang paling utama adalah: 

•  memelihara informasi 

•  informasi tersedia pada saat yang dibutuhkan  

b. Data yang disimpan perlu diatur dalam Manajemen Data Oleh karena 

itu perlu dipelajari :  struktur informasi dan  mekanisme dalam 

melakukan manipulasi terhadap informasi. 

 Contoh-contoh bahasa basis data adalah SQL, MySQL, Oracle. 

 Sebuah Bahasa Basis Data biasanya dapat dibagi dalam 2 bentuk yaitu: 

 Data Definition Language (DDL) 

 Data Manipulation Language (DML) 

 

a.  Data Definition Language ( DDL ) 

 Spesifikasi notasi untuk mendefinisikan skema basis data 

Contoh:  

create table account  

(account-number    char(10), 

 balance                 integer) 

 DDL compiler menghasilkan sekumpulan tabel yang disimpan dalam 
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sebuah kamus data  (data dictionary) 

 

b. Data Manipulation Language ( DML ) 

Adalah suatu bahasa yang membantu pengguna untuk mengakes 

atau memanipulasi data yang diorganisasikan dengan pendekatan model 

data yang cocok. Memanipulasi data dapat berupa : 

1) pengambilan informasi yang disimpan dalam database (select) 

2)  Penyisipan suatu informasi baru ke dalam database (insert) 

3)  Penghapusan informasi dari database (delete) 

4)  Pemutakhiran data yang disimpan dalam database (update) 
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PERTEMUAN  3 

 MODEL DATA 

Tujuan Pertemuan : 
- Mengetahui Pengertian Model Data 
- Mengetahui apa tujuan Basis Data 
- Mengetahui operasi – operasi Basis Data 

 

Model data didefinisikan sebagai kumpulan perangkat konseptual untuk 

menggambar data, hubungan  antara data, makna (semantik) data, dan batasan data. 

Pembuatan struktur dari suatu database adalah merupakan suatu Data Model. Data 

model yang ditunjukkan adalah makna dari data dan hubungannya dengan data 

lainnya, sehingga data model juga disebut data model logic.  

Ada dua cara merepresentasikan model data dalam perancangan basis data : 

1. Record-Based Logical Models, terdiri dari : 

a. Hierarchical Model 

b. Network Model              

c. Relational Model 

2. Object-Based Logical Models, terdiri dari : 

a. Semantic Model 

b. Object Oriented Model 

c. Entity Relationship Model 

 

Untuk itu, lihat penjelasan dari masing – masing model data di bawah ini : 

a. Hierarchical Model 

 Menganalisa data yang ada di dalam sistem dengan bentuk hubungan 

bertingkat.  

 Menggambarkan hubungan  antara data yang ada 
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 Tidak menggambarkan proses-proses yang terjadi 

 Disebut sebagai struktur pohon ( Tree Structure ) 

 Terdiri atas akar, batang, dahan, ranting dan daun. 

 Elemen-elemennya disebut node. 

 

 Menunjukkan hubungan antar sekumpulan record fakultas, jurusan dan 

prodi. 

 Setiap record tersusun atas atribut-atribut yang bersesuaian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hubungan antar record dapat ditunjukkan dengan diagram schema. 
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b. Network Model 

 Menganalisa data yang ada di dalam sistem dengan bentuk hubungan 

bertingkat tersusun atas komponen berupa node. 

 Menggambarkan hubungan antara data yang ada. 

 Tidak menggambarkan proses-proses yang terjadi. 

 

 

 

 

 

 Implementasi teknis penyimpanan data node jaringan adalah menggunakan 

struktur data Linked List. 

 Menggunakan dua buah pointer, satu digunakan untuk menghubungkan 

dengan record sebelumnya (Previous = P) dan yang lain digunakan untuk 

menghubungkan dengan record selanjutnya (Next = N ). 

 

 

 

c. Semantic Model 

 Menganalisa data yang ada di dalam sistem. 

 Menggambarkan hubungan antara data yang ada. 

 Tidak menggambarkan proses-proses yang terjadi. 

 Nama relasi menggunakan nama yang mudah dan menyatakan 

maknanya dengan jelas. 
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 Komponen dan cara pemberian nama : 

 Kerelasian dinyatakan dengan simbol garis 

 Nama kerelasian ditulis di samping garis kerelasian 

 Nama kerelasian sedapat mungkin menggunakan nama yang 

mudah dipahami dan dapat menyatakan maknanya dengan jelas. 

 

 

 

 

 

d. Object Oriented Model 

• Object  

 Adalah “benda”, secara fisik atau konseptual (orang,hardware, software, 

dll) 

• Setiap object memiliki 2 ciri khas yaitu : 

– Atribut/property/data 

 Ciri khas object (what they have) 

– Methode/behavior/function 

 Apa yang dapat dilakukan oleh object (what they do) 
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Contoh : 

  Object       Andi 

 

• Class  

Adalah kumpulan object-object yang sejenis.   

• In Java programming  

 class manusia { 

  int tinggi,umur,berat; 

 void jalan( ) 

     { System.out.print(“jalan”); } 

 void lari( ) 

     { System.out.print(“lari”); } 

 void lompat( ) 

     { System.out.print(“lompat”); } 

} 

 

• Inheritance 

 Adalah penurunan atribut atau methode dari suatu object kepada object 

lainnya  
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e. Entity Relationship Model 

Entity-relationship (e-r) data model adalah didasarkan pada suatu persepsi 

atas keadaan nyata didunia yang terdiri dari sekumpulan object yang disebut 

entity dan relasi antara mereka. Entity adalah suatu object yang dijelaskan 

oleh serangkaian attribute. Ekspresi jumlah dari entity dengan entity yang lain 

dapat di-assosiasikan melalui himpunan relasi dinamakan mapping 

cardinality. Entity-relationship dikembangkan dalam rangka untuk 

memberikan fasilitas dalam perancangan database dengan memberikan 

kesempatan untuk membuat spesifikasi dari suatu skema yang 

merepresentasikan keseluruhan struktur logika dari database. 

 Model dituangkan dalam bentuk entity relationship diagram. Komponen 

dalam model E-R adalah sebagai berikut : 

1) Entity  

2)  Relationship 

3)  Attribute 

4)  Cardinality  
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 Simbol – simbol dalam ERD adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Entity  

Entitas adalah suatu object yang ada dan dapat dibedakan dengan object-

object yang lain. Suatu entitas dapat nyata, misalnya seseorang, buku, dll. 

Suatu entitas dapat berupa abstrak, misalnya suatu kosep, hari libur, dll. 

Suatu himpunan entitas (entity set) adalah suatu himpunan yang memiliki 

tipe yang sama. Suatu entitas direpresentasikan oleh suatu himpunan 

attribute. Secara formal, suatu attribut adalah suatu fungsi yang 

memetakan dari suatu himpunan entitas kedalam suatu domain.  

a) Syarat sebuah  Entitas  

 Merupakan objek yang memiliki lebih dari satu  entity 

instances (contoh) dalam database. Entity Instance untuk 

Entitas Mahasiswa adalah Rika, Andi, Della, dll  

 Merupakan objek yang memiliki beberapa atribut. 

 Bukan seorang user dari sistem.  

 Bukan sebuah output dari sistem (contoh: laporan) 

 Beri nama dengan kata Benda  
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b) Jenis Entitas 

(1) Strong Entitas 

o Keberadaanya berdiri sendiri. 

o Mempunyai Primary Key (unique identifier) 

o Digambarkan dengan  Persegi Empat dengan Garis Tunggal. 

Contoh : 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Weak Entitas 

o Tergantung pada  strong entity…Tidak Dapat berdiri sendiri. 

o Tidak Mempunyai Primary Key (unique identifier) 

o Digambar dengan Persegi Empat dengan Garis double. 

Contoh : 

 

 

 

 

 

(3) Associative Entitas 

 Merupakan  entity  yang mempunyai attributes 

 Dan merupakan relationship  merupakan penghubung 

entities bersama. 

 Kapan sebaiknya  relationship dengan attributes menjadi 

karyawan

NIP

nama

alamat

jenkel

telepon

isi absensi

NIP Tglabsen

jamdatang

jampulang
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sebuah associative entity?  

o Semua Relationships pada associative entity harus many 

o The associative entity bisa mempunyai  arti tidak terikat 

pada Entity lain 

o  The associative entity Lebih disukai mempunyai unique 

identifier, dan juga harus mempunyai attributes lain. 

o Ternary relationships harus dikonversi ke associative 

entities  

Contoh : 

 

 

 

 

 

(4) Generalisasi 

Pembedaan atas kekhususan satu atau beberapa entitas yang 

berjenis sama. Membentuk entitas supertype dan subtype dan 

Adanya pewarisan (inheritance). 

Contoh : 

 

 

 

 

 

 

 

 

karyawan
Nip

nama

jenkel

bagian

ISA

tetap kontrak
honorharian

Gajipokok

tunjangan
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(5) Agregasi 

Meng-entitaskan sebuah relasi dan terdapat data yang akan 

direlasikan dengan sebuah relasi. 

Contoh : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Relasi 

Suatu relasi adalah suatu asosiasi diantara beberapa entitas. Suatu 

himpunan relasi adalah suatu himpunan relasi yang memiliki tipe yang 

sama. Nama relasi harus menggunkan kata kerja. 

 Bentuk hubungan (relationship) 

 

karyawan

pakai

Nobarang

nmbarang

satuan

harga

kerja

BARANG

proyek

Noproyek

lokasi

Nip

nama

jenkel

bagian

Noproyek

NIP

Nobarang

NIP

Noproyek
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3) Atribut 

 Sekumpulan attribut-attribut akan dapat menjelaskan suatu entitas. 

Setiap attribut terdapat suatu himpunan nilai yang dapat diberikan pada 

attribut tersebut yang dikatakan sebagai domain dari suatu attribute. 

Pembedaan pada sebuah entitas digunakan suatu identitas dalam bentuk 

attribut kunci. 

 

• Memilih Nama Attribute  

– Nama harus unik di dalam system. 

– Semua atribut yang menguraikan Entity atau Relationship 

tertentu  harus diberi nama. 

– Masing-Masing Relationship harus meliputi atribut yang 

menguraikan Entity tersebut dalam membentuk Relationship. 

– Nama penuh arti harus terpilih  sehingga E-R diagram adalah 

self-explanatory (menjelaskan isi dari dirinya) 

 

• Klasifikasi  Atribut 

– Simple Attribute 

 adalah atribut yang tidak dapat di breakdown menjadi beberapa 

komponen.  
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– Composite Attribute 

  Adalah atribut yang dapat di breakdown menjadi beberapa 

 komponen. 

– Multivalued Attribute 

  Adalah atribut yang memiliki lebih dari satu entity instance. 

– Derived Attribute 

  Adalah atribut yang merupakan nilai hasil perhitungan dari 

  nilai atribut yang lain.   

 Contoh : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PERANCANGAN BASIS DATA 

 

 

36 
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4) Cardinality 

Adalah tingkat hubungan dan derajat relasi antara entitas yang satu 

dengan entitas yang lain. 
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f. Jenis – jenis key 

 Primary key 

pada suatu relasi ada beberapa candidate key, maka salah satu yang dipilih 

menjadi primary key. 

  Candidat key 

 Atribut yang dipilih menjadi primary key dan bersifat unik. 

  Foreign key 

 Atribut yang bukan key, tetapi key pada relasi lain. 

  Composite key  

 Primary key yang dibentuk dari beberapa atribut relasi. 

  Alternate key  

 Candidate key yang tidak terpilih menjadi primary key 
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PERTEMUAN  4   

 Logical Record Structure (LRS) 

Tujuan Pertemuan : 
- Membuat Transformasi ERD ke LRS 

 

1. Transformasi ERD ke LRS 

setiap entity akan diubah ke bentuk sebuah kotak dengan nama entity 

berada diluar kotak dan atribut berada di dalam kotak. 

 

 

 SEBUAH RELATIONSHIP  

 KADANG DISATUKAN  

DALAM SEBUAH KOTAK BERSAMA ENTITY, 

  

 KADANG DIPISAH    

MENJADI SEBUAH KOTAK TERSENDIRI 

 

  DITENTUKAN OLEH ! 

  CARDINALITY (TINGKAT HUBUNGAN) 

  1 : 1 ONE-TO-ONE 

  1 : M ONE-TO-MANY 

   M :N MANY-TO-MANY 

 

 

 

 PILIH  SALAH SATU 

  PEDOMAN PENGGABUNGAN 
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    KE ENTITY YANG MEMBUTUHKAN REFERENSI 

ATAU 

   KE ENTITY DENGAN JUMLAH ATRIBUT YANG LEBIH 

SEDIKIT 

 

 TRANSFORMASI 1:1  ONE-TO-ONE   

 

 
 

 

 TRANSFORMASI 1:M  ONE-TO-MANY 

  SELALU KE ARAH MANY 

  PEDOMAN PENGGABUNGAN 

 SELALU DIGABUNG KE ARAH MANY  
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PERTEMUAN  5  

 TABEL dan SPESIFIKASI BASIS DATA 

Tujuan Pertemuan : 
- Membuat Tabel 
- Membuat Spesifikasi Basis Data 

 

1. Tabel 

Model konseptual harus memandang data dengan logika yang paling 

sederhana. Cara ini ditempuh dengan membuat blok data dasar untuk 

mengorganisasikan kelompok data. Blok data dasar yang paling umum 

digunakan adalah table atau sering disebut dengan relasi ( relation ). 

 Ketentuan dalam penyusunan table adalah sebagai berikut : 

a. Urutan baris tidak diperhatikan, sehingga pertukaran baris tidak akan 

berpengaruh terhadap isi informasi pada table. 

b. Urutan kolom tidak diperhatikan, identifikasi kolom dibedakan dengan 

jenis atribut. 

c. Tiap perpotongan baris dan kolom hanya berisi nilai atribut tunggal, 

sehingga nilai atribut ganda tidak diperbolehkan. 

d. Tiap baris dalam table harus dibedakan, sehingga tidak mungkin ada dua 

baris dalam table mempunyai nilai atribut yang sama secara keseluruhan. 

Contoh : 

 

 

 

 

 

 

SUPPLIER TERIMA PESANAN

BUAT

CETAK

PENERIMAAN

NOFAKTUR

TGLFAKTUR

NOTERIMA

TGLTERIMA

NOSUPPLIER

NMSUPPLIER

ALMTSUPPLIER

TELPSUPPLIER

NOPO

TGLPO
NOSUPPLIER

NOPO

NOPO

NOFAKTUR

NOTERIMA

NOFAKTUR

1 M

1

1

BARANG

KDBARANG

NMBARANG

SATUAN

HARGA

STOK

N

N

FAKTUR

1

MINTA

NOPO

KDBARANG

QTYPSN

HRGPSN

M

ISI

KDBARANG

NOFAKTUR

QTYFAKTUR

M

1
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SUPPLIER TERIMA PESANAN

BUAT

CETAK

PENERIMAAN

NOFAKTUR

TGLFAKTUR
NOTERIMA

TGLTERIMA

NOSUPPLIER

NMSUPPLIER

ALMTSUPPLIER

TELPSUPPLIER

NOPO

TGLPO
NOSUPPLIER

NOPO

NOPO

NOFAKTUR

NOTERIMA

NOFAKTUR

1 M

1

1

BARANG

KDBARANG

NMBARANG

SATUAN

HARGA

STOK

N

N

FAKTUR

1

MINTA

NOPO

KDBARANG

QTYPSN

HRGPSN

M

ISI

KDBARANG

NOFAKTUR

QTYFAKTUR

M

1

SUPPLIER

NOSUPPLIER

NMSUPPLIER

ALMTSUPPLIER

TELPSUPPLIER

PESANAN

NOPO

TGLPO

NOSUPPLIER

MINTA

NOPO

KDBARANG

QTYPSN

HRGPSN

FAKTUR

NOFAKTUR

TGLFAKTUR

NOPO

ISI

KDBARANG

NOFAKTUR

QTYFAKTUR

PENERIMAAN

NOTERIMA

TGLTERIMA

NOFAKTUR

NOFAKTURNOFAKTUR

NOSUPPLIER NOPO KDBARANG

BARANG

KDBARANG

NMBARANG

SATUAN

HARGA

STOK

KDBARANGNOPO
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Tabel SUPPLIER 

 

 

 

Tabel PO 

 

 

 

Tabel BARANG 

 

 

Tabel MINTA 

 

 

 

Tabel FAKTUR 

 

 

 

Tabel ISI 
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Tabel PENERIMAAN 

 

 

2. Spesifikasi Basis Data 
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PERTEMUAN  6 

 NORMALISASI 

Tujuan Pertemuan : 
- Membuat Normalisasi 

 

1. Normalisasi 

Normalisasi adalah suatu teknik menstrukturkan / memecah / 

mendekomposisi data dalam cara-cara tertentu untuk mencegah timbulnya 

permasalahan pengolahan data dalam basis data.  

Normalisasi adalah metode  untuk mengelompokkan attribut-attribut 

menjadi relasi yang well-structured (struktur yang baik). 

Permasalahan yang dimaksud adalah adanya anomallies/Penyimpangan  

yang terjadi akibat adanya kerangkapan data dalam relasi dan inefisiensi 

pengolahan 

 Adapun konsep dasar dari normalisasi adalah hasil dari transformasi 

menggunakan ER-D terkadang belum menghasilkan struktur yang optimal 

sehingga membuat menciptakan kerangkapan data. 

Tujuan normalisasi adalah sebagai berikut : 

• Untuk menghindari duplikasi data  

• Merupakan proses mendekomposisikan relasi yang masih memiliki 

beberapa anomali untuk menghasilkan relasi yang lebih sederhana dan  

well-structured. 

 

Sebuah relasi (relasi) yang memiliki data redundancy yang minimal 

dan memungkinkan   user untuk melakukan  insert, delete, dan update baris 

(record) tanpa menyebabkan inkonsistensi data.  

• Tujuannya untuk menghindari  beberapa anomali: 

– Insertion Anomaly – menambah record baru mempengaruhi 
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user untuk membuat duplikasi data 

– Deletion Anomaly – menghapus record mungkin menyebabkan 

hilangnya data yang akan dibutuhkan pada record lain 

– Modification Anomaly – merubah data pada sebuah record 

mempengaruhi perubahan pada record lain karena adanya 

duplikasi.  

  Contoh Relasi : 

 

 

 

 

Penjelasan : 

• Insertion – tidak dapat memasukkan data karyawan baru yang tidak 

mengambil kursus 

• Deletion – jika pegawai 400 dihapus, kita akan kehilangan informasi tentang 

keberadaan kelas  Marketing  

• Modification – menaikan gaji pegawai 100 mengharuskan kita untuk meng-

update beberapa records 

– Mengapa beberapa anomali ini muncul ?  Karena kita telah 

menyatukan 2 tema (entity) dalam satu relasi. Hal ini menyebabkan 

adanya duplikasi, dan ketergantungan antar entitas.  

 

2. Fuctional Dependency 

Functional Dependency adalah nilai sebuah  atribut (the determinant) 

yang menentukan nilai atribut yang lainnya. Normalisasi  dilakukan berdasarkan 

analisa dari functional dependencies (relationship antar atribut). Setiap yang 

bukan key secara fungsional harus tergantung pada setiap candidate key (primary 

NIP NAMA BAGIAN GAJI KURSUS  SELESAI

100 AGUS KEUANGAN 1,000 SPSS 10-10-2005

100 AGUS KEUANGAN 1,000 AUDIT 10-10-2005

200 BUDI SDM 1,200 KOMPUTER 20-10-2000

200 BUDI SDM 1,200 AUDIT 10-10-2005

300 BAGONG KEBERSIHAN    500

400 MAMOX MARKETING 1,500 MARKETING 01-01-2005

KARYAWAN
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Key). 

Langkah-langkah dalam normalisasi adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

a.   First  Normal Form ( 1 NF ) 

Syarat Tahap 1 NF yaitu : 

 Sudah tidak ada repeating group 

 Tidak memiliki multivalued attributes 

 Setiap nilai atribut hanya mempunyai nilai tunggal. 

Contoh : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PERANCANGAN BASIS DATA 

 

 

57 

Relasi yang belum normal tahap pertama 

 

NIM NAMA KODE 

MATKUL 

NAMA 

MATKUL 

NAMA 

DOSEN 

RUANG NILAI 

0611500678 AGUS H K3C SBD ARI 4.1.1 A 

  P1A BAHASA 

C 

TIKA 5.1.1 C 

0622500567 DESI R K1C IMK USMAN 4.1.1 C 

  P1A BAHASA 

C 

TIKA 5.1.1 C 

 

Relasi yang sudah normal tahap pertama 

 

NIM NAMA KODE 

MATKUL 

NAMA 

MATKUL 

NAMA 

DOSEN 

RUANG NILAI 

0611500678 AGUS H K3C SBD ARI 4.1.1 A 

0611500678 AGUS H P1A BAHASA 

C 

TIKA 5.1.1 C 

0622500567 DESI R K1C IMK USMAN 4.1.1 C 

0622500567 DESI R  P1A BAHASA 

C 

TIKA 5.1.1 C 

 

b. Second Normal Form ( 2 NF ) 

• Sudah memenuhi 1NF dan setiap atribut non-key sepenuhnya secara  

fungsional tergantung pada semua   primary key. 

– Setiap atribut non-key harus didefinisikan oleh semua key, bukan 

oleh bagian dari key. 

– Tidak memiliki partial functional dependencies atau penentuan 

identitas tunggal. 

• relasi dibawah ini belum dalam  2
nd

 Normal Form (2NF)  

Contoh : 
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FD : 

• Nim  Nama 

• Kode       Matkul,Dosen, Ruang 

• Nim,Kode Nilai 

• Maka relasi karyawan masih belum normal ke-2 (2NF) 

• Karena atribut Matkul, Ruang dan Dosen belum tergantung pada 

primary key, maka atribut-atribut tsb harus dipisahkan dari relasi 

induknya.  

 

c. Third Normal Form ( 3 NF ) 

 

• Dalam Third Normal Form (3NF)  relasi harus dalam 2NF dan tidak ada 
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transitive dependencies yang ada pada relasi. 

• Transitive dependency adalah ketika ada atribut yang secara tidak 

langsung tergantung sama key dan atribut tsb tergantung pada atribut 

lain yang bukan key. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FD : 

• Id_custNm_cust, Sales,Wilayah 

• SalesWilayah 

• Maka relasi customer masih belum normal ke-3 (3NF)  

 

• Karena atribut wilayah masih tergantung pada atribut selain key, maka 

atribut-atribut tsb harus dipisahkan dari relasi induknya.  
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d.  Boyce –Codd Normal Form ( BCNF ) 

• Ketika sebuah relasi memiliki lebih dari 1 candidate keys, anomali 

bisa terjadi walau relasi sudah dalam 3NF 

• Misal: relasi di bawah ini sudah normal ke-3 

 

 

• Primary key pada relasi diatas adalah composite key yaitu nim dan 

jurusan. 

• Tiap siswa boleh memilih lebih dari satu jurusan dan setiap siswa 

pada satu jurusan memiliki satu penasehat dan 1 nilai, kemudian satu 

jurusan hanya memiliki satu penasehat. 

• Pada relasi di atas attribut key (jurusan) functional dependencies 

terhadap non-key attribute (penasehat). 

•  Anomali pada relasi  

• Relasi di atas sudah dalam 3NF, karena sudah tidak ada partial 

dependencies dan transitiv dependencies. 

• Dikarenakan adanya functional dependencies antara jurusan 

dan penasehat makan terjadi beberapa anomali pada relasi di 
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atas : 

• Jika penasehat fisika diganti dari parto menjadi didi maka 

harus mengganti pada 2 record pada tabel (update 

anomali). 

• Jika ingin menambah baris untuk memasukan indri 

menjadi penasehat jurusan komputer, tidak dapat dilakukan 

jika tidak ada siswa yang ingin mengambil jurusan 

computer. 

• Jika siswa dengan nim 456 keluar dari sekolah, maka 

jurusan sejarah dan penasehatnya akan terhapus dari relasi. 

• Anomali pada relasi di atas adalah hasil dari ketergantungan key 

attribut pada non key atribut( candidate key). 

• Sedangkan BCNF menuntut untuk ketergantungan tetap ada dalam 

relasi, dan setiap key yang dijadikan determinant harus menjadi 

candidate key.  

• Relasi di atas tidak dalam BCNF karena atribut penasehat bukan 

candidat key (tapi attribut key jurusan functional dependencies 

terhadap penasehat). 

Convert relasi ke BCNF 

• Relasi pada 3NF tapi belum BCNF dapat dikonversi ke relasi BCNF 

dengan 2 tahap : 

1. rubah relasi sehingga setiap determinant  yang bukan 

candidate key menjadi  komponen dari primary key. 
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2. hasil dari perubahan diatas membuat relasi  memiliki partial 

dependencies (belum 2NF),  maka lakukan tahapan 

normalisasi tahap  ke–2. 

 

 

 

 

 

 

 

e.  Fourth Normal Form ( 4 NF ) 

 

• Walaupun BCNF mehilangkan anomali pada functional dependencies, 

jenis yang lain dari ketergantungan disebut multi-valued dependency 

dapat juga menyebabkan data redundancy. 

• Pada user view dibawah ini terdapat beberapa repeating group. 
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 Penjelasan : 

1. Tiap kursus memiliki beberapa intruktur. 

2. Tiap kursus memiliki beberapa buku yang digunakan. 

3. Tiap buku yang diberikan digunakan oleh tiap intruktur yang 

mengajar. 

 Conversi dari user view di atas dengan mengisi cell yang masih 

kosong menjadikan relasi dalam 1NF 

 

 
• Primary key table di atas adalah kombinasi dari 3 atribut 

(kursus+instruktur+textbook). 

• Contoh ketergantungan di atas disebut multivalued depedencies 

dimana timbul ketika paling sedikit 3 atribut (contoh A, B dan C) pada 

sebuah relasi dan untuk tiap nilai A ada beberapa nilai B dan beberapa 

nilai untuk C tapi nilai B independent terhadap nilai C. 
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• Untuk menghilangkan multivalued dependencies, relasi dibagi menjadi 

2 relasi baru. 

• Relasi sekarang dalam 4NF dimana sudah BCNF dan tidak ada 

multivalued dependencies 

 

 

f.  Fifth Normal Form ( 5 NF ) 

 Dekomposisi sebuah relasi ke dalam 2 relasi haru mempunyai lossless-

join property, yang memastikan tidak ada baris tambahan yang yang 

dihasilakan ketika dua relasi disatukan melalui operasi natural join.  

 Namun, ada beberapa syarat untuk mendekomposisi sebuah relasi ke 

dalam lebih dari 2 tabel. Meski jarang, kasus seperti ini diatur dengan 

join dependency dan fifth normal form (5NF). 

 5NF : sebuah relasi yang tidak mempunyai join dependency.    
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• Karena relasi di atas mengandung join dependencies, maka relasi 

belum 5NF. 

• Untuk menghilangkan join dependencies, decompose ke dalam 3 relasi 

5NF. 

 

  

 

3. Diagram Determinan 

  Determinan adalah faktor penentu antar atribut. Basis data yang bebas 

dari data rangkap adalah syarat utama yang harus dipenuhi dalam penyusunan 

basis data. Pembuatan model konseptual berdasarkan aturan data merupakan 

sarana untuk mencapai kondisi basis data tersebut. Aturan data yang tersusun 

baik dan cermat akan menghasilkan organisasi data yang sistematis sehingga 

mudah dalam penyimpanan ataupun pengaksesan data. 

Cara yang paling sederhana untuk menggambarkan determinasi antar atribut 
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adalah dengan diagram determinansi.  

 Contoh : 

 FD : 

• Nim  nama 

• Kode       Matkul,Dosen, Ruang 

• Nim,Kode Nilai 

 

Diagram Determinannya : 

 

4. Kode Data 

Basis data yang optimal akan memberikan keuntungan, antara lain : 

1. Efisiensi penggunaan media penyimpanan yang tinggi 

2. Akses data dapat dilakukan dengan cepat dan mudah 

3. Pemeliharaan dan pengolahan data dapat dilakukan dengan mudah 

4. Terjaganya konsitensi dan integritas data 

 

Kode yang baik memenuhi beberapa kriteria, antara lain : 

1. Urut 

     Beberapa contoh kode yang berurutan adalah Nomor_Induk_Mahasiswa, 
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Nomor_Anggota, Nomor_Nota dsb. 

2. Singkat / Pendek 

     Kode yang baik tidak lebih dari 10 character 

3. Dapat di-generate oleh sistem 

     Para pemakai tidak harus mengetikkan kode pada saat entry data. Karena akan 

mengakibatkan kesalahan input diakibatkan oleh kesalahan manusia (human 

error)   

Bentuk Kode Data 

1. Kode Sekuensial 

     Kode yang mengasosiasikan kode urut.  Biasanya berupa angka atau 

character. 

     Contoh :  

     Nilai  : A, B, C, D, E 

     Kabupaten : 01, 02, 03, 04, 05 dst.   

2. Kode Mnemonic 

     Kode yang dibentuk menggunakan singkatan atau huruf pertama data yang 

dikodekan. Tersusun atas satu atau beberapa character. 

     Contoh : 

     Agama : I, K, P, H, B (Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha) 

     Jenis Kelamin  : L, P (Laki-laki, Perempuan) 

     Jurusan : MI, KA, TI, TK dst.   

3. Kode Blok 

     Kode yang disusun membentuk blok kode dengan menggunakan format 

tertentu. Gabungan angka dan character. 

     Contoh : 

     NIM  : TI-2002-I-1000   Kode Barang : A-01-01-1000 

     NIK  : 1996-0372-100-E 
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PERTEMUAN  7   

 OBJECT ORIENTED 

Tujuan Pertemuan : 
- Mengetahui object 
- Membuat Sequence Diagram 

 

1. Object Oriented 

ER-D merupakan tools yang baik untuk memodelkan data, namun ER-

D tidak menyediakan representasi untuk integrity constraint seperti domain 

constraint, referential constraint dan aturan bisnis yang lain. Representasi 

object oriented adalah tool yang membantu keterbatasan dari ER Diagram. 

Biasanya ER Diagram digunakan untuk memodelkan data. Keuntungan dari 

teknik object oriented adalah teknik menyediakan representasi untuk integrity 

constrain ( seperti operasi yang disediakan DBMS) secara langsung yang 

digambarkan pada method atau prosedur.  

Definisi pemrograman berorientasi objek menurut Booch adalah 

“… satu kaedah pengimplementasian yang mana program terdiri dari kelas 

dan objek yang bekerja sama sesama mereka, setiap objek adalah anggota 

suatu kelas …”. 

a. Object 

object adalah sebuah nama yang merepresentasikan entity dari dunia 

nyata (real world). 

Contoh object : customer, produk, account, student dan kuliah 

Object ada yang nyata : customer, produk, student 

Object yang intangible : kuliah, account  

Ada 2 karakteristik yang berhubungan dengan object : 

1. Attribut   

Adalah properti dari object 
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2. Operasi (methods) / behavior 

 kegiatan yang dilakukan object dan dapat merubah nilai dari atribut.  

 

 
 

 

b. Classes dan Instances 

- Class adalah kumpulan dari object-object yang sejenis ( mempunyai 

atribut dan operasi yang sama ). 

- Instance adalah salah satu anggota dari class. 

misal : 

 sepeda adalah sebuah class 

 sepeda andi, sepeda tika adalah instance dari class sepeda 

- Sebuah instance dan object dapat mempunyai atribut dan operasi yang 

tidak sama dengan instance object yang lain 

misal : 

 sepeda andi mempunyai boncengan sedang sepeda tika tidak ada. 
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c. Enheritance  

- Karakteristik yang penting dari metodologi berorientasi object adalah 

generalization.  

- Generalization adalah kemampuan untuk mendefinisikan hirarki dari 

class. sebuah class sebenarnya adalah subclass dari class di atasnya 

(superclass) 

contoh :  

 sepeda, motor, mobil adalah subclass dari superclass kendaraan. 

- Inheritance adalah property penting dari hirarki generalization. dengan 

inheritance, tiap subclass akan mewarisi (inherits) atribut dan operasi dari 

superclass di atasnya 

contoh : 

 

 

 

- Tiap atribut dan operasi yang ada di superclass akan diturunkan pada 

setiap subclass. Namun tiap subclass dapat menambahkan atribut atau 

operasi yang tidak ada pada superclass dan hanya berlaku pada subclass 

tersebut. 
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CONTOH : 
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PERTEMUAN  9   

 Unifed Modeling Language (UML) 

Tujuan Pertemuan : 
- Mengetahui Pengertian Basis Data 
- Mengetahui apa tujuan Basis Data 
- Mengetahui operasi – operasi Basis Data 

 

1. UML ( Unifed Modeling Language ) 

UML itu singkatan dari Unified Modelling Language. Sesuai dengan 

kata terakhir dari kepanjangannya, UML itu adalah salah satu bentuk 

language atau bahasa. Menurut pencetusnya, UML di definisikan sebagai 

bahasa visual untuk menjelaskan, memberikan spesifikasi, merancang, 

membuat model, dan mendokumentasikan aspek-aspek dari sebuah system.  

UML ( Unified Modeling Language ) adalah salah satu alat bantu yang 

sangat handal didunia pengembangan sistem yang berorientasi obyek. Hal ini 

disebabkan karena UML menyediakan bahasa pemodelan visual yang 

kemungkinan bagi pengembang sistem untuk membuat cetak biru atas visi 

mereka  dalam bentuk yang baku, mudah dimengerti serta dilengkapi dengan 

mekanisme yang efektif untuk berbagi (sharing) dan mengkomunikasikan 

rancangan mereka dengan yang lain. 

UML ( Unified Modelling Language ) adalah sebuah ”bahasa” yang 

telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang dan 

mendokumentasikan sistem piranti lunak. UML menawarkan sebuah standar 

untuk merancang model sebuah sistem. Dengan menggunakan UML kita 

dapat membuat model untuk semua jenis aplikasi piranti lunak, dimana 

aplikasi tersebut dapat berjalan pada piranti keras, sistem operasi dan jaringan 

apapun, serta ditulis dalam bahasa pemrograman apapun. Tetapi karena UML 

juga menggunakan class dan operation dalam konsep dasarnya, maka ia lebih 

cocok untuk penulisan piranti lunak dalam bahasa-bahasa berorientasi objek 
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seperti Borland, Delphi, ASP.NET, Java, dan VB.NET. Walaupun demikian, 

UML tetap dapat digunakan untuk modeling aplikasi prosedural dalam VB 

atau C.  

Sejarah UML sendiri cukup panjang. Sampai era tahun 1990 seperti 

kita ketahui puluhan metodologi pemodelan berorientasi objek telah 

bermunculan di dunia. Diantaranya adalah: metodologi booch, metodologi 

coad, metodologi OOSE, metodologi OMT, metodologi shlaer-mellor, 

metodologi wirfs-brock, dan sebagainya. Masa itu terkenal dengan masa 

perang metodologi (method war) dalam pendesainan berorientasi objek. 

Masing-masing metodologi membawa notasi sendiri-sendiri, yang 

mengakibatkan timbul masalah baru apabila kita bekerjasama dengan 

group/perusahaan lain yang menggunakan metodologi yang berlainan. 

Dimulai pada bulan Oktober 1994 Booch, Rumbaugh dan Jacobson, 

yang merupakan tiga tokoh yang bisa dikatakan metodologinya banyak 

digunakan mempelopori usaha untuk penyatuan metodologi pendesainan 

berorientasi objek. Pada tahun 1995 dirilis draft pertama dari UML (versi 0.8). 

Sejak tahun 1996 pengembangan tersebut dikoordinasikan oleh Object 

Management Group (OMG – http://www.omg.org). Tahun 1997 UML versi 

1.1 muncul, dan saat ini versi terbaru adalah versi 1.5 yang dirilis bulan Maret 

2003. 

Tujuan dari UML adalah sebagai berikut :  

1) Memberikan model yang siap pakai, bahasa pemodelan visual yang 

ekspresif untuk mengembangkan dan saling menukar model yang mudah 

dan dimengerti secara umum.  

2) Memberikan bahasa pemodelan yang bebas dari berbagai bahasa 

pemrograman dan proses rekayasa.  

3) Menyatukan praktek-praktek terbaik yang terdapat dalam pemodelan.  
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Berikut 13 buah diagram UML antara lain  : 

1) Class Diagram 

2) Object Diagram 

3) Component Diagram 

4) Deployment Diagram 

5) Composite Structure Diagram 

6) Package Diagram 

7) Use Case Diagram 

8) Activity Diagram 

9) State Machine Diagram 

10) Communication Diagram 

11) Interaction Overview Diagram 

12) Sequence Diagram 

13) Timing Diagram 

 Perancangan Berorientasi Obyek 

Selama analisis, perhatian kita pada apa yang harus dikerjakan sistem, 

terlepas dari bagaimana semuanya akan dikerjakan. Selama perencanaan 

keputusan dibuat tentang bagaimana pemecahan masalah akan dikerjakan. 

Perancangan berorientasi objek merupakan proses spesifikasi yang 

terperinci atau pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional dan 

persiapan untuk rancang bangun implementasi yang menggambarkan 

bagaimana suatu sistem dibentuk, untuk mengembangkan suatu sistem baru 

dilakukan dengan menguraikan hubungan proses-proses dalam bentuk diagram-

diagram. 

Fokus dari desain objek adalah perencanaan struktur data dan algoritma 

yang diperlukan untuk implementasi setiap kelas. 

1) Tujuan perancangan berorientasi objek.  

a) Sistematika proses pendesainan. 
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b) Menghasilkan pendesainan model program. 

c) Memberikan gambaran pemecahan masukan yang efektif. 

Diagram-diagram UML yang digunakan penulis dalam merancang sistem 

berorientasi objek adalah  

a. Sequence Diagram 

Sequence Diagram adalah visual coding (perancangan 

form/layar). Interaksi objek yang tersusun dalam urutan waktu/kejadian. 

Diagram ini secara khusus berasosiasi dengan use case diagram, 

memperlihatkan tahap demi tahap apa yang seharusnya terjadi untuk 

menghasilkan sesuatu didalam use case. Sequence Diagram dibuat dari 

rancangan layar dan program 

- Simbol-simbol sequence diagram adalah sebagai berikut : 

 

Actor 

Menggambarkan seseorang atau sesuatu (seperti 

perangkat, sistem lain) yang berinteraksi dengan 

sistem. 

 

Boundary 

Menggambarkan interaksi antara satu atau lebih actor 

dengan sistem, memodelkan bagian dari sistem yang 

bergantung pada pihak lain disekitarnya dan 

merupakan pembatas sistem dengan dunia luar. 

 

Control 

Menggambarkan “perilaku mengatur”, 

mengkoordinasikan perilaku sistem dan dinamika 
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dari suatu sistem, mengenai tugas utama dan 

mengontrol alur kerja suatu sistem. 

 

Entity 

Menggambarkan informasi yang harus disimpan oleh 

sistem (struktur data dari sebuah sistem). 

Object Message 

Menggambarkan pesan/hubungan antar objek, yang 

menunjukan urutan kejadian yang terjadi. 

Message to Self 

Menggambarkan pesan/hubungan objek itu sendiri, 

yang menunjukan urutan kejadian yang terjadi. 

 

Return of Message 

Menggambarkan pesan/hubungan antar objek, yang 

menunjukkan urutan kejadian yang terjadi. 

 

Object 

Menggambarkan abstraksi dari sebuah entitas 

nyata/tidak nyata yang informasinya harus disimpan. 
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- Contoh : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entry Data BarangEntry Data Barang

Kode Barang

Nama Barang

Satuan

Auto

X – 25 – X 

X – 10 – X 

No Kode Barang Nama Barang Satuan

Display Display Display Display

UK. BERKAT BERSAMA

Jl. Ciledug Raya No. 16 RT.001/05
Winong Sudimara Timur 

Ciledug-Tangerang

ENTRY DATA BARANG

Simpan Ubah Hapus Batal Keluar

Harga Satuan 999999 Rp.

Harga Satuan

DisplayDisplay
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b. Class Diagram 

Class Diagram mendeskripsikan jenis-jenis objek dalam sistem 

dan berbagai macam hubungan statis yang terjadi. Class diagram juga 

menunjukkan property (atribut) dan operasi (method) sebuah class dan 

batasan yg terdapat dalam hubungan dengan objek. Class diagram 

merupakan alat terbaik dalam perancangan perangkat lunak. Class adalah 

sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan sebuah 

objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi 

objek. Class menggambarkan keadaan (atribut/properti) suatu sistem, 

sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut 

(metoda/fungsi). 

Class diagram menggambarkan struktur dan deskripsi class, 

package dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti containment, 

pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Diagram kelas (class diagram) sangat 

membantu dalam visualisasi kelas dari suatu sistem. Hal ini disebabkan 

karena class adalah deskripsi kelompok objek-objek dengan atribut 

(property), perilaku (operation) dan relasi yang sama. Disamping itu class 

diagram bisa memberikan pandangan global atas sebuah sistem. Hal 

tersebut tercermin dari class-class yang ada dan relasinya satu dengan 

lainnya. 

 

Nama Kelas 

Atribut 

Operasi 
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- Komponen-komponen class diagram : 

a. Kelas  

Kelas didefinisikan sebagai kumpulan atau himpunan 

objek-objek yang dengan attribute dan operation yang sama. 

Obyek (object) adalah orang, benda, tempat, kejadian atau 

konsep-konsep yang ada didunia nyata yang penting bagi suatu 

aplikasi perangkat lunak/perangkat keras. Setiap obyek 

memiliki keadaan sesaat (state), perilaku (behaviour). State 

sebuah obyek adalah kondisi objek tersebut yang dinyatakan 

dalam attribute/properties. Sedangkan perilaku suatu objek 

mendefinisikan bagaimana sebuah objek bertindak atau 

berinteraksi. Perilaku sebuah objek dinyatakan dalam 

operation. 

b. Atribut 

Atribut adalah data yang dimiliki suatu objek dalam 

suatu kelas, misalnya kelas supplier, yang memiliki atribut 

KdSupp, NmSupp, Alamat dan Telpon. 

c. Operation  

Operation adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh 

sebuah kelas (tingkah laku sebuah objek) atau fungsi yang 

dapat diaplikasikan ke suatu objek dalam kelas. Misalnya suatu 

objek supplier pasti memiliki fungsi-fungsi seperti simpan, 

ubah, hapus, batal dan keluar. Operasi yang sama dapat 

diterapkan pada kelas yang berbeda, misalnya fungsi simpan 

dapat diterapkan pada kelas supplier dan kelas Barang. 

d. Association 

Association menunjukkan hubungan antara masing-

masing kelas. Setiap association mempunyai dua association 
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end. Masing-masing end dihubungkan ke satu kelas dari kelas-

kelas dalam association. Sebuah end dapat dibuat lebih jelas 

dengan memberikan nama dengan sebuah label. Label ini 

disebut dengan role name (association end sering disebut role).  

 

- Simbol-simbol class Diagram adalah sebagai berikut : 

a. Class Diagram 

 

Class 

Menggambarkan keadaan (atribut/properti) dari 

suatu objek. Class memiliki tiga area pokok, yaitu 

: nama, atribut, method. Nama menggambarkan 

nama dari class/objek. 

Atribut menggambarkan batasan dari nilai yang 

dapat dimiliki oleh property tersebut. 

Method menggambarkan implementasi dari 

layananan yang dapat diminta dari beberapa 

object dari class, yang mempengaruhi behaviour. 

 

Association 

Menggambarkan mekanisme komunikasi suatu 

objek dengan objek lainnya. Atau dapat juga 

menggambarkan ketergantungan antar kelas. 

 

Aggregate 

Menggambarkan bahwa suatu objek secara fisik 

dibentuk dari objek-objek lain, atau secara logis 

mengandung objek lain. 
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Multiplicity 

Menggambarkan banyaknya object yang 

terhubung satu dengan yang lainnya. Contoh : 

 

1    Tepat satu 

0..*   Antara nol sampai 

banyak 

1..*   Antara satu sampai 

banyak 

0..1   Nol atau satu 

-  Class Diagram terbagi menjadi 3 macam antara lain : 

 1. Entity Class 

 2. Boundary Class 

 3. Control Class 

 Penjelasan : 

1. Entity class 

Kelas ini biasanya digunakan untuk menangani informasi yang 

mungkin akan selalu disimpan dalam proses bisnis. Cara melakukan 

identifikasi kelas entitas adalah dengan memperhatikan kata benda.  

Kelas entitas juga dapat digunakan untuk mewakili table –table 

yang terdapat dalam database. Digambarkan sebagai berikut : 
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2. Boundary class 

Boundary Class atau Kelas pembatas merupakan class yang 

menyalurkan interaksi antara sistem dengan dunia sekitarnya. Seperti 

form, laporan, obyek–obyek pada form. Setiap kelas pembatas biasanya 

akan mewakili interaksi antara seorang actor dengan use case.  

3. Control class 

Control Class atau Kelas control bersifat opsional, apabila kelas 

ini digunakan maka satu kelas control untuk satu use case yang 

digunakan mengatur kejadian dalam use case tersebut.  

a) Sudah tidak ada ketergantungan parsial, dimana seluruh field hanya 

tergantung pada sebagian field kunci atau dengan kata lain semua 

atribut bukan kunci memiliki ketergantungan sepenuhnya terhadap 

kunci primer. 
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PERTEMUAN  10  

 STRUCTURE QUERY LANGUAGE 

Tujuan Pertemuan : 
- Mengetahui Pengertian Basis Data 
- Mengetahui apa tujuan Basis Data 
- Mengetahui operasi – operasi Basis Data 

 

SQL pertama diterapkan oleh System R IBM, pada tahun 1970 an. SQL 

adalah standard query language untuk membuat dan memanipulasi pada Relational 

Databases. Beberapa perbedaan kecil pada syntax, tetapi mayoritas SQL adalah 

standar misal pada  MS Access, Oracle, Sybase, Informix, etc. SQL adalah suatu alat 

Perintah Baris atau dapat juga ditempelkan pada bahasa pemrograman seperti: Cobol, 

"C", Pascal, etc 

SQL adalah Bahasa distandarisasi yang dimonitor oleh  American National 

Standards Institute (ANSI) sama halnya oleh  National Institute of Standards (NIST).  

 ANSI 1990 - SQL 1 standard  

 ANSI 1992 - SQL 2 Standard (sometimes called SQL-92)  

 SQL 3 is in the works - adds some Object oriented concepts  

 

SQL dapat dibagi kedalam dua bentuk, yaitu  : 

1. Data Definition Language (DDL) 

2. Data Manipulaton Language (DML) 

Tipe –tipe data yang digunakan dalam sql, antara lain : 

• char(n). character string dengan panjang tetap, dengan spesifikasi panjang n.  

• varchar(n). character string dengan panjang bervariasi, dengan spesifikasi 

panjang maksimum n. 

• int.  Integer (a finite subset of the integers that is machine-dependent). 

• smallint.  Small integer.  

• numeric(p,d).  Angka dengan panjang tetap, dengan pendekatan 



 PERANCANGAN BASIS DATA 

 

 

84 

spesifikasinya adalah p digit, dengan n digit kekanan nilai desimal.  

• real, double precision.  Floating point and double-precision floating point 

numbers, with machine-dependent precision. 

• float(n).  Angka pecahan, dengan pendekatan spesifikasiya paling tidak n 

digit. 

1. Data Definition Language (DDL) 

User dapat membuat tabel baru, mengindeks, mengubah tabel, 

menentukan struktur penyimpanan tabel, dan sebagainya.  

• Data Definition Language (DDL) terdiri dari :   

– CREATE TABLE    

– DROP TABLE     

– ALTER TABLE   

 

• CREATE TABLE 

     Bentuk umum create table 

create table table-name 

(column – definition 

[,column-definition]… 

[,primary-key-definition] 

[,foreign-key-definition 

[,foreign-key-definition]…]]) 

 untuk „column-definition‟ mempunyai bentuk: 

 column-name data-type [not null]  

 

 

 

 

 



 PERANCANGAN BASIS DATA 

 

 

85 

 Gambar Relationship 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ALTER TABLE 

   Bentuk umum alter table 

   Menambah atribut 

 alter table table-name 

  add column data type; 

noang

nmang

alamat

telepon

ANGGOTA

nokredit

tgkredit

jmkredit

jkwaktu

tdlunas

noang

BKREDIT

noangs

tgangs

jmangs

angske

nokredit

ANGSURAN
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   contoh: 

 menambahkan atribut discount pada relasi bkredit 

 alter table bkredit add discount int;  

 

 Menghapus atribut 

 alter table table-name 

 drop column data type; 

 contoh: 

 menghapus atribut discount pada relasi bkredit 

 alter table bkredit drop discount int;  

 DROP TABLE 

     Menghapus tabel  

     Bentuk Umum drop table 

 drop table table-name; 

     Contoh: 

 menghapus tabel anggota  

 Drop table anggota;  

 

 

2. Data Manipulaton Language (DML) 

     Bentuk SQL yang berguna untuk memanipulasi (insert, delete, update) 

dan pengambilan data pada suatu basis data. Tujuan DML memudahkan user 

mengakses data seperti yang direpresentasikan model data.  

 

• Data Manipulation Language (DML) terdiri dari : 

- SELECT  

Menampilkan sebagian atau seluruh isi dari suatu table. 

Menampilkan kombinasi dari beberapa table. 

- UPDATE 

 Mengubah isi satu atau beberapa atribut dari suatu table. 

- DELETE 

 Menghapus sebagian atau seluruh isi dari suatu table. 

-  INSERT 

Menambah satu atau beberapa baris nilai baru kedalam suatu table. 
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 ANGGOTA 

NOANG  NMAN

G  

ALAMAT  TELEPON  

A1  Ajie  Selindung  021-585375 

A2 Andi  Pangkalpinang  021-123456  

A3  Ani  Sungailiat  021-

654321  

A4  Ana  Pangkalpinang  021-

585370 

A5  Agus  Sungailiat  021-

212121 

A6  Angga  Koba   

A7 Ade Selindung  021-

585310 

 

 BKREDIT 

NOKREDIT  TGKREDIT  JMKREDIT JKWAKTU  TDLUNAS NOANG  

B01 10-01-2006 1.000.000 2 LUNAS A1 

B02 15-01-2006 1.200.000 6  A2 

B03 20-02-2006 1.500.000 2 LUNAS A5 

B04 25-08-2006 1.000.000 2 LUNAS A1 

B05 20-08-2006 2.000.000 5  A5 
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 ANGSURAN 

NOANGS  TGAN

GS  

JMANGS  ANGSKE  NOKREDIT 

T01 01-02-

2006 

500.000 1 B01 

T02 01-02-

2006 

200.000 1 B02 

T03 01-03-

2006 

750.000 1 B03 

T04 01-03-

2006 

500.000 2 B01 

T05 01-03-

2006 

200.000 2 B02 

T06 01-04-

2006 

750.000 2 B03 

T07 01-05-

2006 

200.000 3 B02 

T08 01-06-

2006 

200.000 4 B02 

T09 01-09-

2006 

500.000 1 B04 

T10 01-09-

2006 

1.000.000 1 B05 

T11 01-10-

2006 

500.000 2 B04 
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1. SELECT 

Bentuk umum perintah select 

 select [distinct] field(s) from table(s) 

 [where predicate] 

 [group by field(s) [having predicate]] 

 [order by field(s)]; 

Catatan: 

Predicatekondisi yang bisa diberikan  

 

 Retrieval Sederhana  

- Tampilkan nomor anggota yang pernah mengajukan kredit  

  select noang from bkredit; 

 

 Dari hasil query di atas kemungkinan mendapatkan duplikasi data, untuk 

mendapatkan data tuggal maka query diatas menjadi: 

  select distinct noang from bkredit;  

 

- Tampilkan semua  informasi mengenai seluruh anggota. 

  select * from anggota; 

 

 Retrieval dengan komputasi sederhana  

- Tampilkan nomor anggota dan jumlah pinjaman dari semua kredit dalam 

dolar (uang dalam tabel bkredit menggunakan satuan rupiah). 

select noang, ‘$’, jmkredit / 10000 from bkredit; 

 Retrieval dengan Kondisi  

- Tampilkan nama-nama anggota untuk yang beralamat di Selindung  
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       select nmang from anggota  

   where alamat = ‘selindung’; 

 Retrieval dengan pengurutan  

- Tampilkan nama-nama anggota untuk yang beralamat di Selindung 

diurutkan secara descending 

  select nmang from anggota  

   where alamat = ‘selindung’ 

   order by nmang desc;  

 

 SQL termasuk between sebagai operator pembanding 

 Contoh:   

- Tampilkan nomor angsuran dari relasi angsuran dengan jumlah 

angsuran antara 500,000 dan 1.000.000. 

  select noangs from angsuran 

 where jmangs between 500000 and 1000000 ; 

 Query dengan melibatkan lebih dari satu tabel 

 Simple Equijoin 

- Tampilkan semua kombinasi anggota dan bkredit untuk anggota yang 

melakukan kredit 

   select anggota.*, bkredit.*  

   from anggota, bkredit 

   where anggota.noang = bkredit.noang; 

 Join antara tiga table 

- Tampilkan nama anggota dan nomor kredit yang mempunyai nomor 

angsuran „T05‟ 

   select distinct a.nmang, b.nokredit    

     from anggota a, bkredit b, angsuran c  

where c.noangs=‘T05’ and c.nokredit=b.nokredit and 
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b.noang=a.noang ; 

 

 Function Pada Sql 

 COUNT 

    Banyaknya nilai-nilai pada satu kolom. 

 SUM 

 Jumlah nilai dari satu kolom. 

 AVG 

 Rata-rata nilai dari satu kolom. 

 MAX 

 Nilai terbesar yang ada pada satu kolom. 

 MIN 

 Nilai terkecil yang ada pada satu kolom.  

 

Contoh : 

- Tampilkan banyaknya anggota yang ada 

    select count(*) from anggota; 

- Tampilkan banyaknya anggota yang mengajukan kredit 

    select count (distinct noang) from bkredit; 

- Tampilkan jumlah kuantitas kredit yang diajukan oleh anggota 

A1 

    select sum(jmkredit) from bkredit 

     where noang=‘A1’; 

 

2. UPDATE 

Bentuk Umum UPDATE 

 update table 
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  set field = expression 

  [, field = expression]… 

  [where predicate];  

 Contoh : 

 Isi nomor telepon dengan „021-1111111‟ untuk nomor anggota „A6‟ 

   update anggota 

    set telepon = ‘021-1111111’  

    where noang= ‘A6’; 

 Beri tanda „Lunas‟ untuk bukti kredit yang belum lunas 

   update bkredit 

    set tdlunas=‘Lunas’ 

    where tdlunas is null;  

 

3. DELETE 

Bentuk Umum DELETE 

 DELETE FROM table 

  [WHERE predicate];  

Contoh : 

 Single – record delete 

   delete from anggota 

    where noang = ‘A5’; 

 Multiple record delete 

   delete from anggota 

    where alamat =‘Ciledug’; 

 Multiple record delete 

   delete from anggota;  
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4. INSERT 

Bentuk Umum INSERT 

 insert  

  into table [ (field [,field]…)] 

  values (constant [,constant]…); 

Atau 

 insert into table [ (field [,field]…)] 

  select … from … where …;  

Contoh : 

 Single – record Insert 

   insert into anggota (noang, nmang, alamat) 

    values (‘A8’, ’Budi’, ‘Jakarta Barat’); 

 Single – record Insert dengan nama-nama field diabaikan 

   insert into anggota 

    values (‘A9’, ‘Bodang’, Banten, ‘021-22222’);  

 

5. Retrieval dengan LIKE 

Contoh : 

- Tampilkan semua Anggota yang namanya dimulai dengan 

huruf “A” 

    select anggota.* from anggota 

      where anggota.nmang like ‘A%’; 

- Tampilkan semua Anggota yang namanya mengandung huruf-

huruf “n” 

    select * from anggota 

      where nmang like ‘%n%’;  
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6. Retrieval melibatkan NULL 

Contoh : 

- Tampilkan nomor anggota untuk anggota dengan telepon 

kosong 

    select noang from anggota 

      where telepon is null; 

- Tampilkan nomor anggota untuk anggota dengan telepon tidak 

kosong 

    select noang from anggota 

      where telepon is not null; 

- Kondisi nilai „NULL‟ tidak boleh dicek dengan =, >, >=, <= atau <> 

Contoh : 

   select noang from anggota  where telepon=null; 

 

7. MYSQL 

Mysql adalah sebuah sistem manajemen database relasi (relational database 

management system) yang bersifat “terbuka” (open source).  

Mysql memiliki kinerja, kecepatan proses, dan ketangguhan yang tidak kalah 

dibanding database-database besar lainnya yang komersil seperti ORACLE, 

Sybase, Unify dan sebagainya. 

Mysql yang akan digunakan adalah mysql-4.0.13-win dengan MySQL-

Front_2.5 sebagai interface 

• Ada beberapa pertimbangan mengapa memilih MySQL 

 - Kecepatan. Berdasarkan hasil pengujian, MySQL memiliki kecepatan 

paling baik dibanding database server lainnya. 
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(www.mysql.com/information/benchmarks.html)  

- Mudah digunakan. Perintah, aturan dan proses instalasi relatif mudah. 

 - Open Source. Siapapun dapat berpartisipasi untuk mengembangkan 

MySQL dan hasil pengembangan itu diserahkan kepada umum atau 

kepada komunitas Open  

         Source    

- Kapabilitas. MySQL telah digunakan untuk mengelola database 

dengan jumlah 50 juta record, 60.000 tabel dengan jumlah baris 

5.000.000.000 dan mendukung penggunaan index hingga 32 buah 

index per-tabelnya.   

      - Biaya rendah (relatif gratis) 

      - Konektifitas dan keamanan. MySQL mendukung dan menerapkan 

sistem keamanan dan izin akses tingkat lanjut (advanced pemissions 

and security system) 

- Lintas platform sistem operasi. MySQL dapat dijalankan dibeberapa 

sistem operasi yang berbeda, seperti Linux, Microsoft Windows, 

FreeBSD, Sun Solaris, IBM‟s AIX, Mac OS X, HP-UX, AIX, QNX, 

Novell Netware, SCO OpenUnix, SGI Irix dan Dec OSF. 

 

 Menjalankan MySQL : 

 Start -> All Program -> MySQL-FRONT -> MySQL-FRONT 
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 BUAT DATABASE DENGAN NAMA PINJAMAN : 

 Klik Menu Tools -> Create Database 
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 BUAT TABEL 

 Klik Menu Tools -> Sub Menu Create Table  
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