
TRANSFORMASI MODEL DATA 
KE BASIS DATA FISIK
PERTEMUAN 5



POKOK BAHASA / MATERI

1. Transformasi Umum/Dasar

2. Implementasi Entitas lemah/sub entitas

3. Implementasi Relasi Tunggal

4. Implementasi Relasi Multi Entitas

5. Implementasi Relasi Ganda

6. Relational Integrity rules



1.TRANSFORMASI UMUM/DASAR

• Aturan umum dalam pemetaan Model Data (Level Konseptual

dalam Abstraksi Data) yang digambarkan dengan Diagram E-R

menjadi Basis Data Fisik (Level Fisik dalam Abstraksi Data) adalah:

1. Setiap himpunan entitas akan diimplementasikan sebagai

sebuah tabel (file data)



2. Relasi dengan Derajat relasi 1:1 (satu ke satu) yang

menghubungkan 2 buah himpunan entitas akan

direpresentasikan dalam bentuk penambahan/penyertaan

atribut-atribut relasi ke tabel yang mewakili salah satu dari

kedua himpunan entitas.



3. Relasi dengan Derajat relasi 1-N (satu ke banyak) yang

menghubungkan 2 buah himpunan entitas, juga akan

direpresentasikan dalam bentuk pemberian/pencantuman

atribut key dari himpunan entitas pertama (yang berderajat 1)

ke tabel yang mewakili himpunan entitas kedua (yang

berderajat N). Atribut key dari himpunan entitas pertama ini

menjadi atribut tambahan bagi himpunan entitas kedua





4. Relasi dengan Derajat relasi N-N (banyak ke banyak) yang

menghubungkan 2 buah himpunan entitas, akan diwujudkan

dalam bentuk tabel (file data) khusus, yang memiliki field

(tepatnya foreign key) yang berasal dari key-key dari

himpunan entitas yang dihubungkannya.





2.IMPLEMENTASI ENTITAS LEMAH/SUB ENTITAS

• Penggunaan Himpunan Entitas Lemah (Weak Entity Sets) dan Sub

Entitas dalam diagram E-R diimplementasikan dalam bentuk tabel

sebagaimana Himpunan Entitas Kuat (Strong Entity Sets).

• Bedanya jika Himpunan Entitas Kuat sudah dapat langsung

menjadi sebuah tabel utuh/sempurna walaupun tanpa melihat

relasinya dengan himpunan entitas yang lain, sedangkan

Himpunan Entitas Lemah dan Sub Entitas hanya dapat

ditransformasikan menjadi sebuah tabel dengan menyertakan

pula atribut key yang ada di himpunan entitas kuat yang berelasi

dengannya.







3.IMPLEMENTASI RELASI TUNGGAL

• Implementasi Relasi Tunggal (Unary Relation). Dari/ke himpunan

entitas yang sama dalam Diagaram E-R tergantung pada Derajat

Relasinya.

• Untuk relasi satu-ke-banyak dapat diimplementasikan melalui

penggunaan field key dua kali tapi untuk fungsi yang berbeda.

• Jika kita memiliki himpunan entitas A dengan 2 atribut x dan y

dengan x sebagai key, maka relasi tunggal terhadap himpunan

entitas tersebut diwujudkan dengan menambahkan kembali field x

ke tabel A. Karena nama field di setiap tabel harus unik, maka

field x yang kedua harus diganti namanya sesuai dengan

fungsinya/ relasinya.





• Sedang relasi yang derajatnya banyak-ke-banyak akan

diimplementasikan melalui pembentukan tabel baru yang

merepresentasikan relasi tersebut. Tabel baru ini mendapatkan

field dari semua atribut relasi (jika ada) yang ditambah dengan

atribut key dari himpunan entitasnya.



4.IMPLEMENTASI RELASI MULTI ENTITAS 
(N-ARY RELATION)

• Secara umum, relasi multi entitas yang menghubungkan lebih dari

dua himpunan entitas (N himpunan entitas, di mana N > 2) akan

diimplementasikan sebagai sebuah tabel khusus (tentu saja, setiap

himpunan entitas yang terlibat dalam relasi juga akan

direpresentasikan dalam tabel-tabel terpisah).

• Namun jika pada relasi yang menghubungkan N buah

himpunan entitas kita dapat memastikan bahwa Derajat Relasi

parsial di antara (N-1) buah himpunan entitas dengan suatu

himpunan entitas (misalnya X) adalah satu-ke-banyak, maka relasi

tadi tidak perlu diwujudkan sebagai sebuah tabel khusus dan

atribut-atributnya cukup dilekatkan pada himpunan entitas X

tersebut.





• Pada Diagram E-R diatas, Derajat Relasi parsial di antara setiap pasang
himpunan entitas yang ada adalah sebagai berikut:
1. Pada relasi pengajaran tersebut setiap mata kuliah dapat diajarkan oleh seorang

dosen dan setiap dosen dapat melakukan pengajaran banyak mata kuliah, maka
Derajat Relasi parsial antara himpunan entitas Dosen–Kuliah adalah 1-N (satu-ke-
banyak).

2. Pada relasi pengajaran tersebut setiap mata kuliah hanya dapat diselenggarakan di
sebuah ruang yang telah ditentukan dan setiap ruang pada saat yang berbeda
dapat digunakan untuk pengajaran berbagai mata kuliah, maka Derajat Relasi
parsial antara himpunan entitas Ruang-Kuliah adalah 1-N (satu-ke-banyak).

3. Pada relasi pengajaran tersebut setiap ruangan dapat digunakan oleh banyak dosen
(untuk mengajarkan berbagai mata kuliah) dan setiap dosen dapat menggunakan
berbagai ruangan karena memang mengajarkan lebih dari satu matakuliah, maka
Derajat Relasi parsial antara himpunan entitas Ruang-Dosen adalah N-N (banyak-ke-
banyak).



HASIL AKHIR IMPLEMENTASINYA ADALAH:



5.IMPLEMENTASI RELASI GANDA 
(REDUNDANT RELATION)

• Implementasinya ditinjau pada masing-masing relasi tanpa terikat

satu sama lain berdasarkan Derajat Relasi di masing-masing relasi

tersebut.



• Karena derajat relasi mengajar adalah satu-ke-banyak, maka

field kode_dos yang berasal dari himpunan entitas Dosen

ditambahkan ke tabel Kuliah. Sementara untuk relasi Menguasai,

karena Derajat Relasinya adalah banyak-ke-banyak maka relasi

akan dinyatakan dalam tabel khusus dengan 2 buah field:

kode_dos dan kode_kul.



HASIL AKHIR IMPLEMENTASINYA ADALAH:

Atribut tambahan untuk merepresentasikan

relasi Mengajar

tabel khusus untuk

merepresentasikan

relasi menguasai



IMPLEMENTASI SPESIALISASI



HASIL AKHIR IMPLEMENTASI SPESIALISASI



IMPLEMENTASI GENERALISASI



IMPLEMENTASI AGREGASI



IMPLEMENTASI AGREGASI



5.RELATIONAL INTEGRITY RULES

Integrity Rules

Yang dimaksud dengan Integrity Rules adalah sekelompok aturan

dalam RDBMS yang harus dipatuhi dalam pembuatan database

agar database tersebut dapat bermanfaat sebagaiman mestinya.



1. NULL

Adalah nilai sebuah atribut yang tidak diketahui atau tidak ada pada sebuah tupel dalam

tabel relasi.

• Merepresentasikan nilai untuk atribut yang tidak diketahui/tidak digunakan/tidak tersedia untuk suatu

tuple.

• Berkaitan dengan ketidaklengkapan/pengecualian data representasi tidak adanya suatu nilai dan

tidak sama nilainya dengan Nol atau Spasi.

Misalnya pada contoh tabel mahasiswa sebelumnya seorang mahasiswa tidak diketahui alamatnya

sehingga pada tupel yang mengidentifikasi mahasiswa tersebut nilai dari atribut alamat diisi dengan Null.



2. Entity Integrity
adalah sebuah peraturan integritas yang menyatakan bahwa setiap tabel relasi
harus mempunyai sebuah primary key, dan atribut/sekumpulan atribut yang dipilih
sebagai Primary Key harus mempunyai nilai dan nilai tersebut harus unik dan
tidak Null.

3. Referential Integrity
Adalah sebuah peraturan Integrity yang menyatakan bahawa setiap atribut
sebuah tabel relasi yang menunjuk ke tabel relasi lainnya harus merupakan
hubungan valid.

Berdasarkan contoh tabel MataKuliah dan Nilai sebelumnya, nilai atribut Kd_Mkl
pada tabel Nilai harus merupakan data yang ada dan valid tabel MataKuliah
yang ditunjuknya.



THANK YOU


