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Model Relasional
 Model Relasional adalah model basis data yang

menggunakan tabel dua dimensi, yang terdiri dari baris
dan kolom untuk menggambarkan sebuah berkas data.

 Model Relasional merupakan model data yang paling
banyak digunakan saat ini. Hal ini disebabkan oleh
bentuknya yang sederhana dibandingkan dengan model
jaringan/network atau model hirarki.
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What is Relational Model
 Biasa disebut dengan “Relational Data Model”

Adalah suatu model data dimana data disimpan dalam bentuk relasi

 Merupakan “Record-based Logical Models”
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UserID FirstName LastName

100 Mary Abermany

101 Jerry Caldera

104 Alea Copley

107 Murugan Jacksoni

CustID Phone LastName

100 335-6421,

454-9744

Abermany

101 215-7789 Caldera

107 299-9090 Jacksoni

Relational Model Non-Relational Model

User Customer



Why Study Relational Model 
❑ Model yang paling banyak digunakan, implementasi DB

didasarkan pada itu
Vendors : IBM, Microsoft, Oracle, Sybase, Informix, etc.

❑ Legacy systems (Warisan sistem sebelumnya)
❑ Extremely simple: only one concept

(the relation/table)
❑ Kecocokan yang baik untuk bagaimana kami berpikir

tentang data kami
❑ Memiliki teori desain matematika yang elegan

Goals :

Mendapatkan struktur data, manipulasi data dan keutuhan data yang baik
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Struktur Model Relasional
❑Relasi (Relation)

❑Definisi : Relasi adalah tabel data 2 dimensi dengan karakteristik
tertentu. Tabel 2 dimensi –layaknya suatu matriks- mempunyai
Baris (rows/records), dan Kolom (columns/attribute/field)

❑ Karakteristik Relasi :
▪ Mempunyai nama yang unik.
▪ Setiap nilai harus atomik (Not Multivalued, Not Composite)
▪ Setiap baris harus unik

(can’t have two rows with exactly the same values for all their fields)
▪ Atribut pada tabel (columns) harus mempunyai nama yang unik
▪ Setiap nilai isian pada kolom harus berdomain sama
▪ Order (derajat) kolom atau baris tidak penting

NOTE :

1.Istilah Relasi pada model relasional tidak sama dengan relasi E-R model

2.Digunakan hanya untuk struktur lojik DB dan bukan untuk struktur fisik
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❑Apakah ini Relasi ?

UserID FirstName LastName

100 Mary Abermany

101 Jerry Caldera

104 Alea Copley

107 Murugan Jacksoni

CustID Phone LastName

100 335-6421,

454-9744

Abermany

101 215-7789 Caldera

104 610-9850 Copley

107 299-9090 Jacksoni

CustID Phone LastName

100 335-6421 Abermany

101 215-7789 Caldera

104 610-9850 Copley

100 335-6421 Abermany

107 299-9090 Jacksoni

Ya, memenuhi syarat Relasi

Bukan Relasi, ada sel bernilai ganda

Bukan Relasi, ada 2 baris identik
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❑Terminologi Model Relasional

Relasi : Tabel yang memiliki baris dan kolom

Atribut : Nama kolom pada relasi

Domain : Kumpulan nilai yang mungkin (legal) untuk
satu atribut atau lebih

Tupel : Baris suatu relasi dan memuat hanya satu
nilai per atribut

Degree : Jumlah atribut pada relasi (unary, binary, 
ternary, n-ary)

Kardinalitas : Jumlah tupel pada relasi

NOTE :

Domain Atribut = Atribut + Nama Domain + Deskripsi + Definisi Domain
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idfilm title year length filmType idstudio

F001 Star Wars 1977 124 color STD001

F002 Mighty Ducks 1991 104 color STD003

F003 Wayne’s World 1992 95 color STD001

JudulFilm

Atribut

Relasi

Degree=6 K
a
rd

in
a
iit

a
s
=

3

Tupel

Sinonim

idstudio studioName

STD001 Fox

STD002 Disney

STD003 Paramount

StudioFilm
Primary

Key

Primary

Key

Foreign

Key
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Perbedaan Istilah

ER Model  
Relational 

Model  
Database  

Traditional 
Programmer  

Entity  Relation  Table  File  

Entity 
Instance  

Tuple  Row  Record  

Attribute  Attribute  Column  Field  

Identifier  Key  Key  Key (or link)  
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❑ Field Kunci (Key Field)
▪ Keys : Field khusus yang digunakan untuk 2 tujuan :

▪ Primary keys : adalah pengidentifikasi unik dari hubungan
tersebut. Ini adalah bagaimana kami dapat menjamin bahwa
semua baris unik.

▪ Foreign keys : pengidentifikasi yang memungkinkan hubungan
dependen (di banyak sisi hubungan) untuk merujuk ke
hubungan induknya (di satu sisi hubungan)

▪ Kunci dapat sederhana (satu bidang) atau gabungan
(lebih dari satu bidang)

▪ Kunci biasanya digunakan sebagai indeks untuk
mempercepat respons terhadap permintaan pengguna
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Primary Key
Foreign Key 
(mengimplementasikan 1: N 

hubungan antara pelanggan dan

pesanan)

Gabungan, ini adalah kunci primer komposit (secara

unik mengidentifikasi garis pesanan) ... secara

individual mereka adalah kunci asing (menerapkan

hubungan M: N antara pesanan dan produk)

Contoh
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Bahasa dalam Model Relational
 Bahasa Query adalah bahasa yang digunakan untuk model

relasional

 Bahasa Query merupakan suatu bahasa yang menyediakan
fasilitas bagi user untuk mengakses informasi dari basis
data.

 Pada umumnya level bahasa ini lebih tinggi dari bahasa
pemrograman standar.

 Bahasa query dapat dikategorikan menjadi 2 :

1. Prosedural

2. Non-Prosedural. 
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Bahasa Prosedural dan Non 
Prosedural
1. Bahasa Prosedural : User menginstruksikan ke sistem

agar membentuk serangkaian operasi dalam basis data
untuk mengeluarkan hasil yang diinginkan.
➢ Yg termasuk bahasa query prosedural : 
▪ Aljabar Relasional

2. Bahasa Non-Prosedural : User mendeskripsikan
informasi yang diinginkan tanpa memberikan prosedur
detail untuk menghasilkan informasi.
➢Yang termasuk bahasa non-prosedural : 

1. Kalkulus relasional tupel

2. Kalkulus relasional domain
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1.Bahasa Prosedural
❑Aljabar Relasional adalah sebuah bahasa query

prosedural yang terdiri dari sekumpulan operasi dimana
masukkannya adalah satu atau dua relasi dan keluarannya
adalah sebuah relasi baru sebagai hasil dari operasi
tersebut.

Operasi-operasi dasar dalam Aljabar Relasional adalah:

1. Select 

2. Projection 

3. Union 

4. Set difference 

5. Cartesian product, selain itu ada beberapa operasi tambahan Yaitu
set intersection, natural join, division dan theta join.
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Aljabar Relasional
❑ Merupakan Procedural Query Language.

❑ Terdiri dari himpunan operasi menggunakan operator yang
diterapkan pada relasi.

❑ Satu atau lebih relasi (sebagai input) dapat dimanipulasi
menggunakan operator-operator untuk mendapatkan hasil/informasi
yang diinginkan.

❑ Agak sulit diterapkan, salah satu alasannya adalah karena prosedural.
Dimana kita harus tahu tidak hanya “Data Apa” yang diinginkan,
tetapi juga harus tahu “Bagaimana Mendapatkan”.

❑ Tidak digunakan pada pemrosesan database komersial dan bahkan
tidak ada produk DBMS komersial yang menyediakan fasilitas aljabar
relational.

❑ Walaupun begitu, aljabar relasional sangat membantu memahami
bagaimana manipulasi database relasional. Selain itu, aljabar
relasional juga merupakan fundamental dalam mempelajari SQL. 16



Aljabar Relasional
❑ Operator Dasar :

Select (), Project(), Cartesian (Cross) Product (), 
Set-Difference (−), Union ()

❑ Operator Tambahan :
Intersection (), Join, Division (), Rename, Assignment, 
Natural Join (⋈ ), 

❑ Sifat Operasi :
◼ Unary, hanya melibatkan satu relasi

(Select, Project, Rename)
◼ Binary, melibatkan 2 relasi

(Cross Product, Union, Set Difference)

 Operasi dapat bersifat Komposit
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Operasi Dasar Aljabar Relasional
1. Select

 Operasi select dapat didefiniskan sebagai Kumpulan semua tuple-
tuple/record-record dalam suatu tabel yang memenuhi kondisi
seleksi tertentu.

 Operasi select berfungsi untuk menyeleksi tuple-tuple yang
memenuhi predikat yang diberikan dari sebuah tabel relasi.

 Simbol sigma “σ” digunakan untuk menunjukkan operasi select.
 Argumen diberikan dalam tanda kurung yang mengikuti σ dan

berisi tabel relasi yang dimaksud.

 Notasi : p(R) ; p = selection predicate ; R = relasi

 Definisi : p(R) = {t | t  R dan p(t)}
 Predikat dapat bersifat logika, operator : V (atau), Λ (dan) atau 

(not).
 Juga dapat bersifat pembanding, operator : >, <, , , =, 
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Cont…
❑Contoh penggunaan operasi select :

Misalkan ada 3 tabel, yaitu tabel dosen, tabel matakuliah dan tabel
mengajar seperti berikut:
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Cont…
Contoh :
1. Tampilkan daftar dosen yang berjenis kelamin pria dari tabel Dosen.

Aljabar relasional : σJenis_kelamin=Pria(Dosen)

2. Tampilkan daftar dosen yang kota asalnya Jakarta Selatan

Aljabar relasional : σkota=Jakarta Selatan(Dosen)
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Cont…
Contoh :
3. Tampilkan daftar matakuliah yg sksnya lebih dari atau sama dengan 3

Aljabar relasional : σ(sks>=3) (Matakuliah)
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Cont…
2. Project

 Operasi project berfungsi untuk memilih nilai atribut-
atribut tertentu saja dari sebuah tabel relasi.

 Simbol phi “π” digunakan untuk menunjukkan operasi
projection.

 Predikat muncul sebagai subscript dari π dan hanya
nama atribut yang diinginkan yang ditulis dalam
predikat.

 Argumen diberikan dalam tanda kurung yang
mengikuti π dan berisi tabel relasi yang dimaksud.
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Cont…
❑Contoh penggunaan operasi Project :

1. Tampilkan NIP dan Nama_dosen dari tabel Dosen.

Aljabar relasional : πNIP,Nama_dosen(Dosen)

2. Tampilkan NIP, Nama_dosen, dan kota dari tabel Dosen, dari
dosen-dosen yang bertempat tinggal di kota Jakarta Selatan.

Aljabar relasional :  πIP,Nama_dosen, Jenis_Kelamin,Kota (σKota=Jakarta Selatan(Dosen))
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Cont…
3. Union

 Operasi union berfungsi untuk mendapatkan gabungan nilai
atribut dari sebuah tabel relasi dengan nilai atribut dari tabel
relasi lainnya.

 Union operation : menyatukan beberapa relasi sebagai satu
relasi / menggabungkan hasil dari dua buah query.

 Baris yang bernilai sama hanya diambil satu (tidak ada
duplikasi).

 Simbol “∪” digunakan untuk menunjukkan operasi union.

 Operasi union bernilai benar bila terpenuhi 2 kondisi, yaitu :
Derajat dari 2 tabel relasi yang dioperasikan harus sama dan
domain dari atribut yang dioperasikan juga harus sama.
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Cont…
❑Contoh penggunaan operasi Union :

1. Tampilkan NIP( dari relasi Dosen) Union dari NIP (dari tabel
Mengajar)

Aljabar Relasional: πNIP
(Dosen)∪ NIP

(Mengajar)
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2. Tampilkan Relasi Consultant1 Union tabel / Relasi Consultant2
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Consultant1

cid cname

C001 James

C002 Schole

C004 Muller

Consultant2

cid cname

C001 James

C003 Brown

C004 Muller

C005 Murphy

Consultant1  Consultant2

cid cname

C001 James

C002 Schole

C003 Brown

C004 Muller

C005 Murphy



Cont…
4. Set Difference

 Operasi Set Difference berfungsi untuk mendapatkan
nilai yang ada disebuah tabel relasi, tapi tidak ada
dalam tabel relasi lainnya.

 Simbol “-“ digunakan untuk menunjukkan perasi set
difference.
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Cont…
❑Contoh penggunaan operasi Set Difference :
▪ Tampilkan NIP (dari tabel Dosen) Set-difference dari NIP (dari

tabel Mengajar).

Aljabar Relasional: πNIP
(Dosen) - NIP 

(Mengajar)
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▪ Siapa asisten konsultan yang tidak merangkap sebagai konsultan utama ?
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Consultant1

cid cname

C001 James

C002 Schole

C004 Muller

Consultant2

cid cname

C001 James

C003 Brown

C004 Muller

C005 Murphy

Consultant2 – Consultant1

cid cname

C003 Brown

C005 Murphy

cname(Consultan2 – Consultan1)  

cname

Brown

Murphy



Cont…
5. Cartesian Product

 Operasi Cartesian Product berfungsi untuk
mengkombinasi-kan informasi yang ada dalam 2 tabel
relasi dan menghasilkan sebuah tabel relasi yang baru.

 Simbol ““ digunakan untuk menunjukkan operasi
Cartesian Product.
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Cont…
❑Contoh penggunaan operasi Cartesian Product :
▪ Tampilkan Kode_mk, Nama_mk, Sks (dari tabel Matakuliah), Kelas

(dari tabel Mengajar) dimana kelas yang diajar adalah kelas A.

Aljabar Relasional: 

πKode_mk,Nama_mk,Sks,Kelas
(σ Kelas=A ^ Mengajar.Kode_mk=Matakuliah.Kode_mk (Mengajar x Matakuliah)) 

Atau

σMengajar.Kode_mk=Matakuliah.Kode_mk ^ Kelas=A
((πKode_mk,Nama_mk,Sks (Matakuliah )) x πKelas (Mengajar ))

Hasil :
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Cont…
6. Intersection

 Set intersection / Intersection (∩) termasuk ke dalam
operator tambahan, karena operator ini dapat
diderifikasi dari operator dasar seperti berikut:

➢ A ∩ B = A - ( A – B ), atau A ∩ B = B - ( B – A )

➢ Operasi set intersection berfungsi untuk mendapatkan nilai
yang ada dalam sebuah tabel relasi dan juga ada dalam tabel
relasi lainnya.

➢ Simbol “∩“ digunakan untuk menunjukkan operasi set
intersection.
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Cont…

❑Contoh penggunaan operasi Set InterSection :
▪ Tampilkan NIP (dari tabel Dosen) Set Intersection dengan NIP (dari

tabel Mengajar).

Aljabar Relasional:  πNip
(Dosen) ∩ π Nip

(Mengajar) 

33



▪ Siapa asisten konsultan yang merangkap sebagai konsultan utama
dan asisten konsultan ? 
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Consultant1

cid cname

C001 James

C002 Schole

C004 Muller

Consultant2

cid cname

C001 James

C003 Brown

C004 Muller

C005 Murphy

Consultant1  Consultant2

cid cname

C001 James

C004 Muller

cname(Consultan1  Consultan2)  

cname

James

Muller



Cont…
7. Natural Join

 Operasi Natural Join berfungsi untuk menggabungkan
operasi Selection dan Cartesian Product menjadi 1
operasi saja.

 Simbol “⋈“ digunakan untuk menunjukkan operasi
Natural Join.

 Operasi Natural Join hanya menghasilkan tupel yang
mempunyai nilai yang sama pada 2 atribut yang
bernama sama pada 2 tabel relasi yang berbeda.
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Cont…
❑Contoh penggunaan operasi Natural Join :
▪ Tampilkan seluruh data yang ada pada tabel Matakuliah dan tabel

Mengajar.

Aljabar Relasional: Matakuliah⋈Mengajar.Kode_mk=Matakuliah.Kode_mk
(Mengajar) 
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Cont…
8. Theta Join

 Operasi Theta Join berfungsi untuk mengkombinasikan
tupel dari 2 tabel relasi dimana kondisi dari kombinasi
tersebut tidak hanya nilai dari 2 atribut bernama sama,
tetapi kondisi yang diinginkan juga bisa menggunakan
operator relasional (≤, <, =, >, ≥).

 Operasi Theta Join merupakan ekstensi dari Natural
Join.
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Cont…
❑Contoh penggunaan operasi Theta Join :
▪ Tampilkan seluruh data yang ada pada tabel Matakuliah dan tabel

Mengajar.

Aljabar Relasional: Matakuliah⋈Mengajar.Kode_mk=Matakuliah.Kode_mk
(Mengajar) 
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2.Bahasa Non-Prosedural
 Bahasa Query Non-Prosedural : user menentukan

query berdasarkan APA yang diingingkan (Relational
Algebra : user menentukan query berdasarkan
Bagaimana melakukannya).

 Kalkulus relasional dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kalkulus Relasional Tupel (Tuple Relational Calculus)

2. Kalkulus Relasional Domain (Domain Relational
Calculus)
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1. Kalkulus Relasional Tupel (Tuple Relational 
Calculus)
 Bahasa ini mendeskripsikan informasi yang diinginkan tanpa

memberi prosedur/cara secara detil untuk mendapatkan
informasi tersebut.

 Konsep dasar kalkulus relasional tupel adalah konsep variable
tupel.

 Variable ini merepresentasikan tupel – tupel pada relasi dan
digunakan untuk untuk mengekstrak data dari relasi.
Komponen - komponen lain rumus kalkulus tupel adalah
kualifikasi data dengan membatasi nilai – nilai dari atribut –
atribut yang dispesifikasikan.
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 Kalkulus relasional tupel merupakan basis untuk bahasa
query QUEL.

Sintaks

{ t | P(t) } artinya, semua tuple t sedemikian sehingga
predikat P adalah benar untuk t.

t : tuple variables

P(t) : formula
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 Dalam kalkulus relasional ada 2 notasi yang penting.

1. “terdapat beberapa (there exists)” yang ditulis : 

∃ t ∈ r (Q(t)), artinya, terdapat beberapa tuple t anggota
relasi r sedemikian sehingga bahwa predikat Q(t)
adalah benar.

2. “untuk seluruh (for all)” yang ditulis : ∀ t ∈ r (Q(t)),

artinya, untuk seluruh tupel t anggota relasi r
sedemikian sehingga bahwa predikat Q(t) adalah
benar.
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Ciri-ciri relasi kalkulus :

– First order calculus menggunakan simbol-simbol predikat
dan simbol-simbol fungsi. Untuk kaitannya dengan basis data 
: simbol fungsi tidak diperlukan dan predikat
diinterprestasikan sebagai relasi.

– Formula pada first order calculus dapat dibedakan ke dalam
dua kelas :

1. Open formula (free variable)

Didefinisikan sebagai himpunan tuples elemen dari kondisi
secara keseluruhan, yang dapat menghasilkan formula
“TRUE”.
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2. Closed Formula atau Sentences yang memiliki
variable terbatas.
 Karena kalkulus dipergunakan sebagai bahasa query dan basis

data bertujuan untuk instant maupun relasi lainnya, maka
closed formulas tidak diperhatikan.

 Dalam kalkulus relasional tupel digunakan variabel dari
tupelnya.

 Variabel dari suatu tupel adalah daerah yang terdefinisi
sebagai nama dari suatu relasi.
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❑Berikut ini contoh kalkulus relasional tuple yang
diterapkan pada SQL.

SELECT Dosen.nid,dosen.nama_d,Dosen.gajipokok

FROM Dosen WHERE Dosen.jkelamin=‘Pria’ AND Dosen.gajipokok>1000000

Pada query di atas menyatakan dua hal :

– Mengambil atau mengekstra tupel-tupel pada relasi Dosen
yang mempunyai atribut jkelamin ‘Pria’ dan memiliki atribut
gajipokok adalah lebih besar dari 1000000.
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❑Menampilkan atribut tertentu yaitu nid, nama_d,
gajipokok.

Dengan demikian Dosen.nid,Dosen.gajipokok adalah
variabel-variabel tupel.

❑ Bentuk umum dari kalkulus relasional tuple adalah:

TupleVariabel1 operator[TupleVariabel2 | constant]

SQL dikembangkan berbasis kalkulus relasional tuple.
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2. Kalkulus Relasional Domain

 Kalkulus relasional domain juga adalah bahasa query yang
non prosedural dan karenanya berhubungan dekat dengan
kalkulus relasional tupel.

 Berbeda dengan kalkulus relasional tupel, bahasa ini
menggunakan variabel domain yang mengambil nilai dari
domain atribut, bukan dari nilai seluruh tupel.

 Kalkulus relasional domain merupakan basis untuk bahasa
query QBE.
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❑ Sebuah ekspresi dalam kalkulus relasional domain
adalah berbentuk :

 { < x1, x2, . . . , xn > | P(x1, x2, . . . , xn) } dimana x1, x2, . . .
, xn merepresentasikan variabel-variabel / konstanta
domain.

 P merepresentasikan sebuah formula/rumus2 yang
terdiri dari atom-atom.

 Sebuah atom dalam kalkulus relasional domain dapat
berupa salah satu dari bentuk berikut ini :
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– x ϴ y, dimana x dan y adalah variabel domain dan ϴ
adalah operator relasional (≤, <, =, ≠, >, ≥). Kita
membutuhkan atribut x dan y mempunyai domain yang
bisa diperbandingkan dengan ϴ.

– x ϴ c, dimana x dalah variable domain. ϴ adalah
operator pembandingan (<, <=,=, >=, ≠) dan c adalah
konstanta.

Contoh :

Tampilkan nip,nama_d, gajipokok dari dosen, dimana jenis
Kelaminnya adalah pria dan gaji pokoknya lebih besar
1200000.

{ nip | ∃ nama_d | ∃ gajipokok (Dosen(nid,nama_d,gajipokok) 
AND jkelamin=’Pria’ AND gajipokok > 1200000) }
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❑Simbol yang muncul pada formula terdiri dari :

❑ Konstan (elemen-elemen domain D)

❑ Variabel (elemen-elemen dari himpunan berhingga V yang
dihubungkan dengan domain D),

❑ Nama relasi (tabel) dan atribut (berdasarkan skema basis
data),

❑ Operator perbandingan (=, ≠, >, >=, <, <=),

❑ Penghubung logika (Λ ( dan / konjugsi)

❑ (V atau/disjungsi), ⌐ (not/negasi), ada/beberapa( ), dan
semua ( )).
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51

Latihan

Tabel-tabel dibawah ini menggambarkan model relasional pada booking penerbangan

(a) σ class='Business' (Seat)

(b)  nationality (Booking)

(c) σ nationality = 'French' (Booking) X σ class = 'Business' (Seat)

(d)  name(σ class = 'Business' (Booking X Seat))

(e)  Airport  ∪ Seat
Soal 2
Tuliskan Aljabar Relational untuk query-query berikut :

a. Tampilkan seluruh informasi (airportid, name, city) mengenai airport yang ada di London

b. Tampilkan ticketNo, name, nationality, flightNo, seatNo mengenai booking oleh penumpang yang kewarganegaraannya British 

dan French

c. Tampilkan flightNo,depAirport,arrAirport dari semua penerbangan British Airways

d. Menampilkan seluruh infomrasi dari name, flightNo, flightCompany

e. Menampilkan flightNo,flightCompany, depAirport,arrAirport untuk seluruh penerbangan pada airport di london

f. Menampilkan ticketNo, name untuk penumpang yang keberangkatannya dari kota London

g. Menampilkan flightNo, flightCompany untuk seluruh penerbangan dari kota London ke Paris

Soal 1
Tuliskan output untuk aljabar relational berikut :
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Sampai Disini Dulu

end of this session


