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POKOK BAHASA / MATERI

1. Model Entity-Relationship/Model Keterhubungan-Entitas(MODEL E-R)

2. Diagram Entity-Relationship (Diagram E-R)



1.MODEL ENTITY-RELATIONSHIP/MODEL 
KETERHUBUNGAN-ENTITAS(MODEL E-R)

• Pada Model E-R, semesta data yang ada di “dunia nyata”, diterjemahkan

dengan memanfaatkan sejumlah perangkat konseptual menjadi sebuah

diagram data, yang umum disebut sebagai Diagram Entity-Relations

(Diagram E-R).

• Diagram E-R tersebut dapat digambarkan, maka yangharus lebih dulu

diketahui adalah komponen-komponen pembentuk Model Entity-

Relationship. Sesuai dengan namanya ada 2 komponen utama pembentuk

Model Entity-Relationship, yaitu Entitas (Entity) dan Relasi (Relation).

• Kedua komponen ini dideskripsikan lebih jauh melalui sejumlah Atribut/Properti.



CONT…

1) Entitas(Entity) dan Himpunan Entitas (Entity Set)

2) Relasi dan Istilah dalam Basis Data Relasional

3) Atribut (Attributes/Properties)

4) Relasi (Relationship) dan Himpunan Relasi (Relationship Sets)

5) Kardinalitas/Derajat Relasi



1) ENTITAS(ENTITY) DAN HIMPUNAN ENTITAS
(ENTITY SET)

▪ Entitas merupakan individu yang mewakili sesuatu yang nyata

(eksistensinya) dan dapat dibedakan dari suatu yang lain.

▪ Misal kursi, pegawai, sebuah mobil adalah Entitas.

▪ Sekelompok Entitas yang sejinis dan berada dalamm lingkup yang sama

membentuk sebuah Himpunan Entitas (Entity Set).

▪ Sederhananya, Entitas menunjuk pada individu suatu objek, sedang

Himpunan Entitas menunjuk pada rumpun (famili) dari individu tersbut.

▪ Istilah Entitas (Entity) di sebuah litelatur sebenarnya menunjukan pada

Himpunan Entitas.



CONT….

Contoh-contoh Himpunan Entitas

▪ Semua Pelanggan, atau Pelanggan saja : dengan entitas budiman,

Suherman, Anik, dan seterusnya.

▪ Semua Mobil, atau Mobil saja : dengan entitas mobil Suzuki, mobil Toyota,

mobil Honda, dan lain-lain.

▪ Semua Mahasiswa, atau Mahasiswa saja : dengan entitas Ali, Budi, Cicik

dan seterusnya.



CONT….

• Entitas ?



CONT….

Contoh Entitas :

• Pasien

• Buku

• Dosen

• Supplier

• Sparepart

• dll



CONT….

NIM Nama_Mhs Tgl_Lahir Alamat_Mhs

1000001 Ali Akbar 01/01/1990 Jl. Anoman No. 1, RT/RW : 01/10, Semarang, 50302

1000002 Budi Haryanto 03/03/1992 Jl. Nakulo No.3 , RT/RW : 02/10, Semarang, 50302

1000003 Indah Susanti 11/04/1993 Jl. Kendal No. 4, RT/RW : 03/10, Kendal, 50334

1000004 Hasanudin 13/04/1991 Jl. Ungaran No. 5, RT/RW : 04/10, Ungaran, 50320

Atribut

Entitas 1

Entitas 2

Himpunan Entitas Mahasiswa

Gambar 1: Himpunan Entitas Mahasiswa

Contoh : Himpunan Entitas Mahasiswa

Entitas 3

Entitas 4



CONT….

Dua tipe entitas :

1. Entitas kuat (strong entity) merupakan entitas yang berdiri sendiri

tanpa bergantung dengan entitas lain. Contoh , Entitas

MAHASISWA, BUKU.

2. Entitas lemah (weak entity) merupakan entitas yang keberadaannya

bergantung pada keberadaan relationship terhadap entitas lain.

Contoh, Entitas ANAK bergantung pada entitas DOSEN.



ISTILAH DALAM BASIS DATA RELASIONAL
(TERMINOLOGI DALAM MODEL RELASIONAL)

1. Relasi : Sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan
beberapa baris

2. Atribut : Kolom pada sebuah relasi

3. Tupel : Baris pada sebuah relasi
4. Domain : Kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut

5. Derajat (Degree) : Jumlah atribut dalam sebuah relasi

6. Cardinality    : Jumlah tupel dalam sebuah relasi



1. RELASI

• Relasi direpsentasikan sebagai table yang terdiri dari baris dan kolom.

Diaplikasikan hanya pada struktur logical bukan fisikal.

• Struktur data dasar untuk menyimpan informasi.

• Digunakan untuk menyimpan Entitas, Atributes, Relationships, juga weak entitas.

• Strukturnya sebagai tabel (kumpulan tabel-tabel)

• Setiap relaso memiliki schema yang mendeskripsikan nama relasi dan atribut

berserta tipenya. Contoh : Mahasiswa = (Nim:String, Nama : String).

Keterangan : Mahasiswa adalah nama relasi

Nim dan Nama adalah Nama Atribut

String adalah tipe dari atribut.



CONT…… RELASI (RELATION)



2. ATRIBUT

• Atribut adalah kepala/Header dari setiap kolom yang ada dalam tabel

relasi (nama kolom pada tabel)

• Berdasarkan contoh tabel Mahasiswa sebelumnya, atribut yang ada adalah

Nim, Nama, Alamat dan Kota



3. TUPEL (TUPLE)

• Tupel adalah sebuah baris pada tabel

• Berdasarkan contoh tabel mahasiswa sebelumnya, salah satau tupelnya

adalah (A11.2016.00003, Cicik, Jl. Bima Raya 1, Semarang).



4. DOMAIN

• Himpunan Nilai yang diperbolehkan muncul dalam setiap kolomnya.

• Setiap domain memiliki deskripsi, tipe data dan format data tertentu.

• Nilai setiap atribut dalam tabel harus berada dalam domain tertentu.

• Contoh deskripsi, tipe data, dan format data



5. DERAJAT

• Derajat (Degree) adalah jumlah atribut yang ada dalam tabel relasi

(banyaknya atribut/kolom pada tabel).

• Berdasarkan contoh tabel mahasiswa sebelumnya, derajat dari relasinya

adalah 4.



6. KARDINALITAS (CARDINALITY)

• Kardinalitas (cardinality) adalah jumlah tuple yang ada dalam tabel (jumlah

record)/(banyaknya tuple/baris pada tabel)

• Berdasarkan contoh tabel mahasiswa sebelumnya, kardinalitas dari

relasinyanya adalah 3.



Gambar 2 : Istilah dalam Basis Data Relasional



2) ATRIBUT (ATTRIBUTES/PROPERTIES)

• Setiap Entitas pasti memiliki Atribut yang mendeskripsikan karakteristik

(properti) dari Entitas tersebut.

• Setiap Atribut akan memiliki nilai (values)

• Domain (Value Set)– Batas-batas nilai yang diperbolehkan bagi suatu

atribut

Contoh :

• Customer = (Customer-Id, Customer-Name, Customer-Street, Customer-

City)



CONT….

Jenis-Jenis Atribut
• Key dan Atribut Deskriptif

❖ Key adalah satu atau gabungan dari beberapa atribut yang dapat membedakan semua baris data

(row) dalam tabel secara unik.

❖ Ada 3 (tiga) macam key yaitu :

1. Superkey merupakan satu lebih atribut (kumpulan atribut) yang dapat membedakan setiap baris

data dalam sebuah tabel secara unik.

2. Candidate-Key merupakan kumpulan atribut minimal yang dapat membedakan setiap baris data

dalam sebuah tabel secara unik.

3. Key Primer (Primary-Key) umumnya didasari oleh :

• Key tersebut lebih sering (lebih natural) untuk dijadikan sebagai acuan

• Key tersebut kebih ringkas

• Jaminan keunikan key tersebut lebih baik.
❖ Atribut Deskriptif adalah atribut-atribut yang tidak menjadi atau merupakan anggota dari Key Primer. Jadi, atribut-

atribut nama_mhs, alamat_mhs, tgl_lahir dan kota sebagai Atribut Descriptif.



CONT….

• Atribut Sederhana (Simple Attribute) dan Atribut Komposit (Composite

Attribute)
❖ Atribut Sederhana adalah atribut atomik yang tidak dapat dipilah lagi.

❖ Atribut Komposit merupakan atribut yang masih dapat diuraikan lagi menjadi sub-sub

atribut yang masing-masing memiliki makna.

❖ Contoh Tabel Mahasiswa :

▪ Atribut nama_mhs merupakan Atribut Sederhana.

▪ Atribut Alamat_Mhs dapat dikategorikan sebagai atribut komposit, karena dapat

diuraikan menjadi beberapa subatribut selerti alamat_mhs, nama_kota dan kode_pos,

yang masing-masing memiliki makna.



CONT….

NIM Nama_Mhs Tgl_Lahir Alamat_Mhs

1000001 Ali Akbar 01/01/1990 Jl. Bima No. 1, RT/RW : 01/10, Semarang, 50302

1000002 Budi Haryanto 03/03/1992 Jl. Nakulo No.3 , RT/RW : 02/10, Semarang, 50302

1000003 Indah Susanti 11/04/1993 Jl. Kendal No. 4, RT/RW : 03/10, Kendal, 50334

… … … …

Gambar 3: Atribut Sederhana dan Atribut Komposit

Alamat_Mhs Kota Kode_Pos

Jl. Bima No. 1, RT/RW : 01/10 Semarang 50302

Jl. Nakulo No.3 , RT/RW : 02/10 Semarang 50302

Jl. Kendal No. 4, RT/RW : 03/10 Kendal 50334

Dapat diuraikan menjadi 3 atribut



CONT….

• Atribut Bernilai Tunggal (Single-Valued Attribute) dan Atribut Bernilai

Banyak (Multivalued Attribute)

❖ Atribut Bernilai Tunggal (Single-Valued Attribute) ditujukan pada atribut-

atribut yang memiliki paling banyak satu nilai untuk setipa baris data.

Misal Nim, Nama_Mhs dan Tgl_Lahir.

❖ Atribut Bernilai Banyak (Multivalued Attribute) ditujukan pada atribut-

atribut yang dapat kita isi dengan lebih dari 1 (satu) nilai, tetapi jenisnya

sama. Misal Atribut Hobby_Mhs, Hobby mahasiswa bisa mempunyai

banyak hobby dan bahkan ada mahasiswa yang tidak memiliki hobby.



CONT….

NIM Nama_Mhs Tgl_Lahir Alamat_Mhs Hobby

1000001 ….. ….. ….. Sepak Bola, Melukis, Berenang

1000002 ….. ….. …..

1000003 ….. ….. ….. Membaca

… … … …

Gambar 4: Atribut Bernilai Tunggal dan Atribut Bernilai Banyak

Merupakan Atribut

Bernilai Tunggal

Merupakan Atribut

Bernilai Tunggal



CONT….

•Atribut Harus Bernilai (Mandatory Attribute) dan Nilai Null

❖ Ada sejumlah atribut pada sebuah tabel yang kita tetapkan harus berisi

data. Jadi nilainya tidak boleh kosong. Atribut semacam ini disebut

Atribut Harus Bernilai (Mandatory Attribute) .

❖ Sebalik-nya, adapula atribut-atribut lain pada suatu tabel yang

bernilainya boleh dikosongkan (Non Mandatory Attribute). Nilai

(konstanta) Null digunakan untuk menyatakan atribut-atribut demikian

yang nilainya memang belum siap atau tidak ada.



CONT….

•Atribut Turunan (Derived Attribute)

✓ Atribut Turunan (Derived Attribute) adalah atribut yang nilai-nilainya

siperoleh dari pengolahan atau dapat diturunkan dari atribut atau tabel

lain yang berhubungan.

✓ Atribut demikian sebetulnya dapat ditiadakan dari sebuah tabel, karena

nilai-nilainya bergantung pada nilai yang ada di atribut lainnya.

✓ Penambahan atribut Ipk pada tabel Mahasiswa.



3) RELASI (RELATIONSHIP) DAN HIMPUNAN RELASI
(RELATIONSHIP SETS)

• Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang

berasal dari himpunan entitas yang berbeda.

• Misal Entitas mahasiswa dengan NIM: “1000001” dengan nama “Ali

Akbar”, memiliki relasi dengan sebuah data di entitas Matakuliah dengan

Kode_Mkl=‘A11-50335’ dan Nama_Mkl=”Basis Data”, dst. Relasi tsb

mengandung arti bahwa mahasiswa tsb sedang mengambil matakuliah

tersebut.



CONT…

• Untuk memperjelaskan hubungan apa yang terjadi di antara kedua himpunan

entitas tersebut, kita dapat memberi nama himpunan relasi “Mempelajari“, 

atau Himpunan relasi “Belajar”.

Gambar 5 : Hubungan Kedua Kehimpunan Entitas



4) KARDINALITAS/DERAJAT RELASI

• Kardinalitas Relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat

berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain.

• Kardinalitas Relasi yang terjadi di antara dua himpunan entitas

(misal A dan B) dapat berupa:

• Satu ke Satu (One to One)

• Satu ke Banyak (One to Many)

• Banyak ke Satu (Many to One)

• Banyak ke Banyak (Many to Many)



CONT…

• Satu ke Satu (One to One)

Yang berarti setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan

dengan paling banyak dengan satu entitas pada himpunan entitas B,

dan begitu juga sebaliknya.

Gambar 6: Kardinalitas Relasi Satu ke Satu



CONT…

• Satu ke Banyak (One to Many)

Yang berarti setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan

dengan paling banyak entitas pada himpunan entitas B, tetapi tidak

sebaliknya.

Gambar 7: Kardinalitas Relasi Satu ke Banyak



CONT…

• Banya ke Satu (Many to One)

Yang berarti setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan

paling banyak dengan satu entitas pada himpunan entitas B, tetapi tidak

sebaliknya, dimana setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan

dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas B.

Gambar 8: Kardinalitas Relasi Banya ke Satu



CONT…

• Banya ke Banyak (Many to Many)

Yang berarti setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan

dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, dan demikian

juga sebaliknya.

Gambar 9: Kardinalitas Relasi Banya ke Banyak



2.DIAGRAM ENTITY-RELATIONSHIP (DIAGRAM E-R)

• Model Entity-Relationshp yang berisi komponen-komponen

Himpunan Entitas dan Himpunan Relasi yang masing-masing

dilengkapi dengan atribut-atribut yang mempresentasikan seluruh

fakta dari “dunia nyata”, dapat digambarkan dengan lebih

sistematias dengan menggunakan Diagram Entity-Relationship

(Diagram E-R).

• Notasi-Notasi simbolik di dalam Diagram E-R.



NOTASI-NOTASI SIMBOLIK DI DALAM DIAGRAM E-R

• Persegi panjang, menyatakan Himpunan Entitas.

• Linkaran/Elip, menyatakan Atribut (Atribut yang berfungsi sebagai key digarisbawahi).

• Belah Ketupat, menyatakan Himpunan Relasi

• Garis/Link, sebagai penghubung antara Himpunan Relasi dengan Himpunan Entitas dan

Himpuban Entitas dengan atributnya.

• Kardinalitas Relasi dapat dinyatakan dengan pemakaian angka (1 dan 1 untuk relasi

satu ke-satu, dan N untuk relasi satu ke-banyak atau N dan N untuk relasi banyak ke-

banyak)



CONTOH :

• Pengambaran relasi antar himpunan entitas lengkap dengan

kardinalitas relasi dan atrribut-atributnya:

1.Relasi Satu Ke-Satu (One to One)

2.Relasi Satu Ke-Banyak (One to Many)

3. Relasi Banyak ke-Satu (Many to One)

4.Relasi Banyak ke-Bannyak (Many to Many)



CONT…

• Relasi Satu Ke-Satu (One to One)

Gambar 10 : Relasi Satu Ke-Satu (One to One)



CONT…

• Relasi Satu Ke-Banyak (One to Many)

Gambar 11 : Relasi Satu Ke-Banyak (One to Many)



CONT…

• Relasi Banyak Ke-Satu (Many to One)

Gambar 12 : Relasi Banyak Ke-Satu (Many to One)



CONT…

• Relasi Banyak Ke-Banyak (Many to Many)

Gambar 13 : Relasi Banyak Ke-Banyak (Many to Many)



TAHAPAN PEMBUATAN DIAGRAM E-R

1. Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entitas yang akan dibuat terlibat.

2. Menentukan atribut-atribut key dari masing-masing himpunan entitas.

3. Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara
himpunan entitas-himpunan entitas yang ada beserta foreign-key-nya.

4. Menentukan derajat/kardinalitas relasi untuk setiap himpunan relasi.

5. Melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut
dekriptif (non key).



CONT…

1. Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entitas yang akan dibuat

terlibat.

Gambar 14 : Entitas



CONT…

2. Menentukan atribut-atribut key dari masing-masing himpunan entitas.

Gambar 15 : Menentukan atribut-atribut key 



CONT…

3. Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara

himpunan entitas-himpunan entitas yang ada beserta foreign-key-nya.

Gambar 16 : Menentukan Relasi



CONT…

4. Menentukan derajat/kardinalitas relasi untuk setiap himpunan relasi.

Gambar 17 : Menentukan Derajat/Kardinalitas



CONT…

5. Melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-

atribut dekriptif (Non Key).

Gambar 18 : Melengkapi Atribut-Atribut Deskriptif (non key)



VARIAN ENTITAS

• Idealnya, entitas yang dilibatkan dalam sebuah Diagram E-R

adalah himpunan entitas kuat/bebas (strong entity sets).

• Entitas demikian tidak memiliki ketergantungan dengan Entitas

lainnya.

• Contohnya Entitas: Mahasiswa, Dosen, Kuliah dapat digolongkan

sebagai Entitas kuat, yang masing-masing dapat berdiri sendiri.



ENTITAS LEMAH (WEAK ENTITY SETS)

• Entitas lemah berisi entita-entitas yang kemunculannya tergantung

pada eksistensinya dalam sebuah relasi terhadap entitas lain

(Strong Entity). Entitas demikian biasanya tidak memiliki atribut

yang dapat berfungsi sebagai key, yang benar-benar dapat

menjamin keunikan entitas didalamnya.



CONTOH

Gambar : Orang Tua dan Hobbi sebagai entitas lemah (weak entity 

sets)



SUB ENTITAS (SUBTYPE ENTITIES)

• Sub Entitas merupakan Entitas yang beranggotakan entitas-entitas

yang merupakan bagian dari Entitas yang lebih superior/utama.

• Sub Entitas ini merupakan hasil dekomposisi (spesialisasi) Entitas

berdasarkan pengelompokkan tertentu.



CONTOH

Gambar : Dua Buah Sub Entitas sebagai Hasil Spesialisasi



VARIAN RELASI

• Relasi yang terjadi diantara dua entitas berbeda disebut sebagai
Relasi Biner (Binary relation), yang merupakan relasi yang paling
umum digunakan.

• Namum, demikian ada kalanya juga menggunakan relasi yang
hanya melibatkan sebuah Entitas atau lebih dari dua Entitas.



RELASI TUNGGAL (UNARY RELATION)

• Relasi Tunggal (Unary Relation) merupakan relasi yang terjadi dari

sebuah Entitas ke Entitas yang sama.



CONTOH

Gambar : Relasi Tunggal (Unary Relation)



RELASI MULTI ENTITAS (N-ARY RELATION)

• Relasi Multi Entitas merupakan relasi dari 3 (tiga) Entitas atau

lebih. Bentuk semacam ini sedapat mungkin dihindari, karena akan

mengaburkan Derajat Relasi yang ada dalam relasi tersebut.



CONTOH

Gambar : Relasi Mu lti Entitas (N-ary Relation) dari 3 Himpunan

Entitas



RELASI GANDA (REDUNDANT RELATION)

• Ada kalanya, relasi yang muncul antara dua entitas tidak hanya

satu relasi, tetapi ada lebih dari satu relasi. Relasi demikian

disebut relasi ganda (redundat Relation).

• Relasi ganda tersebut memang perlu dibuat, karema memang

kebutuhan (makna) dari kedua relasi tersebut berbeda.

• Demikian juga dengan atribut-atribut relasi dan Derajat

Relasinya.



CONTOH

Gambar : Relasi Ganda antara Himpunan Entitas Dosen dan Kuliah



SPESIALISASI DAN GENERALISASI

• Sebuah Entitas lalu kemudian melakukan pengelompokan yang

melahirkan Entitas baru (proses top-down), maka proses tersebut

sedang melakukan Spesialisasi.

• Kelompok-kelompok Entitas tersebut disatukan dalam sebuah

Entitas dengan atribut sama (proses bottom-up), mula-mula

terpisah tetapi kemudian menjadi satu. Proses yang demikian

disebut Generalisasi.



CONTOH

Gambar : Spesialisasi, Generalisasi



AGREGASI

• Dalam realitas dapat pula dijumpai adanya relasi yang secara

kronologis mensyaratkan telah adanya relasi lain.

• Dengan kata lain, sebuah relasi terbentuk tidak hanya dari entitas

tapi juga mengandung unsur dari relasi lain!

• Fenomena demikian dapat diakomodasi dengan Agregasi.



CONTOH

Gambar : Agregasi



THANK YOU


