
RELATIONAL MODEL 



• Tidak ada data yang kembar, karena ada kunci primer (Primary 
Key). 

• Kunci primer adalah satu item yang dipilih dalam suatu kolom 
yang unik dan tidak sama yang berfungsi untuk membedakan 
antara satu kolom dengan kolom lainnya. 

• Perbedaan dengan ER-Diagram, dalam ER-Diagram data di 
presentasikan dalam bentuk diagram yang terdiri dari entitas-
entitas,  sedangkan di  Relational Model, data dipresentasikan 
dalam bentuk tabel-tabel 

Tentang Model Relasional  



1. Dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan pengelolaan database yg 
ada di  dunia nyata (real word). 

2. Pencarian data dari suatu tabel atau banyak tabel dapat dilakukan 
dengan cepat. 

3. Merupakan model paling sederhana, dibandingkan dengan model 
jaringan/network atau model hirarki, sehingga mudah dalam 
penggunaannya.  

4. Karena sederhana maka membuat pekerjaan seorang programmer 
menjadi lebih mudah, yaitu dalam melakukan berbagai operasi data 
(query, insert, update, delete, dan lainnya). 

Keuntungan Model Relasional  



Contoh tabel-tabel dan keterhubungan 

Kdmk Matkul sks 

KK021 Manajemen Database 2 

KD122 Sintem Infor. Manajemen 3 

KU123 Pancasila 2 

matakuliah 

Nim Nama Alamat 

D22.2011.00001 Endang Jl. Nakula 1 Semarang 

D22.2011.00002 Edo Ds. Manggabesar Kec. Juwana 

D22.2011.00003 Endah Jl. Bima Raya 1 Semarang 

mahasiswa 

Nim Kdmk Nilai_tugas Nilai_uts Nilai_uas Nilai_akhir 

D22.2011.00001 KK021 80 90 90 86,67 

D22.2011.00002 KD122 70 80 100 83,33 

D22.2011.00003 KU123 90 80 90 86,67 

nilai 



Perbedaan Istilah 

ER- Model Relational Model Database Traditional 
Programmer 

Entity Relation Tabel File 

Entity Instance Tuple Row Record 

Attribute Attribute Column Field 

Identifier Key Key Key (link) 



Istilah-istilah dalam Model Relasional 

1. Relasi/tabel 
2. Atribut 
3. Tuple 
4. Domain 
5. Derajat  
6. Cardinalitas (cardinality) 



1. Relasi 

• Relasi direpresentasikan sebagai tabel yang terdiri dari 

baris dan kolom.  

• Setiap relasi memiliki schema yang mendeskripsikan nama 

relasi dan atribut beserta tipenya.  

• Contoh : 

 mahasiswa = (nim : string, nama : string). 

 keterangan : 

 mahasiswa adalah nama relasi. 

 nim dan nama adalah nama atribut. 

 string adalah tipe data dari atribut. 



Lanjut.. .....Relasi (Relation) 

 

Nim Nama Alamat 

D22.2011.00001 Endang Jl. Nakula 1 Semarang 

D22.2011.00002 Edo Jl. Mangga Dua  Jakarta 

D22.2011.00003 Endah Jl. Bima Raya 1 Semarang 

mahasiswa 

relation 



2. Atribut 
 

• Atribut adalah kepala/header dari setiap kolom yang ada 

dalam tabel relasi. 

Nim Nama Alamat 

D22.2011.00001 Endang Jl. Nakula 1 Semarang 

D22.2011.00002 Edo Jl. Mangga Dua  Jakarta 

D22.2011.00003 Endah Jl. Bima Raya 1 Semarang 

mahasiswa 

Atribut 



3. Tupel (Tuple) 
 
 • Tupel adalah sebuah baris pada tabel.  

Kdmk Matkul sks 

KK021 P. Database 2 

KD132 SIM 3 

KU122 Pancasila 2 

matakuliah 

Salah satu tupel 



4. Domain 

• Domain adalah kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut 
• Setiap domain memiliki deskripsi, tipe data dan format data tertentu.  
• Nilai setiap  atribut  dalam  tabel  harus  berada  dalam  domain  

tertentu.   
 

Nim Kdmk Nilai_tugas Nilai_uts Nilai_uas Nilai_akhir 

D22.2011.00001 KK021 80 90 90 86,67 

D22.2011.00002 KD132 70 80 100 83,33 

D22.2011.00003 KU122 90 80 90 86,67 

nilai 

domain 



5. Derajat  

• Derajat (degree) adalah jumlah atribut yang ada didalam 

tabel relasi/ (banyaknya atribut/kolom pada tabel). 

{Nim} {Nama} {Alamat} 

D22.2011.00001 Endang Jl. Nakula 1 Semarang 

D22.2011.00002 Edo Jl. Mangga Dua  Jakarta 

D22.2011.00003 Endah Jl. Bima Raya 1 Semarang 

mahasiswa 

Derajat  ada  3   



6. Kardinalitas (Cardinality) 

• Kardinalitas (Cardinality) adalah jumlah tuple yang ada 

dalam tabel  (jumlah record)/ (banyaknya tuple/baris pada 

tabel) 

Kdmk Matkul sks 

KK021 P. database 2 

KD132 SIM 3 

KU122 Pancasila 2 

matakuliah 

Kardinalitas 

Kardinalitasnya ada 3  





Transformasi E-R Diagram Ke  
Model Relational 
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Kardinalitas / Derajad Relasi 
Merupakan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himp 
entitas yang lain. 

Macam-macam Kardinalitas : 

1.Satu ke satu (one to one) 

A B 

Entitas 1 
Entitas 2 
Entitas 3 
Entitas 4 

Entitas 2 
Entitas 3 
Entitas 4 

Entitas 1 
Setiap entitas pada himp entitas A berhubungan dengan 
paling banyak dengan satu entias pada himpunan 
entitas B dan begitu juga sebaliknya 

Kardinalitas / Derajad Relasi di model 
Entity Relationsip  
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Contoh : 

Dosen Progdi 
Menge 

palai 

1 1 

Kode_dos nama Nama_prog Kode_prog 

Kode_dos Kode_prog 

Satu dosen paling banyak mengepalai satu program studi (walaupun  
tidak semua dosen menjadi ketua) dan setiap program studi di kepalai  
oleh paling banyak satu dosen. 

Lanjut.. 
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2.  Satu ke banyak (one to many) 

Setiap entitas pada himp entitas A Berhubungan dengan 
banyak entias  pada himpunan entitas B, tetapi Tidak 
sebaliknya 

A B 

Entitas 1 
Entitas 2 
Entitas 3 
Entitas 4 

Entitas 1 
Entitas 2 
Entitas 3 
Entitas 4 

Contoh : Satu agama dapat dianut oleh lebih dari satu mahasiswa, 
tetapi tidak sebaliknya (satu mahasiswa dapat  
menganut banyak agama) 

Lanjut.. 



Tahap-Tahap Transformasi : 
 

1. Entity menjadi tabel dan atribut menjadi kolom/field dari tabel. 

2. Setiap tipe entity dibuat tabel yang memuat semua atribut simple, 
sedangkan untuk atribut komposit hanya dimuat komponen-komponennya 
saja.  

 Contoh : 

jalan 

kota negara 

kodepos 

Alamat 

mhs 

nim 

nama 

nim nama jalan kota negara kodepos 

Tabel mhs 

Transformasi E-R Diagram Ke  
Model Database Relational 

Atribut komposit adalah atribut yang nilainya masih dapat dipecah menjadi beberapa atribut 
yang lebih sederhana lagi. 

Atribut 
komposit 



3. Setiap tabel yang mempunyai atribut multivalue, buatlah tabel baru 

dimana primary key-nya merupakan gabungan dari primary key  tabel 

tersebut dengan atribut multivalue. 

Transformasi E-R Diagram Ke  
Model Database Relational 

mhs 

nim 

nama 

hoby 

nim nama 

Tabel mhs 

tabel hoby 

nim hoby 

Hoby ={ sepak bola, bola voli, renang, .. dll)} 

atribut multivalue. 

 Attribute Multivalued adalah atribut yang memiliki isi lebih dari satu nilai.  

Primary key 



4. Setiap unary relationship (1:N), buatlah tabel baru berdasarkan entity dan buat 
tabel baru berdasarkan relationship-nya, dengan atribut kunci tamu (foreign 
key) berdasarkan atribut kunci dari entity dan atribut kunci alternatif sebagai 
primary key-nya. 

Transformasi E-R Diagram Ke  
Model Database Relational (Lanj) 

dosen 

nid 

nama 

progdi 

1 

N 

nid nama 

Tabel DOSEN 

Tabel PROGDI 

kd_progdi nid 

Unary Relationship adalah model relationship yang terjadi diantara entity  yang berasal 
dari entity set yang sama 

Kunci tamu Kunci alternatif 



Transformasi E-R Diagram Ke  
Model Database Relational (Lanj) 

5.   Untuk binary Relationsip (1:1) dengan atau tanpa total participation maka akan 

dibuat tabel baru berdasarkan relationship, dimana kolomnya terdiri dari alternate 

key, dan primary key dari masing-masing entity. 

nid nama 

Tabel DOSEN 

kode_jur nama_jur 

Tabel Jurusan 

periode kode_jur NID 

Tabel kaprodi 

dosen 

nid nama 

jurusan 

kode_jur nama_jur 

progdi 

1 

1 

periode 

Binary Relation adalah satu buah relationship yang menghubungkan dua buah entity. 

Total Participation : Keberadaan suatu entity tergantung pada hubungannya dengan entity lain.  

Tabel 
baru 

Alternate 
key 



Transformasi E-R Diagram ke  
Model database Relational (lanj) 

7. Untuk derajat relasi (1:N) dengan atau tanpa total participation maka primary key 
dari sisi 1 masuk ke sisi N. 

nid nama_dos 

Tabel Dosen 

nim nama_mhs nid 

Tabel Mahasiswa 

dosen 

nid nama_dos 

mahasiswa 

nim nama_mhs 

perwalian 

1 

N 

Total Participation : Keberadaan suatu entity tergantung pada hubungannya dengan entity lain.  



Transformasi E-R Diagram ke  
database Relational (lanj) 

8. Untuk derajat relasi (N:N)  dibuat tabel tersendiri berdasarkan relationshipnya 
dengan kolom-kolomnya terdiri dari alternate key dan primary key dari masing-
masing entity. 

nim nama_mhs 

Tabel Mahasiswa 

kode_mk nama_mk 

Tabel Matakuliah 

mahasiswa 

nim nama_mhs 

matakuliah 

kode_mk nama_mk 

mengambil 

N 

N 

semester nim kode_mk 

Tabel KRS 

semester 



Studi Kasus 

 



Entity Relationship Diagram Rental VCD FILM 

kelompokfilm 

jenis 
harga_sewa 

film 

kode_film 

judul 

jml_film 

jml_keping 

dikelompokkan 

1 N 

pelanggan 

no_identitas 

jenis_identitas 

nama alamat 

M 

N 

menyewa 

tgl_sewa total_film 

total_harga 

denda 

tgl_kembali 

kode_sewa 

Transformasikan E-R Model ke Model Relasional. 



Transformasi ER Model ke  
database Relasional 

• Tabel kelompokfilm 

 

 

 

 

• Tabel film 

kelompokfilm 

jenis harga_sewa 

film 

kode_film 

judul 

jml_film 

jml_keping 

dikelompokkan 

1 N 

jenis harga_sewa 

kode_film jenis judul jml_keping jml_film 



Transformasi ERD ke  
database Relasional (lanj) 

• Tabel customer 

 

 

 

 

no_identitas jenis_identitas nama alamat 

film 

kode_film 

judul 

jml_film 

jml_keping 

N 
customer 

no_identitas 

jenis_identitas 
nama 

alamat 

M 
menyewa 

tgl_sewa 

total_film 

total_harga 

denda 

tgl_kembali 
kode_sewa 



Transformasi ERD ke  
database Relasional (lanj) 

• Tabel menyewa, karena setiap customer dapat menyewa lebih dari satu film, 
maka pada relasi menyewa terdapat atribut multivalue berupa kode_film, 
sehingga relasi menyewa dipecah lagi menjadi : 

 

• Tabel menyewa, penambahan atribut kode_sewa sebagai atribut alternatif. 

 

 

 

 

 

• Tabel detailmenyewa 

kode_sewa no_identitas tgl_sewa tot_film tgl_kembali tot_hrg denda 

kode_sewa kode_film 



Hasil Akhir (database Relational) 

jenis harga_sewa 

action 3000 

drama 3500 

horor 3000 

kode_film jenis judul jml_keping jml_film 

A01 action Spiderman 2 3 

A02 action Spiderman 2 2 5 

D01 drama Love Story 2 3 

H01 horor Evil Death 2 2 

no_identitas jenis_identitas nama alamat 

001 SIM Andi pontianak 

002 SIM Budi pontianak 

kode_sewa no_identitas tgl_sewa tot_film tgl_kembali tot_hrg denda 

S0001 001 01/01/2007 2 02/01/2007 6000 0 

S0002 002 03/01/2007 1 03/01/2007 3500 0 

S0003 001 06/01/2007 3 08/01/2007 9500 0 

kode_sewa kode_film 

S0001 A01 

S0001 A02 

S0002 D01 

S0003 A02 

S0003 D01 

S0003 H01 

kelompokfilm film 

customer 

menyewa detailmenyewa 


