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Pengertian Integritas data
Integritas data menunjukkan kualitas dari data.

Integritas data sangat penting karena komputer dan
orang-orang menggunakan informasi untuk membuat
keputusan dan mengambil tindakan.

Secara sederhana dalam istilah bisnis, integritas data
adalah jaminan bahwa data konsisten, bersertifikat
dan dapat jadi rujukan.



Integritas Basis Data
Integritas data menjamin kualitas data dalam

database, mencakup :

1) Menjamin keutuhan data

2) Menjamin agar perubahan terhadap basis data tidak
menghasilkan inkonsistensi data

3) Menjamin agar basis data tidak mengalami kerusakan
secara tidak sengaja

Dalam basis data dikenal istilah aturan integritas
(integrity constraint) yang mengatur definisi dan
modifikasi terhadap basis data sehingga menjamin
integritas basis data tersebut.



Jenis aturan integritas
Jenis aturan integritas :

1. Aturan Integritas Entitas (Entity Integrity Constraints)

2. Aturan Domain (Domain Constraints )

3. Aturan Integritas Referensial (Referential Integrity

Constraints)

4. Aturan Berbasis Atribut (Attribut-Based Constraints) dan

Aturan Berbasis Tupel (Tuple-Based Constraints)

5. Pernyataan (Assertions)

6. Pemicu (Trigger)



Aturan Integritas Entitas
(Entity Integrity Constraint)
Aturan ini diterapkan dengan cara mendeklarasikan kunci

primer (primary key) untuk setiap entitas agar dijamin

tidak ada baris-baris dalam tabel relasi yang memiliki

nilai yang sama (duplikat baris).

Contoh :

CREATE TABLE mahasiswa

(Nim CHAR(10) PRIMARY KEY,

Nama VARCHAR(25),

Alamat VARCHAR(35));



Integritas Domain
Domain adalah nilai-nilai yang dimungkinkan

diasosiasikan dengan setiap atribut, Integritas domain
merupakan validasi masukan dari sebuah kolom.

Definisi domain dari suatu atribut mencakup : Tipe Data,
Panjang, Format, Jangkauan, Nilai yang memungkinkan,
keunikan dan kemungkinan data null.

Tujuan definisi domain :

 Sistem dapat mengecek keakuratan data yang dimasukkan ke
database

 Menguji query apakah perbandingan dalam kriteria yang
dilakukan sudah sesuai.



Integritas Domain
Contoh :

 Nama Atribut : Kode_Brg

 Deskripsi : Kode barang yang ada di toko

 Tipe Data : Text

 Panjang Data : 5

 Format : XX999

 Jangkauan : 2 digit pertama merupakan kode jenis barang (EL, RT, AT)

 Keunikan : Harus unik

 Dukungan Null: Tidak boleh null



CREATE TABLE Barang

( Kode_Brg CHAR(5) NOT NULL,

Nm_Brg CHAR(25),

St_Brg CHAR(2),

PRIMARY KEY (Kode_Brg), CHECK(Left,2) IN (“AT”, 

“RT”, “EL”));



Aturan Integritas Referential 
(Referential Integrity Constraints)
Integritas referensial adalah konsep basis data relasional,

yang menyatakan bahwa hubungan tabel harus selalu
konsisten. Dengan kata lain, setiap bidang kunci tamu
harus setuju dengan kunci utama yang dirujuk oleh kunci
tamu.

Perubahan bidang kunci utama harus diterapkan ke
semua kunci tamu, atau tidak sama sekali. Pembatasan
yang sama juga berlaku untuk kunci tamu karena setiap
pembaruan (tetapi tidak harus dihapus) harus disebarkan
ke kunci induk utama.



Basis data menggunakan tabel untuk mengatur informasi
yang dikandungnya. Mereka mirip dengan spreadsheet,
seperti Excel, tetapi jauh lebih mampu untuk
penggunaan tingkat lanjut.

Basis data berfungsi dengan penggunaan kunci primer
dan kunci tamu, yang menjaga hubungan antara tabel.



Primary Key
Kunci utama dari tabel database adalah pengidentifikasi

unik yang ditugaskan untuk setiap catatan. Setiap tabel
akan memiliki satu atau lebih kolom yang ditunjuk
sebagai kunci utama. Nomor Jaminan Sosial dapat
menjadi kunci utama untuk daftar basis data karyawan
karena setiap nomor Jaminan Sosial unik.

Beberapa perangkat lunak basis data — seperti Microsoft
Access — menetapkan kunci utama secara otomatis,
tetapi kunci acak tidak memiliki arti yang nyata.



Foreign key
Kunci tamu adalah pengidentifikasi dalam tabel yang

cocok dengan kunci utama dari tabel yang berbeda.

Kunci tamu membuat hubungan dengan tabel yang
berbeda, dan integritas referensial mengacu pada
hubungan antara tabel ini.

Ketika satu tabel memiliki kunci tamu ke tabel lain,
konsep integritas referensial menyatakan bahwa Anda
tidak boleh menambahkan catatan ke tabel yang berisi
kunci tamu kecuali ada catatan yang sesuai di tabel
tertaut.



Keuntungan
Menggunakan sistem manajemen basis data relasional

dengan integritas referensial menawarkan beberapa
keuntungan:
 Mencegah masuknya data duplikat
 Mencegah satu tabel dari menunjuk ke bidang yang

tidak ada di tabel lain.
 Dijamin konsistensi antara tabel "bermitra“
 Mencegah penghapusan catatan yang berisi nilai yang

dirujuk oleh kunci tamu di tabel lain
 Mencegah penambahan catatan ke tabel yang berisi

kunci tamu kecuali ada kunci utama di tabel tertaut



Contoh Integritas Referensial pada Tabel MySQL

Contoh lain dari Integritas Referensial adalah hubungan
Karyawan dan Departemen. Jika kita memiliki
dept_id sebagai kunci tamu di tabel Karyawan selain
dengan menggunakan batasan integritas referensial ini
dapat menghindari membuat Karyawan tanpa
departemen atau departemen yang tidak ada.
Singkatnya, Integritas Referensial membuat hubungan
kunci tamu kunci utama dapat berjalan. Pertama-tama
mari kita buat tabel Karyawan dan Departemen
dengan batasan integritas kunci primer, kunci tamu dan
referensial.



 CREATE TABLE Department (dept_id INT NOT NULL,

dept_name char(50),

PRIMARY KEY (dept_id)) ENGINE-INNODB;

 CREATE TABLE Employee (emp_id IN NOT NULL,

emp_name CHAR (60).

dept_id INT,

FOREIGN KEY (dept_id REFERENCES Department(dept_id) 

ON DELETE CASCADE) ENGINE-INNODB;



Pernyataan SQL pada slide sebelumnya akan membuat
tabel Department dan Employee. dept _id sekarang
merupakan kunci tamu di tabel Karyawan. Dalam SQL ini,
saat membuat kunci tamu telah menentukan klausa ON
DELETE yang memberitahukan, apa yang perlu dilakukan
ketika catatan dari tabel induk dihapus. Tindakan
referensial CASCADE memungkinkan untuk
menghapus atau memperbarui semua baris yang
cocok dari tabel anak, setelah menghapus catatan di
tabel induk. Dengan cara ini, Integritas Referensial
menjaga integritas data hubungan.



Pada slide sebelumnya, Ketika kita menyisipkan catatan
pertama di tabel Departemen itu berjalan dengan baik
tetapi ketika kita menyisipkan catatan di tabel karyawan
dengan dept_id = 2 yang tidak ada di tabel induk
Departemen, gagal untuk referensi integritas atau
pemeriksaan kendala kunci tamu.



Constraints Basis data
Salah satu fungsi dari Database Management System

(DBMS) adalah integrity services, yakni memastikan baik
data di dalam basis data maupun pengubahan data
selalu memenuhi aturan.

Integritas basis data berkaitan dengan kebenaran dan
konsistensi dari data yang disimpan, dimana berkaitan
dengan constraint yang merupakan aturan didalam basis
data yang tidak dapat dilanggar (Connolly, 2010: 103).



 Fungsi Integrity Constraint menurut Connolly
(2010) yakni memastikan data adalah akurat.
Terdapat 5 integrity constraint antara lain (Connolly,
2010: 231):

1.Required Data
Misalnya tanggal di tabel Transaksi dan nama di tabel
Produk pada gambar diatas harus ada nilainya, jadi
keduanya merupakan required data, atau dengan kata lain
kedua atribut tersebut tidak diijinkan bernilai null.
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2. Domain Constraints
Merupakan sekumpulan nilai yang diijinkan untuk sebuah
atau banyak atribut. Misalnya Kode Produk di tabel Produk
dan Detail Transaksi pada gambar diatas harus diawali oleh
sebuah huruf P capital dan diikuti oleh 3 karakter angka(0-
9), yakni dengan range P001-P999.

3. Entity Integrity
Aturan ini diterapkan untuk primary key dari sebuah tabel,
yakni atribut yang merupakan primary key tidak boleh
bernilai null.

Sebuah primary key merupakan minimal identifier yang
digunakan untuk mengidentifikasi data secara unik, artinya
tidak ada subset dari primary key yang cukup untuk
identifikasi sebuah data secara unik.



Misalnya tabel DetailTransaksi yang ditunjukkan pada
gambar diatas. Tabel DetailTransaksi memiliki composite key
(memiliki lebih dari 1 atribut sebagai primary key) antara lain
KodeTransaksi dan KodeProduk, dimana 1 KodeTransaksi bisa
terdiri dari banyak KodeProduk dan 1 KodeProduk dapatdibeli
di banyak KodeTransaksi.

Penerapan entity integrity pada tabel DetailTransaksi yakni
saat memasukkan sebuah data baru maka tidak diijinkan
memberikan nilai null baik untuk atribut KodeTransaksi dan
KodeProduk, serta keunikan sebuah data merupakan
kombinasi dari kedua nilai atribut primary key (KodeTransaksi
dan KodeProduk).



4. Referential integrity
Aturan ini diterapkan untuk foreign key, yakni jika
terdapat sebuah foreign key disebuah tabel maka nilai
dari foreign key harus sesuai dengan nilai candidate key
dari tabel yang diacu oleh foreign key atau bernilai null
(jika atribut foreign key bukan required data).
Berdasarkan gambar 1, tabel DetailTransaksi memiliki 2
foreign key antara lain KodeTransaksi yang mengacu pada
KodeTransaksi dari tabelTransaksi dan KodeProduk yang
mengacu pada KodeProduk dari tabel Produk. Sehingga
atribut foreign key pada tabel DetailTransaksi harus
sesuai dengan nilai atribut yang diacu, namun tidak boleh
bernilai null karena keduanya merupakan primary key
seperti yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya..



5. General Constraints

Merupakan aturan tambahan yang dispesifikasikan oleh
pengguna atau administrator basis data untuk mendefinisikan
batasan dari perusahaan.

Misalnya sebuah cabang hanya boleh memiliki maksimum 20
karyawan, sehingga setiap karyawan baru yang akan
ditempatkan di sebuah cabang maka dilakukan pengecekan
apakah jumlah karyawan di cabang tersebut sudah mencapai
20 orang.

Jika sudah terdapat 20 orang karyawan pada cabang
tersebut, maka penempatannya tidak dapat di cabang
tersebut atau karyawan baru bisa ditempatkan di cabang
tersebut jika cabang tersebut belum memiliki 20 orang
karyawan.



Constraints Classification
PRIMARY KEY Constraint

Berguna untuk menspesifikasikan kolom dalam tabel.
Tidak boleh kosong dan harus unik, untuk
menghubungkan satu tabel dengan tabel lain.

FOREIGN KEY Constraint

Digunakan untuk menspesifikasikan kolom foreign key
pada suatu tabel. Foreign Key digunakan untuk
menghubungkan dua tabel. Kolom foreign key adalah
kolom atau kombinasi beberapa kolom dalam suatu tabel
yang selalu merujuk pada kolom primary key pada suatu
tabel.



UNIQUE Constraint

Digunakan untuk menjamin bahwa data pada suatu
kolom atau beberapa kolom tidak diijinkan sama.

CHECK Constraint

Digunakan untuk membatasi suatu nilai pada kolom
dengan nilai tertentu yang diijinkan masuk.



DEFAULT Constraint

Merupakan atribut opsional yang digunakan untuk
memberikan suatu nilai tertentu pada suatu kolom jika
kolom tersebut tidak dimasukkan suatu data.

NOT NULL

Digunakan untuk menjamin tidak ada nilai null (kosong)
yang muncul pada suatu kolom tertentu sehingga bila
tidak mengisikan nilai pada kolom tersebut maka akan
muncul error



Transition Constraints
Transition constraints adalah cara untuk

memastikan database tidak dimasukan data
yang tidak mungkin berhubungan dengan data
sebelumnya.

Transition constraints dapat dimodelkan sebagai
diagram transisi untuk memastikan aturan untuk
memperbaharui entitas dengan cara tertentu.
Ada keadaan awal, flow garis yang menunjukan
data berikutnya yang sesuai dengan aturan,



Transition constraints basis data dan Keys sql
support

CREATE TABLE membuat tabel baru pada basis data
yang sedang aktif. Secara umum, perintah ini memiliki
bentuk

CREATE TABLE [''nama_tabel'']
(
nama_field1 tipe_data [constraints][,
nama_field2 tipe_data,
...]
)

atau



CREATE TABLE [''nama_tabel'']
(
nama_field1 tipe_data [,
nama_field2 tipe_data,
...]
[CONSTRAINT nama_field constraints]
)
 Dengan: nama_field adalah nama kolom (field) yang akan

dibuat. Beberapa sistem manajemen basis data mengizinkan
penggunaan spasi dan karakter nonhuruf pada nama kolom.

 Tipe_data tergantung implementasi sistem manajemen basis
data. Misalnya, pada MySQL, tipe data dapat berupa VARCHAR,
TEXT, BLOB, ENUM, dan sebagainya.





Constraints adalah batasan-batasan yang diberikan
untuk tiap kolom.

 Ini juga tergantung implementasi sistem manajemen
basis data, misalnya NOT NULL, UNIQUE, dan
sebagainya. Ini dapat digunakan untuk mendefinisikan
kunci primer (primary key) dan kunci tamu (foreign key).

Satu tabel boleh tidak memiliki kunci primer sama sekali,
namun sangat disarankan mendefinisikan paling tidak
satu kolom sebagai kunci primer



Assertions(Penegasan)
Assertion adalah juga integritas dari sebuah basis data

dimana, sebuah aturan untuk menjadikan sebuah tabel
data menjadi lebih terintegrasi. pernyataan puas
terhadap pencarian data adalah jika data yang dicari
tidak salah.

Penggunaan constraint berupa kunci primer dan kunci
tamu pada deklarasi awal tabel merupakan salah satu
cara untuk memelihara integritas data. Domain
constraint dan Referential integrity constraint merupakan
salah satu bentuk dari assertion.



 Pada beberapa basis data penggunaan kunci primer dan
kunci tamu sudah cukup untuk menjaga integritas data.
Tetapi pada beberapa kasus basis data diperlukan suatu
constraint ataupun aturan yang lebih baik.

Assertion digunakan untuk mengekspresikan suatu
kondisi basis data sesuai dengan yang kita inginkan.
Seperti halnya prosedur, assertion diberikan nama
tertentu sehingga bisa dibatalkan apabila ada kondisi
tertentu yang menuntut perubahan struktur basis data.
Syntax dari definisi assertion adalah sebagai berikut:

• Create assertion assertionname check (predicate)



Ketika assertion dibuat, maka sistem akan melakukan
pengecekan validitas dari assertion yang dibuat. Jika
assertion yang dibuat valid maka perubahan terhadap
basis data hanya akan berlaku ketika tidak menyalahi
assertion yang telah dibuat.

Pengecekan validitas tersebut akan memakan biaya yang
besar terutama apabila assertion yang dibuat cukup rumit,
sehingga penggunaan dan pembuatan assertion harus
dilakukan dengan hati-hati.

Karena itu tidak banyak developer sistem dan DBMS yang
menyediakan fasilitas ini.



Create assertion IC13 check
( ( Select min (s.status) from s ) > 4 );
Create assertion IC18 check
(not exists ( select * from P where not ( P.Weight > 0.0 )));
Create assertion IC99 check
( not exists ( select * from P  where P.color = ‘Red’

and P.city <> ‘London’));
Create assertion IC49 check not exists ( select * from P, SP 

where P.P# = SP.P# and ( P.weight * SP.Qty) > 20000));
Create assertion IC95 check ( not exists ( select * from S, SP

where S.status < 20
and S.S# = SP.S#
and SP.Qty > 500 ));



Trigers (Pemicu)



Trigger (Pemicu)
 Trigger merupakan pernyataan yang dieksekusi secara

otomatis oleh sistem basis data sebagai akibat dari
perubahan data.

 Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk
merancang mekanisme trigger, yaitu:

1. Menspesifikasikan kapan trigger harus dieksekusi.

2. Menspesifikasik perintah yang akan dilaksanakan
ketika trigger dijalankan.



 SBD yang berbasis SQL pada umumnya menggunakan
trigger, walaupun sebelum versi SQL:1999 belum
dimasukkan ke dalam standar SQL.

 Setiap sistem basis data menerapkan trigger melalui
syntax yang berbeda-beda.

 Syntax SQL:1999 mirip dengan syntax trigger pada IBM
DB2 dan Oracle.



 Trigger sebenarnya tidak lain adalah suatu pemrograman
PL/SQL yang mirip dengan procedure. Perbedaan
mendasar dengan procedure adalah aktivasinya, dimana
procedure dapat dipanggil secara langsung sementara
trigger dipanggil melalui pemicu yang berupa bahasa
DML (Data Manipulation Language).

 Bahasa DML yang digunakan sebagai pemicu adalah
insert, update dan delete.



Contoh :
Sebelum melakukan perbaikan atau update simpan data
dari pelanggan terlebih dahulu.

CREATE TRIGGER triggerName

AFTER UPDATE INSERT INTO CustomerLog (blah, blah, 
blah) SELECT blah, blah, blah FROM deleted

Berbedan dengan assertion adalah beberapa DBMS tidak
support




