
BASIS DATA DEPENDENSI FUNGSIONAL



Is a “good” design…???









MASALAH ANOMALI : 

Redundancy: Pengulangan informasi dalam beberapa
tupel yang sebenarnya tidak diperlukan.  

Update anomalies: Pengubahan informasi dalam satu
tupel yang tidak kompak (inkonsistensi). 

Deletion anomalies: Kehilangan informasi akibat
penghapusan informasi. 

Insertion anomalies: Penambahan tupel baru yang tidak
konsisten. 





TEORI DASAR : 

Dekomposisi Relasi

Ketergantungan Fungsional

Key



DEKOMPOSISI RELASI

Dekomposisi : memecah relasi/tabel menjadi relasi/tabel yang lebih
kecil untuk mendapatkan skema yang tidak mengandung anomali dan
redundansi

Diketahui skema relasi R. Gugus relasi {R1, R2, ,…, Rn} disebut
Dekomposisi dari R jika : 

Artinya {R1, R2, …, Rn} >> dekomposisi dari R jika setiap atribut
dalam R muncul paling sedikit di salah satu Ri untuk 1 <= i <= n 



DEKOMPOSISI RELASI



DEKOMPOSISI RELASI

Dekomposisi relasi R menjadi gugus relasi {R1, R2, …, Rn} yang tidak
menyebabkan hilangnya informasi disebut Lossless-Join Decomposition.

Dekomposisi relasi R menjadi gugus relasi {R1, R2, …, Rn} yang menyebabkan
hilangnya informasi disebut Lossy-Join Decomposition.  

Lossless Join digunakan untuk menjamin keutuhan data untuk operasi
gabungan (join) dan merupakan fokus dalam desain basis data 

relasional.







DEKOMPOSISI RELASI

Dengan ke-3 tabel hasil dekomposisi, misal ditanyakan informasi : “Di studio 
manakah Star Wars dibuat ?” 

Pasti kita akan membutuhkan tabel DaftarFilm dan StudioFilm.Tapi dapatkah
diperoleh informasi yang kita inginkan dari kedua skema relasi tersebut ? 

Tampaknya : TIDAK. 

Karena kita harus melakukan operasi gabungan terlebih dahulu dari Ke-2 
tabel. Misal kita lakukan operasi “cross product” antara Daftar_Film dan
StudioFilm. 

DaftarFilm X StudioFilm





FUNCTIONAL DEPENDENCIES (FD) 

 Functional Dependencies (FD) / Ketergantungan Fungsional (KF) digunakan
untuk menggambarkan atau mendeskripsikan bentuk normal atas suatu relasi

 FD adalah batasan terhadap gugus relasi yang berlaku.  Diperoleh
berdasarkan hubungan antar atribut data. 

Kegunaan FD : 

Untuk memeriksa keabsahan apakah semua relasi sesuai dengan
ketergantungan fungsional yang diberikan

Untuk menetapkan batasan gugus relasi yang berlaku

Untuk menentukan kunci relasi

Untuk melakukan normalisasi atas suatu tabel relasional







FUNCTIONAL DEPENDENCIES (FD) 

 FD dirumuskan berdasarkan batasan dari dunia nyata suatu atribut. 
Contoh :  

Nomor Induk mahasiswa menentukan NamaMahasiswa NIM -> NamaMhs

Kode Matakuliah menentukan Nama Mata Kuliah dan SKS KodeMK -> (NamaMK, 
SKS) 

NIM dan Kode Mata Kuliah menentukan Nilai Matakuliah (NIM,KodeMK) -> 
NilaiMK



FUNCTIONAL DEPENDENCIES (FD)



MANFAAT FD PADA DEKOMPOSISI

Untuk : 

1. Lossless Join Decomposition 

Mendapatkan dekomposisi yang tidak kehilangan data/informasi

2. No Redundancy 

Mendapatkkan skema relasi yang tidak mengandung redundansi

3. Dependency Preservation 

Terjaminnya pemeliharaan ketergantungan sehingga dapat mengatasi
masalah update anomali



UJI LOSSLESS-JOIN DECOMPOSITION







DEPENDENCY PRESERVATION

Dependency preservation (dapat di Indonesia-kan sebagai
Pemeliharaan Ketergantungan) merupakan kriteria yang harus
dicapai untuk mendapatkan tabel dan basis data yang baik. 

Ketika melakukan perubahan data, maka harus dapat dijamin
agar perubahan tersebut tidak menghasilkan inkonsistensi data 
yang mengakibatkan KF yang sudah benar menjadi tidak
terpenuhi tetapi dalam upaya untuk memelihara KF yang ada
untuk tetap terpenuhi tersebut, prosesnya harus dapat dilakukan
dengan efisien.













SIMBOL MATEMATIKA

A ∪ B berarti suatu himpunan yang memuat semua elemen A dan juga semua
elemen B, tetapi tidak memuat yang lain. >> union

A ∩ B berarti suatu himpunan yang memuat semua elemen yang sama-sama dimiliki
olehA dan B. >> irisan

{{A ⊆ B berarti setiap elemen A juga merupakan elemen B. 
A ⊂ B berarti A ⊆ B tetapi A ≠ B}} >> subset

x  y : 

 x secara fungsional menentukan y

 Y bergantung pada x


