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Pokok Bahasan

• Review Pengantar Model Data Relasional
• Model EER & Studi Kasus
• Proses Perancangan Basis Data & Studi

Kasus
• Pengenalan Sintaks SQL & Studi Kasus
• Pengenalan Function & Procedure
• Distributed Database



ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM

• Model Entity Relationship Adalah
suatu penyajian data dengan meng
gunakan Entity dan Relationship



ENTITY

• Entity adalah obyek yang dapat dibedakan
dalam dunia nyata

• Entity set adalah kumpulan dari entity yang
sejenis

• Entity set dapat berupa :
– Obyek secara fisik : Rumah, Kendaraan, Per

alatan
– Obyek secara konsep : Pekerjaan , Perusaha

an, Rencana



ATRIBUT

• Atribut adalah karakteristik dari entity at
au relationship, yang menyediakan penj
elasan detail tentang entity atau relationshi
p tersebut.

• Nilai Atribut merupakan suatu data aktu
al atau informasi yang disimpan pada s
uatu atribut di dalam suatu entity atau rel
ationship.



Jenis-jenis atribut
1. Key

Atribut yang digunakan untuk menentuk
an suatu entity secara unik.

2.  Atribut Simple
Atribut yang bernilai tunggal.



3. Atribut Multivalue
Atribut yang memiliki sekelompok nilai un
tuk setiap instan entity.



4. Atribut Composite
Suatu atribut yang terdiri dari beberap
atribut yang lebih kecil yang mempunyi
arti tertentu.



5. Atribut Derivatif
Suatu atribut yang dihasilkan dari atribut
yang lain.



RELATIONSHIP

• Relationship adalah hubungan yang te
rjadi antara satu atau lebih entity. 
Relationship set adalah kumpulan rela
tionship yang sejenis.



• Derajat dari relationship
Menjelaskan jumlah entity yang berparti
sipasi dalam suatu relationship
1.Unary Degree (Derajat Satu)

2.Binary Degree (Derajat Dua)



3.Ternary Degree (Derajat Tiga)



CARDINALITY RATIO CONSTRAINT

• Menjelaskan batasan jumlah keterhubung
an satu entity dengan entity lainnya.



Jenis Cardinality Ratio







PARTICIPATION CONSTRAINT

• Menjelaskan apakah keberadaan su
atu entity tergantung pada hubunga
nnya dengan entity lain .

• Terdapat 2 macam Participation Cons
traint :



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



• Partial Participation
Keberadaan suatu entity tidak tergantung
pada hubungannya dengan entity lain.



WEAK ENTITY
• Weak Entity adalah suatu Entity diman

a keberadaan dari entity tersebut tergan
tung dari keberadaan entity lain.

• Entity yang merupakan induknya disebu
t Identifying Owner dan relationshipny
a disebut Identifying Relationship.

• Weak Entity selalu mempunyai Total P
articipation constraint dengan Identifying
Owner.





SIMBOL-SIMBOL ER- DIAGRAM

Notasi Arti
Entity

Weak Entity

Relationship 

Identifying Relationship

Atribut



Notasi Arti

Atribut Primary Key

Atribut Multivalue

Atribut Composite

Atribut Derivatif
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