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MODUL 

VI 

PENGELOLAAN DATA 

 

 

Deskripsi model konseptual tidak hanya harus bebas dari SMBD manapun, bahkan juga 

tidak (jangan dikaitkan) dengan sistem komputer manapun. Suatu model konseptual 

harus memberikan suatu data view yang selogik dan sesederhana mungkin (as logically 

simple as possible = ALSAP).  Meskipun hal ini pada akhirnya akan merupakan 

penilaian individual (tidak mutlak), model konseptual sendiri banyak diekspresikan 

dalam bentuk tabel atau relasi. 

  Kompetensi dasar yang diharapkan agar mahasiswa mampu menjelaskan hal-hal 

yang terkait dengan  tabel yang didalamnya mahasiswa harus mampu menjelaskan  

pengertian tentang tabel, dapat membedakan data redundant dan duplikasi, dapat 

mengetahui Repeating groups, dapat membedakan determinant dan    identifier serta 

dapat  membuat tabel normal penuh. 

 Terkait dengan kompetensi yang diharapkan maka materi modul ketiga ini 

mencakup definisi dan pengertian tentang tabel-tabel, redundant dan duplikasi, 

repeating groups, determinant dan   identifier serta tabel normal penuh 

 

A. TABEL 

Contoh sebuah Tabel dapat dilihat pada gambar 6. Nama tabelnya Stok, terdiri 

dari 3 kolom (tuple) yang setiap kolomnya diawali dengan jenis atribut, dan terdiri dari 

beberapa baris. Perpotongan tiap baris dengan kolom dalam tabel berisikan suatu 

penampilan atribut (attribute occurrence) atau dikenal sebagai nilai atribut (attribut 

value). Contoh : baut adalah nilai  atribut untuk jenis atribut (item) des_komp. 

 

Beberapa ketentuan yang harus diterapkan pada sebuah tabel : 

1. Urutan baris boleh sembarang dan dapat dipertukarkan tanpa mempengaruhi 

nilai informasi tabel. 
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2. Urutan kolom boleh sembarang dan tiap kolom memiliki nama atribut (item 

name) yang berbeda (unik). 

3. Perpotongan baris/kolom berisikan satu nilai atribut. Banyak nilai pada 

perpotongan baris/kolom tidak diperbolehkan. 

4. Penampilan tiap baris dalam satu tabel harus berbeda tetapi tidak boleh persis 

sama. 

 

Perhatikan gambar berikut : 

1. Gambar 6; contoh penampilan tabel (table occurance) yang berisi nilai-nilai 

atribut (attribute values). 

2. Gambar 7; menunjukkan satu jenis tabel (table type) yang memiliki nama Stok 

dan jenis-jenis atribut (attribute types) komp#, des_komp, dan juml_stok. 

STOK 

Komp# Des_komp Juml_stok 

P2 Mur 5000 

P1 Baut 8500 

P3 Washer 9750 

P4 Mur 2326 

 

Gambar 6. Penampilan Tabel 

STOK 

Komp# Des_komp Juml_stok 

 

Gambar 7. Jenis Tabel 

B. TIDAK ADA NILAI 

Nilai atribut bisa jadi “tidak ada” karena memang tidak diketahui atau karena 

memang betul-betul tidak ada. Contoh : telur burung unta tidak diketahui berapa 
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jumlahanya meskipun hewan ini memang memiliki telur, sedangkan gajah betu-betul 

tidak memiliki telur. 

Untuk setiap nilai yang tidak ada  dapat ditampilkan (meskipun tidak selalu) dengan 

nilai kosong (blank). 

C. NORMALISASI 

Tabel yang memenuhi ketentuan  pada bagian B di atas disebut sebagai tabel 

yang sudah dinormalisasi. Apabila ketentuan nomor 3 belum terpenuhi disebut tabel 

yang belum dinormalisir.  

Untuk setiap tabel harus dilakukan pengujian terhadap hal-hal yang 

menyebabkan “tidak normal” (misal data berlebihan = redundant). Satu set tabel yang 

lolos pengujian dikategorikan sebagai tabel yang ternomalisir secara penuh dan ini 

merupakan ketentuan yang harus dipenuhi oleh tabel atau tabel-tabel pada suatu model 

konseptual. 

D. DATA BERLEBIH DAN  DATA DUPLIKASI 

Keuntungan  dari pendekatan basis data adalah inconsistency dapat diperkecil 

dengan menghilangkan data redundant (berlebihan).  Dengan cara ini akan didapatkan 

suatu bentuk model konseptual yang sederhana yang lebih menggambarkan keadaan 

sebenarnya (real world). 

Pengertian dari kedua istilah tersebut harus dipahami terlebih dahulu.  

1. Duplikasi data terjadi bila atribut memiliki dua atau lebih nilai-nilai yang 

identik.  

2. Data redundant terjadi jika kita dapat menghapusnya tanpa terjadinya kehilangan 

informasi. 

 

Penjelasan lihat gambar 8 dan 9 di bawah ini : 

Komp# Des_komp  Komp# Des_komp 

P2 Mur P2 ----- 

P1 Baut P1 Baut 
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P3 Washer P3 Washer 

P4 Mur P4 Mur 

 

   Gambar 8.a.Duplikasi/tidak redundant          Gambar 8.b. Duplikasi dihilangkan 

1. Gambar 8.a. ; berisi duplikasi data, karena nilai mur muncul 2 kali untuk atribut 

komp#. Tabel tersebut tidak berisikan data redundant. 

2. Gambar 8.b. ; jika nilai mur pada baris P2 dihilangkan, kita tidak tahu deskripsi 

apa yang seharusnya untuk komponen P2 tersebut. (ada informasi yang hilang). 

 

Pemasok# Komp# Des_komp  Pemasok# Komp# Des_komp 

S2 P1 Baut S2 P1 Baut 

S7 P6 Baut S7 P6 Baut 

S2 P4 Mur S2 P4 Mur 

S5 P1 Baut S5 P1 ------ 

 

   Gambar 9.a.Duplikasi dan redundant          Gambar 9.b. Duplikasi dihilangkan 

1. Gambar 9.a. ; Tabel berisi duplikasi data dan juga redundant. Komp# P1 adalah 

baut dan terjadi duplikasi. 

2. Gambar 9.b. ; Duplikasi dihilangkan tanpa menyebabkan kehilangan informasi. 

 

E.ELIMINASI UNTUK DATA BERLEBIH 

Pada gambar 9.a di atas terlihat telah dilakukan eliminasi data redundant yang 

hasilnya ditampilkan pada  gambar 9.b.  Cara ini tidak bermetode, tanda “----“ pada 

gambar 9.b, dapat diartikan seolah-olah “ Saya tidak akan memberitahukan deskripsi 

apa yang ada pada baris/kolom tersebut tetapi silahkan cari sendiri berdasarkan data lain 

yang ada pa da tabel yang bersangkutan”. 
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Sesuai ketentuan ALSAP, jalan keluarnya adalah dengan membagi tabel menjadi dua 

bagian seperti pada gambar 10. 

Pemasok# Komp#  Komp# Des_komp 

S2 P1 P1 Baut 

S7 P6 P4 Mur 

S2 P4 P6 Baut 

S5 P1 

Gambar 10. Pemisahan Tabel 

 

Yang perlu diperhatikan dalam pemisahan tabel tersebut : 

1. Kedua tabel terkait dengan atribut Komp#. 

2. Baris P1 baut, yang muncul dua kali pada tabel kiri hanya tampil satu kali pada 

tabel kanan. 

 

F. PEMUNCULAN YANG MENYESATKAN 

Nilai atribut pada sebuah tabel biasanya merupakan suatu hal yang harus 

diamandemenkan, dimasukkan dan mungkin juga harus dihapus.  

Penghapusan :   

Misal baris keempat pada gambar 9.a, dihapus sehingga menjadi gambar 11 yang tidak 

menunjukkan adanya data redundant. 

Pemasok# Komp# Des_komp  

S2 P1 Baut 

S7 P6 Baut 

S2 P4 Mur 

 

Gambar 11. Tabel tanpa data redundant 
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Penambahan : 

Pada gambar 9.a ditambahkan baris S3-P4-Kerah, menjadi gambar 12. 

Hal ini mengakibatkan Nilai komp# yang ada lebih dari satu nilai des_komp. Lihat P4 

terkait dengan mur dan kerah. 

 

Pemasok# Komp# Des_komp 

S2 P1 Baut 

S7 P6 Baut 

S2 P4 Mur 

S5 P1 Baut 

S3 P4 Kerah  

 

Gambar 12. Penambahan baris pada tabel  

Adanya penambahan baris pada tabel tersebut justeru menyebabkan pemunculan yang 

menyesatkan. Ada duplikasi data P1 baut pada gambar 12, tetapi tidak redundant. Jika 

baut dihilangkan dari baris pertama nilai yang hilang ini tidak dapat ditelusuri dari data 

lainnya pada tabel, sebab pemasok S2 tidak memiliki deskripsi yang sama seperti 

pemasok S5 untuk komp# P1. 

 

G. ENTERPRISE RULES 

Beberapa hal yang terkait dengan pengertian enterprise rules dijelaskan sebagai 

berikut : 

1. Enterprise adalah bagian dari real world yang dimodelkan oleh basis data. 

Pemodelan bisa menyangkut seluruh organisasi, sebagian dari organisasi atau 

salah satu proses atau sistem yang ada pada organisasi tersebut. 

2. Enterprise ruler adalah aturan yang diperlukan untuk mendefinisikan secara 

jelas dan tegas tentang transaksi, entitas dan keterkaitan antar entitas (entity 

relationship). 
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3. Jika enterprise ruler sudah ada dan diketahui, maka model konseptual dapat 

didesain dengan kemungkinan terbebas dari redundancy. 

 

H. REPEATING GROUPS/ NILAI DATA GANDA 

Pada pembahasan bab sebelumnya dijelaskan bahwa salah satu karakteristik 

tabel yang sudah dinormalisir adalah bahwa untuk satu atribut hanya boleh memiliki 

satu nilai dalam setiap barisnya.  Pada bagian ini akan dibahas secara singkat mengapa 

aturan itu harus dipenuhi dan bagaimana tabel harus dibuat untuk memenuhi aturan 

tersebut. 

Repeating groups adalah nilai data ganda yang dapat terjadi apabila dalam suatu 

baris pada tabel diisi oleh beberapa nilai atribut. Lihat penjelasan gambar berikut : 

Pada gambar dibawah ini, Tabel Suplier Part terdiri dari atribut ; suplier#, nama_suplier, 

dan part#.  Bila satu suplier# boleh memasok beberapa part#, maka struktur tabelnya 

seperti gambar 13. 

 

      Suplier Part           Suplier Part 

          Gambar 13.a. Penataan horisontal          Gambar 13.b. Penataan vertical 

 

Supplier# Supplier_na

me 

Part#  Supplier# Supplier_na

me 

Part# 

S5 Wells P1 S5 Wells P1 

S2 Heath P1, P4 S2 Heath P1 

S7 Barron P6   P4 

S9 Edwards P8,P2,P6 S7 Barron P6 

   S9 Edwards P8 

      P2 

      P6 
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Adanya Repeating groups ditunjukkan oleh atribut Part# pada baris kedua  (P1, P4) dan 

pada baris keempat (P8,P2, P6) pada gambar 13.a. 

Beberapa hal yang dapat dilihat dari jenis tabel di atas : 

1. Tabel merupakan  representasi simetris untuk suatu data yang simetris. Pada 

kedua gambar diatas merupakan tampilan tabel yang asimetris. 

2. Baris-baris dapat diurutkan sesuai urutan suplier# atau suplier_name, tetapi 

tidak dapat berdasarkan urutan part#. 

3. Baris-baris memiliki panjang yang berbeda karena adanya variasi banyaknya 

nilai part# pada tiap barisnya. 

4. Jika baris-baris dipaksakan untuk memiliki panang yang sama, maka baris-

baris ini harus ada yang memiliki null value. 

5. Tidak ada batasan banyaknya nilai part# pada satu baris. Tetapi menjadi lebih 

mudah untuk memiliki jumlah baris yang tak terbatas dari pada panjang baris 

yang tak terbatas. 

 

I. MENGELIMINASI REPEATING GROUPS 

Untuk mengeliminir adanya repeating groups dapat dilakukan dengan 2 cara 

sebagai berikut : 

1. Membuat tabel dengan penyajian vertikal untuk data repeating groups dan 

kemudian mengisi data yang kosong dengan menduplikasikan data yang non 

repeating. Lihat gambar 14. 

2. Memisahkan tabel menjadi dua bagian. Lihat gambar 15.a. dan 15.b. 

 

Gambar 15.a : Part# dipisah hanya menjadi satu kolom, sehingga ada informasi yang 

jhilang, “Siapa mensuplai apa?” 

Gambar 15.b. : Suplier# mengkaitkan kedua tabel. 
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Suplier_Part 

 Supplier# Supplier_na

me 

 Part# 

S5 Wells  P1 

S2 Heath  P1 

S2 Heath  P4 

S7 Barron  P6 

S9 Edwards  P8 

 S9 Edwards  P2 

 S9 Edwards  P6 

 

 Gambar 14. Eliminasi repeating groups.  

Duplikasi data dimasukkan ke baris 3, 6 dan 7. 

Suplier                                                   Part            

 Supplier# Supplier_na

me 

 Part# 

S5 Wells  P1 

S2 Heath  P1 

S2 Heath  P4 

S7 Barron  P6 

S9 Edwards  P8 

 S9 Edwards  P2 

 S9 Edwards  P6 

 

 Gambar 15.a. Pemisahan repeating groups. 



114 

 

 

 Suplier     Suplier_Part 

 Supplier# Supplier_na

me 

 Supplier# Part# 

S5 Wells  S5 P1 

S2 Heath  S2 P1 

S2 Heath  S2 P4 

S7 Barron  S7 P6 

S9 Edwards  S9 P8 

 S9 Edwards  S9 P2 

 S9 Edwards  S9 P6 

 

         Gambar 15.b. Pemisahan repeating groups dengan penghubung. 

J. PEMISAHAN JENIS-JENIS ATRIBUT 

Untuk menghindari repeating groups dapat dilakukan dengan cara memisahkan 

atribut menjadi first-part#, second-part# dan third-part#.  Pada tabel dibawah ini 

menunjukkan part yang berbeda disuplai oleh seorang suplier. 

Suplier Part     

Supplier

# 

Supplier_na

me 

First-Part# Second-

Part# 

Third-

Part# 

S5 Wells P1   

S2 Heath P1 P4  

S7 Barron P6   

S9 Edwards P8 P2 P6 

 

         Gambar 16. Tabel nama atribut terpisah pada masing-masing part#. 
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K. DETERMINAN DAN IDENTIFIER 

Dalam penyusunan basis data syarat utama yang harus dipenuhi adalah basis 

data yang terhindar dari data rangkap. Pembuatan model konseptual berdasarkan aturan 

data merupakan sarana untuk mencapai kondisi basis data tersebut. Aturan data yang 

tersusun baik akan menghasilkan organisasi data yang sistematis sehingga mudah dalam 

penyimpanan dan pengaksesan data. Dalam penyusunan aturan data tersebut perlu 

dipahami apa yang dimaksud dengan determinan dan identifier. 

1. Determinan 

Jika enterprise rules menentukan pada suatu tabel nilai-nilai duplikasi dari 

atribut A selalu/harus berkaitan dengan nilai yang sama dari atribut B, maka A 

dikatakan sebagai determinan (penentu) dari B. Demikian juga apabila duplikasi tidak 

diperbolehkan muncul pada atribut A, maka jelas A sebagai determinan B. 

Perhatikan tabel di bawah : 

 

           Stock 

Part# Part_desc Jumlah_stok 

P2 Nut 5000 

P1 Bolt 8300 

P3 Washer 9750 

P4 Nut 2326 

           

Gambar 17. Tabel Stock 

 

Pada gambar 17, part# merupakan determinan dari part_desc dan jumlah_stok; karena 

niali dari item part# hanya berasosiasi dengan dengan satu nilai pada item-item tersebut.  

Part_desc bukan determinan dari part# maupun jumlah _stok. Mengapa ? 
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b. Atribut yang berlebihan 

Jika part# adalah determinan dari jumlah_stok, memungkinkan atribut 

gabungan/ composite attribut (part#, part_desc) merupakan determinan dari 

jumlah_stok. Pada gambar 17 (P2, nut) berasosiasi hanya dengan satu nilai (5000) pada 

jumah_stok. Jika part# secara tersendiri merupakan determinan dari jumlah_stok, maka 

untuk keadaan ini yang perlu diketahui hanya nilai item part# saja. Sedang mengetahui 

nilai item part_desc merupakan hal berlebihan (superflous). Kita asumsikan bahwa 

suatu determinan tidak akan berisikan atribut berlebih, namun tidak berarti suatu 

determinan tidak bisa komposit. 

c. Diagram determinansi 

Diagram determinansi berguna untuk ; 

1). Membantu dalam melihat adanya determinan dan atribut yang 

dideterminansi. 

2).   Menerangkan enterprise rule dengan baik. 

 

Perhatikan gambar 18 dan 19 dibawah ini : 

 

 

 

 

 

Gambar 18. Diagram determinansi 
 

 

 

 

 

 

A 

B 

B 

A 

(a). A determinan B 

 

 

(b). A determinan B, B determinan A 

 

 

A 

Jumalah_sto

k 

Part_desc 
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d. Determinan komposit 

Tabel Supplier-Part (gambar 20) memperlihatkan bagaimana supplier mensuplai 

beberapa part. 

Enterprise rules-nya adalah : 

1. Seorang supplier diidentifikasikan dengan satu nilai supplier# dan satu part 

diidentifikasikan dengan satu nilai part#. 

2. Setiap supplier hanya memiliki satu nama, tetapi diantara para supplier mungkin 

memiliki nama ynag sama. 

3. Seorang supplier dapat  banyak jenis part dalam bentuk/ukuran kemasan yang 

berbeda. 

4. Satu jenis part dapat disuplai lebih dari satu supplier dalam bentuk/ukuran 

kemasan yang berbeda. 

5. Satu supplier mensupalisatu bentuk/ukuran kemasan yang ditentukan. 

 

Suplier Part     

Supplier# Supplier_name Part# Packsize 

S2 Jones P1 10 

S7 Smith P6 25 

S2 Jones P4 40 

S5 Jones P1 20 

 

         Gambar 20. Tabel supplier- part. 

 

Pembuatan diagram determinansinya  delakukan sebagai berikut : 

Gambar dahulu kotak-kotak untuk setiap atribut yang ada. 

 

Gambar 19. Diagram determinansi tabel stok 
 

Supplier

# 

Nama_supplie

r 
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Kemudian gambar anak panah untuk menunjukkan hubungan antar etribut. 

 

 

 

 

 

 

 

d. Determinan transitif 

Jika atribut A adalah determinan dari B, dan atribut B determinan dari C, maka 

dapat dikatakan bahwa atribut A harus merupakan determinan dari C. Atribut A disebut 

sebagai determinan transitif dari atribut C; demikian juga atribut C memiliki 

ketergantungan transitif (transtively dependent) terhadap A. 

 

 

 

 

 

Gambar 22. Ketergantuingan transitif C pada A 

 

 

 

Packsixe Part# 

Gambar 21.a.. Kotak atribut yang ada 
 

Supplier

# 

Packsixe 

Nama_supplie

r 

Part# 

Gambar 21.b.. Kotak atribut yang ada 
 

Determinan komposit ditunjukkan 

pada Atribut komposit (supplier#, 

part#) untuk menentukan nilai 

packsize 

A B B 

A 

 

A A 
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e. Istilah/terminologi 

Jika A determinan dari B dan B tergantung pada A maka dapat dikatakan bahwa 

A functionally determines B dan B functionally dependent on A. 

 

 

 

 

 

(a). Tabel single. Tidak terdapat dependency fungsional antara order# dan item# (non 

fungsional). 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b). Dua tabel independent, tidak ada dependency antara order# dan item# 

 

 

2. Identifier 

Beberapa penjelasan tentang identifier adalah sebagai berikut : 

a. Adalah suatu atribut (bisa komposit) yang tidak mempunyai nilai duplikasi 

dalam suatu tabel. 

b. Nilai atribut identifier dapat digunakan untuk mengidentifikasikan suatu 

baris. 

c. Identifier komposit tidak boleh mengandung atribut superflous. 

d. Tidak boleh mempunyai nilai nol. 

order# 

Item-desc 

Order-date 

item# 

orderr# 

Item-desc 

Order-date 

item# 

Gambar 23. Perbedaan non fungsional dependency dan no dependency 
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e. Untuk mengetahui adanya identifier dengan melihat diagram determinancy. 

Lihat contoh di bawah :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 24. Contoh-contoh identifier 

3. Diagram determinant dan redundancy 

Suatu enterprise rules dapat direpresentasikan oleh suatu diagram determinansi, 

dan dengan mudah dapat dilakukan pencarian dan pengeliminasian struktur tabel yang 

mengandung redundant. 

 

Sebagai contoh tabel tentang pelanggan-penjaja pada gambar 25 : 

 Pelanggan-penjaja (pelanggan#, penjaja#, nama_penjaja) 

 

 

 

 

 

G J H 

P 

(a). Identifier G 

 

 

(b). Identifier P dan Q 

R Q 

order# 

Item-desc 

Order-date 

item# 
D 

E 

F 

©. Identifier (K, L).     (d). Identifier D 

Pelanggan# Nama_penjaj
a 

Penjaj

a 

Determinan dan  Identifier G    Determinan saja  

 

Gambar 25. Determinan dan kandidat identifier 



121 

 

Dari gambar tersebut dapat diartikan : 

a. Setiap pelanggan# berasosiasi dengan satu penjaja#. 

b. Setiap penjaja# dapat berasosiasi dengan beberapa pelanggan#. 

c. Ada kemungkinan nilai atribut penjaja# mengandung duplikasi. 

d. Penjaja# merupakan determinan dari nama_penjaja. 

e. Akan muncul redundant pada nama_penjaja. 

f. Potensi terjadinya nilai redundant akan muncul disebabkan karena penjaja# 

merupakan determinan tapi belum merupakan kandidat identifier. 

Contoh lain adalah pada gambar 26. : 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar 26, Part# dapat mempunyai duplikasi data. Sebagai determinan dari 

Desc_part maka duplikasi yang terjadi pada part# akan berasosiasi dengan nilai 

desc_part yang sama sehingga akan munculredundant pada desc_part. Hal ini 

dikarenakan part# merupakan determinan tapi bukan kandidat identifier. 

 

Berdasar contoh tersebut di atas secara sederhana, Redundant pada tabel 

diketahui/dideteksi dengan menggunakan aturan Boyce/Codd yaitu : 

 “Setiap determinan harus merupakan kandidat identifier” 

Tabel yang memenuhi aturan ini disebut sebagai tabel dengan Bentuk Normal 

Boyce/Codd (BNBC) atau Well normalised table dan sebaliknya disebut Badly 

normalised. 

 

 

Supplier

# 

Unit_price 

Desc_part 

Part# 

Gambar 26. Potensial data redundant dalam desc_part 
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4. Tranformasi ke bentuk tabel normal yang betul 

a. Determinan yang bukan kandidat identifier disebut non-identifying 

determinant. 

b. Transformasi dari tabel badly-normalised mejadi well-normalised dengan 

membuat tabel baru dengan merubah setiap non-identifying determinant 

menjadi kandidat identifier. Kandidat identifier yang lama serta atribut 

dependentnya tetap di tabel lama. Tabel baru ini juga terdiri dari atribut yang 

secara langsung terkait dengan kandidat identifier yang baru.  

c. Prosedur transformasi akan lebih mudah dipahami dengan suatu diagram 

determinancy. 

Contoh : 

Gambar 27 dinormalisasi menjadi gambar 28. 

 

 

 

 

 

Penjaja#  merupakan non-identifying determinant. Kemudian dibuat suatu tabel baru 

yang merubah penjaja# menjadi kandidat identifier dan atributnya yang terkait secara 

langsung dengan penjaja# adalah nama_panjaja. Sedangkan pada tabel lama, 

pelanggan# adalah identifier dengan atribut terkaitnya adalah penjaja#. 

 

 

 

 

 

 

 

Pelanggan# Nama_penjaj

a 

Penjaj

a 

       Non identifier  

 

Gambar 27. Determinan non identifier 

Pelanggan# 

Nama_penjaj

a 

Penjaj
a# 

Determinan dan identifier 

 

Penjaja# 
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        Gambar 28. Hasil normalisasi dari gambar 27. 

Normalisasi dari gambar 26 dapat dilihat pada gambar di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

5. Notasi 

Pada setiap jenis tabel, identifier selalu di beri tanda garis bawah. Jika terdapat lebih 

dari satu kandidat identifier, hanya satu yang dianggap identifier dan digaris bawah. 

 

L. TABEL NORMAL PENUH 

Tabel normal penuh merupakan kumpulan tabel-tabel yang terstruktur sehingga 

tidak memiliki data redundant. Tabel normal yang betul (well normalised table) dalam 

banyak kasus juga merupakan tabel normal penuh, tetapi kadang masih diinginkan 

normalisasi lanjutan. Tabel yang benar-benar normal penuh merupakan terminologi lain 

dari BNBC (Bentuk Normal Boyce/Codd). 

 

1. Hidden transitive dependency 

 Untuk menjelaskan pengertian hidden  transitive dependency, perhatikan 

gambar 30, dibawah ini : 

 

Pesanan (pesanan#, pellangan#, nama_pel) 

 

Supplier
# 

Unit_price 

Desc_part 

Part# 

Gambar 29. Hasil normalisasi dari gambar 26 
 

Part# 

identifier 

Determinan dan 

identifier 
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(a)  

         

 

(b)  Versi A : Pesanan-Pelanggan (pesanan#, pelanggan#) 

                      Pelanggan-1 (pelanggan#, nama_pel) 

 

       Versi B : Pesanan-Pelanggan (pesanan#,pelanggan#) 

  Pelanggan-2 (pesanan#, nama_pel) 

 

 (c ).  Pesanan-Pelanggan     

Pesanan# Pelanggan# 

1 C1 

2 C2 

3 C1 

4 C1 

5 C2 

6 C3 

 

 Pelanggan-1 

Pelanggan# Nama_pel 

C1 Smith 

C2 Jones 

C3 Smith 

 

 

Pesanan

# 
Pelanggan# Nama_pel 
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 Pelanggan-2 

Pesanan# Nama_pel 

1 Smith 

2 Jones 

3 Smith 

4 Smith 

5 Jones 

6 Smith 

 

Gambar 30.  (a). Tabel  pesanan yang belum normal 

  (b). Dua versi tabel normal yang betul dari tabel pesanan 

  (c ). Penampilan umum dari tabel  normal yang betul. 

Beberapa catatan dari tabel-tabel di atas : 

1. Pengelompokkan pada versi B kurang logik dibandingkan pengelompokkan 

pada versi A. 

2. Versi B memungkinkan adanya data redundant. 

3. Versi A bebas dari redundancy artinya berupa tabel normal penuh dan versi B 

meskipun sudah normal betul tetapi tidak normal penuh. 

4. Kesalahan mendasar pada penyusunan versi B, bahwa dalam tabel pelanggan-

2 mengasosiasikan sebuah determinan (pesanan#) dengan atribut yang 

mempunyai ketergantungan transitif (nama_pelanggan).  

5. Pada tabel-tabel versi A setiap determinan diasosiasikan dengan atribut-

atribut yang mempunyai ketergantungan secara langsung. 

 

3. Determinan multi nilai (Multi-valued determinancy) 

Misalkan : Kita ingin menunjukkan tentang buku yang berkaitan dengan 

pengarang dan klasifikasi subyeknya. 
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a. Buku unik : buku#, pengarang unik :pengarang#, setiap klasifikasi subyek 

merupakan nama subyek yang unik. 

b. Buku# tidak membedakan setiap copy  dari sebuah buku ; misalkan semua 

copy buku dengan judul “System Analysis” karangan A.Parkin yang 

diterbitkan oleh Edward Arward akan mempunyai buku# yang sama. 

c. Satu buku kemungkinan ditulis oleh lebih dari satu pengarang, dan 

diklasifikasikan menurut beberapa nama subyek. 

d. Seorang pengarang kemungkinan mengarang lebih dari satu buku. 

e. Sebuah Nama subyek dapat digunakan untuk  beberapa buku. 

 

a.   

 

 

 

 

 

 

b. Tabel yang dibentuk : 

 Pengarang (pengarang#, nama_pengarang) 

 Buku (buku#,judul_buku) 

 Pengarang_Buku_Subyek (pengarang#, buku#, nama_suby) 

 

 

 

 

 

 

Pengarang# 

Buku# 

Nama_subye

k 

Nama_pengara
ng 

Judul_buku 
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c.  Pengarang_Buku_Subyek 

Pengarang# Buku# Nama_suby 

A2 B15 Biologi 

A2 B15 Fisika 

A5 B15 Biologi 

A5 B15 Fisika 

A2 B18 Fisika 

Gambar 31. Contoh determinansi multi nilai 

  (a). Diagram determinancy 

  (b). Tabel normal yang betul 

  (c ). Pemunculan tabel Pengarang-buku-subyek. 

Pada pemunculan Tabel Pengarang-buku-subyek, di atas dapat dilihat : 

a. Tidak satupun atribut yang bisa dijadikan determinan begitu juga untuk 

atribut komposit yang dibentuk oleh 2 atribut. 

b. Identifier untuk tabel Pengarang_Buku_Subyek adalah komposit atribut 

{pengarang#, buku#, nama_subyek}. 

c. Buku# B15, dikarang bersama oleh pengarang A2 dan A5 dan 

diklasifikasikan di bawah nama subyek biologi dan fisika. 

d. Seandainya setiap pengarang# selalu  berasosiasi dengan seluruh/semua 

nama_subyek, maka atribut nama_subyek dapat berisikan data redundant. 

e. Jika nilai item untuk nama_subyek dihilangkan pada baris 1 dan 2, nilai item 

yang dimaksud masih bisa ditelusuri dari baris 3 dan 4. 

f. Jika tabel Pengarang_Buku_Subyek meskipun sudah memenuhi tabel normal 

yang betul tetapi belum memiliki bentuk normal penuh. Tabel dalam bentuk 

normal penuh dapat dilihat pada gambar 32. 

g. Tabel belum memiliki bentuk normal penuh, karena : 

- Setiap nama_subyek  berasosiasi dengan setiap pengarang buku yang 

sama 
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- Buku# dikatakan sebagai determinansi multi nilai terhadap pengarang# 

dan nama_subyek. 

      Pengarang-Buku       Buku-subyek 

Pengarang# Buku#  Buku# Nama_subyek 

A2 B15  B15 Biologi 

A5 B15  B15 fisika 

A2 B18  B18 fisika 

 

Gambar 32. Tabel normal penuh 

a. Jika enterprise rule ditambah yaitu : nama_subyek dikaitkan terhadap 

klasifikasi buku yang hanya satu pengarang saja yang bertanggung jawab, 

maka tidak akan ditemukan data yang redundant pada tabel 

Pengarang_Buku_Subyek. 

b. Apabila niali item nama_subyek dihilangkan pada baris ke 3, bagaimanapun 

nilai item tersebut tidak akan dapat ditelusuri. 

c. Pengarang A2 dan A5 bertanggung jawab untuk buku fisika B15, dimana A2 

juga bertanggung jawab penuh terhadap buku biologi B15, dan misal A5 

diharuskan bertanggung jawab penuh terhadap pembuatan buku kimia. Dapat 

dipastikan nilai item yang hilang pada baris 3 tersebut adalah kimia. Jadi 

tidak ada jalan untuk menelusuri nilai item tersebut yang seharusnya adalah 

biologi 

. 

4.  Keuntungan tabel normal penuh 

a. Sejauh ini proses normalisasi ditekankan untuk  : 

1). Eliminasi redundancy data 

2). Membuat model data yang sederhana 

3). Menghindari adanya inconsistency data 
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b. Ada 2 keuntungan  lain, dari tabel  normal penuh yaitu yang berkaitan dengan 

penghapusan dan penyisipan data pada sistem operasi tabel. 

1). Pengaruh penghapusan data 

Perhatikan gambar 33.a., akan dihapus pelanggan C2. Satu-satunya jalan 

untuk mnghapus  seorang pelanggan dari tabel hanya dengan menghapus 

seluruh baris. Tetapi hal ini menyebabkan informasi tentang nomor 

penjaja dan nama penjaja menjadi hilang. Dengan menghapus C2, akan 

kehilangan informasi penjaja S7 yang bernama Samson.  

Sebaliknya pada versi gambar 33.b., dalam tabel normal penuh tidak ada 

pengaruh dengan adanya penghapusan data. Baris C2 Carter S7 dapat 

dihapus tanpa mempengaruhi baris S7 Samson pada tabel Penjaja. 

 

2). Pengaruh penyisipan data 

Akan ditambahkan informasi seorang penjaja S3 yang bernama Hall pada 

tabel pelanggan-penjaja, pada gambar 33.a., maka hal tersebut tidak dapat 

dilakukan sampai penjaja berasosiasi dengan seorang pelanggan, kecuali 

identifier (pelanggan#) menjadi nol. Versi gambar 33.b., tidak mengalami 

pengaruh adanya penyisipan data. Baris S3 Hall dapat disisipkan pada 

tabel Penjaja meskipun penjaja S3 belum berasosiasi dengan seorang 

pelanggan. 

 

                            Nama-pelanggan 

 

 

(a).         Pelanggan# 

 

                                  Penjaja               nama-penjaja 
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Pelanggan-penjaja 

 

Pelanggan# Nama_pelanggan Penjaja# Nama_penjaja 

C1 Brown S4 Jones 

C2 Carter S7 Samson 

C3 Cross S4 Jones 

C4 Barnes S8 Baker 

 

 

 

             Nama-pelanggan 

 

(b).      Pelanggan# 

          

                                                        Penjaja#   

            

 

 

   Pelanggan 

Pelanggan# Nama_pelanggan Penjaja# 

C1 Brown S4 

C2 Carter S7 

C3 Cross S4 

C4 Barnes S8 
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 Penjaja 

Penjaja# Nama_penjaja 

S4 Jones 

S7 Samson 

S4 Jones 

S8 Baker 

 

Gambar  33  (a). Tabel Pelanggan-Penjaja Non Normal 

             (b). Tabel Pelanggan-Penjaja Normal Penuh. 

 

5. Lima bentuk tabel normal penuh 

Proses normalisasi tabel secara umum dibagi menjadi lima tahap, sehingga 

dikenal bentuk-bentuk tabel normal sesuai dengan tahapan normalisasi yang telah 

dilakukan yaitu bentuk normal pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. 

a. Bentuk normal pertama; didapat dengan eliminasi Repeating Groups. 

b. Bentuk normal kedua; didapat dengan eliminasi atribut-atribut bukan 

identifier yang secara fungsional tergantung pada seluruh identifier. 

c. Bentuk normal ketiga; didapat dengan eliminasi ketergantungan fungsional 

antara atribut-atribut yang bukan identifier (bentuk normal ketiga = BNBC). 

d. Bentuk normal keempat; berkaitan dengan determinancy multi nilai. 

e. Bentuk normal kelima; berhubungan dengan situasi yang berbeda yang 

dikenal sebagai ketergantungan bersama (joint dependency) dimana sangat 

jarang digunakan. 
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1. Dalam penyusunan tabel tetap harus logik.  Bagaimana kaitannya dengan 

ketentuan penyusunan tabel pada bagian B di atas ? 

2. Setiap terjadi data redundant pasti terdapat duplikasi data. Apa tanggapan 

Saudara ? Jelaskan ! 

3. Jelaskan mengapa pada penambahan data/baris pada tabel dapat terjadi 

pemunculan yang menyesatkan, dan bagaimana cara mengatasinya ! 

4. Beri penjelasan secara singkat tentang Repeating Groups, kapan terjadi dan 

bagaimana cara mengatasinya ! 

5. Jelaskan dalam kasus yang bagaimana sehingga dapat terjadi determinan 

komposit! 

 

  

 Di dalam pengelolaan data diperlukan langkah-langkah yang sistematis agar data 

tersebut mudah untuk disimpan, diolah dan dianalisis, serta mudah untuk ditampilkan 

kembali. Pembuatan tabel yang berisi baris dan kolom harus mengikuti beberapa 

ketentuan yaitu: 

1. Urutan baris boleh sembarang dan dapat dipertukarkan tanpa mempengaruhi nilai 

informasi tabel. 

2. Urutan kolom boleh sembarang dan tiap kolom memiliki nama atribut (item name) 

yang berbeda (unik). 

3. Perpotongan baris/kolom berisikan satu nilai atribut. Banyak nilai pada perpotongan 

baris/kolom tidak diperbolehkan. 

4. Penampilan tiap baris dalam satu tabel harus berbeda tetapi tidak boleh persis sama. 

Tabel normal penuh merupakan kumpulan tabel-tabel yang terstruktur sehingga 

tidak memiliki data redundant. Tabel normal yang betul (well normalised table) dalam 

banyak kasus juga merupakan tabel normal penuh, tetapi kadang masih diinginkan 

normalisasi lanjutan. Tabel yang benar-benar normal penuh merupakan terminologi lain 

dari BNBC (Bentuk Normal Boyce/Codd). 

Latihan 

Rangkuman 
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Pilihlah B apabila jawaban Benar, dan S apabila jawaban Salah 

1. Model konseptual pada sistem basis data banyak diekspresikan dalam bentuk tabel 

atau relasi. (B/S)  

2. Suatu model konseptual harus memberikan suatu data view yang selogik dan 

sesederhana mungkin, yang sering disebut sebagai  ALSAP.   (B/S)  

3. Perpotongan tiap baris dengan kolom dalam suatu tabel, berisikan suatu penampilan 

atribut atau dikenal sebagai nilai atribut.  (B/S)  

4. Tabel yang sudah dinormalisasi yaitu tabel yang perpotongan antara baris dan 

kolom berisikan nilai atribut.    (B/S)    

5. Duplikasi data bisa terjadi apabila atribut memiliki satu nilai yang identik dengan 

data yang lain.      (B/S)    

6. Untuk mengeliminasi data redundant, dapat dilakukan dengan cara membagi tabel 

menjadi dua bagian. Hal ini bertentangan dengan prinsip ALSAP. (B/S)  

7. Pemunculan yang menyesatkan antara lain bisa terjadi karena adanya penambahan 

baris pada sebuah tabel.          (B/S)   

8. Aturan yang diperlukan untuk mendefinisikan secara jelas tentang keberadaan baris 

dan kolom pada sebuah tabel disebut enterprise rule.           (B/S)   

9. Apabila enterprise rule menentukan bahwa nilai-nilai duplikasi atribut A selalu 

berkaitan dengan nilai atribut B, maka dikatakan A sebagai identifier B.           (B/S) 

10. Kumpulan tabel-tabel yang terstruktur sehingga tidak memiliki data redundant 

disebut sebagai diagram determinancy.  (B/S)  

 

Cocokkan jawaban saudara dengan kunci jawaban Tes Formatif yang terdapat pada 

bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban saudara yang benar. Kemudian gunakan 

rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan saudara terhadap materi 

kegiatan belajar ini. 

 

 

 

 

 

Tes Formatif  VI 
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Rumus : 

    Jumlah jawaban saudara yang benar 

Tingkat Penguasaan = --------------------------------------------   X   100 % 

      10 

Arti tingkat penguasaan yang saudara peroleh adalah : 

   90 - 100 %    =   Baik Sekali; 

   80 -   90 %    =   Baik; 

   70 -   80 %    =   Cukup; 

        <  70 %    =   Kurang. 

 

Bila saudara memperoleh tingkat penguasaan 80 % atau lebih, saudara dapat 

meneruskan dengan kegiatan belajar (modul) selanjutnya. Sedangkan jika tingkat 

penguasaan saudara masih berada di bawah 80 %, saudara diwajibkan mengulangi 

kegiatan belajar (modul) ini, terutama bagian yang belum saudara kuasai secara baik. 
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