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MODUL 

VII 

MODE HUBUNGAN DATA 

 

 

Pemodelan hubungan antar entitas diperlukan karena dalam suatu basis data dapat 

terdiri dari berbagai macam entitas, puluhan bahkan ratusan entitas. Entitas merupakan 

individu yang mewakili sesuatu yang nyata dan bersifat unik serta dapat berupa obyek, 

konsep dan kejadian. Entitas sendiri terdiri dari berbagai macam atribut yang 

mendeskripsikan entitas yang bersangkutan.  

  Kompetensi dasar yang diharapkan adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan 

tentang pemodelan hubungan antar entitas. Artinya mahasiswa dapat  menjelaskan 

pemodelan data yang biasa digunakan yaitu cara bottom-up, dapat menjelaskan tahapan 

operasi pemodelan hubungan antar entitas dan dapat menjelaskan karakteristik 

hubungan  antar entitas. 

 Pada modul ini akan dipelajari tentang pemodelan data cara bottom-up,   

pemodelan hubungan antar entitas dan karakteristik hubungan entitas. 

 

A. PEMODELAN DATA CARA BOTTOM-UP 

Prosedur pemodelan yang telah dijelaskan selama ini dengan mengadopsi 

urutan-urutan operasi  sebagai berikut : 

1. Pilih atribut-atribut yang diperlukan oleh enterprise 

2. Gabung (combine) atribut-atribut tersebut ke dalam suatu tabel normal penuh. 

Prosedur dengan pendekatan seperti diatas dikenal dengan prosedur Bottom-up. 

Prosedur Bottom-up mudah dilakukan untuk enterprise yang sederhana (jumlah 

atributnya relatif sedikit). Tetapi akan sulit dilakukan untuk enterprise yang cukup 

kompleks (mempunyai jumlah atribut yang cukup banyak atau diantara atribut yang 

sama memiliki lebih dari satu hubungan). Bila atribut berjumlah banyak akan 

menyulitkan dalam memilih atribut yang mempunyai fungsi sebagai penentu, terutama 

bila terdapat composite determinant. 
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Berikut ini diberikan sebuah contoh dimana ada lebih dari satu hubungan antara 

atribut-atribut yang sama. 

 

Contoh Kasus : 

Enterprise Rule : 

1. Seorang karyawan hanya dilibatkan dalam satu proyek pada suatu saat, tetapi 

mungkin terdapat banyak karyawan dalam suatu proyek 

2. Seorang karyawan boleh memimpin beberapa proyek, tetapi satu proyek 

hanya boleh dipimpin oleh seorang pimpinan proyek. 

3. Proyek-proyek yang berbeda dapat mempunyai pemimpin proyek yang 

berbeda pula. 

 

Atribut-atribut yang terkait adalah karyawan#, nama_karyawan, nama_proyek, 

dana_proyek. Diagram determinannya seperti diperlihatkan pada gambar 34 berikut ini. 

  

 

 

 

 

Gambar 34 . Dua hubungan antara Karyawan# dan Nama_proyek 

Pada gambar 34  terdapat dua panah panah antara  Karyawan# dan  

Nama_proyek karena  memang  terdapat hubungan yang tegas (distinct) diantara 

keduanya, yaitu : “Karyawan memimpin proyek” dan “Proyek melibatkan karyawan” 

Bila dilihat sepintas, selama karyawan# determinan nama_proyek dan 

sebaliknya maka dua panah tadi dapat digantikan dengan satu panah bolak-balik 

(double-headed arrow) seperti pada gambar 35. Pada gambar 35 terlihat bahwa 

nama_proyek selalu merupakan determinan terhadap karyawan#. Hal ini benar bila 

hubungannya adalah "Karyawan memimpin Proyek” tetapi tidak berlaku untuk 

hubungan “Proyek melibatkan Karyawan” 

Harap dipertimbangkan bahwa untuk hubungan karyawan# harus merupakan 

determinan terhadap nama_proyek bila dilibatkan dalam proyek akan lebih baik  

daripada memimpin proyek 

Nama_karyawan Karyawan# 

Nama_proyek Nama_proyek 
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Gambar 35. Satu hubungan antara karyawan# dan Nama_proyek 

 

B. PEMODELAN HUBUNGAN ENTITAS 

Pemodelan hubungan antar entitas merupakan pendekatan pemodelan yang 

bersifat Top-down. Tahapan operasi pemodelannya adalah sebagai berikut : 

1. Pilih entitas dan hubungannya yang terkait dengan enterprise , misal 

pelanggan, komponen dan pemasok. 

2. Tentukan/pilih atribut untuk setiap entitas dan hubungannya sedemikian rupa 

sehingga diperoleh satu set tabel yang bersifat normal penuh (fully-

normalised) 

Dengan demikian konsep dasar yang digunakan oleh model hudnungan antar entitas 

adalah : Entitas, Atribut dan Hubungan. Berikut beberapa pengertian dasar yang 

berhubungan dengan Entity-Relationship (ER) : 

 

Entitas (Entity) 

Merupakan individu yang mewakili sesuatu yang nyata (existence) dan unik. 

Entitas dapat berupa objek, konsep, kejadian, dan lain-lain. 

Contoh :  

1. Entitas pada Perguruan Tinggi, misalnya : Dosen, Mahasiswa, Mata Kuliah, 

Ruang Kuliah, dll 

2. Entitas pada Rumah Sakit, misalnya : Dokter, Pasien, Perawat, dll 

 

Atribut (Atributte) 

Merupakan karakteristik (property) yang mendeskripsikan Entitas. 

Contoh : 

1. Atribut Mahasiswa : NIM, Nama_Mahasiswa, Alamat, Jenis_Kelamin, Umur, 

dan lain-lain 

Nama_karyawan Karyawan# 

Nama_proyek Nama_proyek 
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2. Atribut Perawat : NIP, Nama_Perawat, Alamat, Jenis_Kelamin, Umur, dan 

lain-lain 

 

Hubungan (Relationship) 

Merupakan hubungan yang menyatakan keterkaitan antara dua entitas atau lebih.  

Contoh :  

 Entitas Perawat dapat berhubungan dengan entitas Pasien melalui hubungan 

Perawat-Pasien (Perawatan) 

 

Definisi-definisi tersebut tidak baku, salah satu kunci untuk membedakan antara entitas-

entitas dan hubungan-hubungan adalah : 

 Kata benda umumnya menjelaskan entitas 

 Kata kerja umumnya menjelaskan hubungan. 

 

C. JENIS DAN PEMUNCULAN ENTITAS  

Pada gambar 36, terlihat ada dua jenis entitas (gudang dan produk). Entitas 

gudang muncul dua kali (yang dapat diidentifikasi dengan gudang#  W1 dan W2) dan 

terdapat lima kali pemunculan entitas produk (yang dapat diidentifikasi dengan produk#  

P2, P7,P4, P8, P6). Juga terdapat satu jenis hubungan (relationship) dan lima kali 

pemunculan relationship penyimpanan (lima garis yang menghubungkan antara gudang 

dan produk occurrnce) 

Gudang Menyimpan Produk 

   

  P2  Printer 

W1 London  P7  tape drive 

  P4 disk drive 

   

W2 Paris 
 P8 Controller 

 P6 Plotter 

   

Gambar 36. Jenis, hubungan, dan pemunculan entitas 
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D.  IDENTIFIER 

1. Menurut definisi pemunculan sebuah entitas harus dapat diidentifikasi secara 

unik. Sebuah atribut (dapat komposit) yang nilainya mengidentifikasikan 

sebuah pemunculan entitas dinamakan identifier entitas. Sebagai contoh : 

gudang# dan produk# mengidentifikasikan entitas gudang dan produk. 

2. Sebuah entitas dapat mempunyai lebih dari satu kandidat identifier. 

3. Dari kedua kandidat identifier tersebut harus dipilih salah satu dengan 

pertimbangan : ringkas/sederhana dan kepastian keunikannya. 

4. Identifier entitas secara esensial sama dengan identifier tabel. 

5. Pemunculan entitas identik dengan baris pada tabel. 

6. Sebuah pemunculan hubungan dapat diidentifikasi dengan pemunculan 

entitas yang terkait. 

7. Dengan demikian sebuah identifier hubungan merupakan gabungan 

(komposit) bila identifier tersebut dari entititas-entitas yang terkait melalui 

hubungan. 

 

E.  DIAGRAM HUBUNGAN ANTAR ENTITAS 

Contoh diagram hubungan antar entitas diperlihatkan dalam gambar 37 

Menggunakan diagram hubungan antar entitas lebih mudah (comvenient) dibandingkan 

dengan menggunakan diagaram pemunculan entitas 

 

     

Gudang 
 

Menyimpan 
 

Produk 
  

     

 

Gambar 37. Diagram hubungan antar entitas 

 

Untuk menggambarkan diagram jenis hubungan antar entitas digunakan konvensi 

sebagai berikut : 

1. Jenis entitas digambarkan dengan segi empat 

2. Jenis hubungan digambarkan dnegan belah ketupat 
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3. Garis penghubung menunjukkan jenis-jenis entitas yang dikaitkan oleh jenis 

hubungan. 

 

F. KARAKTERISTIK HUBUNGAN ENTITAS 

1. Derajat Hubungan 

Arti penting dalam  karakteristik hubungan adalah derajat/tingkatan.  Dapat 

diambil contoh adanya hubungan Mengajar antara Dosen dan Mata kuliah. Dosen dapat 

diidentifikasikan dengan nama dosen dan suatu mata kuliah dengan nama/kode mata 

kuliah. Dalam masalah ini dapat terjadi 3 macam derajat hubungan, yang masing-

masing hubungan menjadi pasangan yang berbeda dari Enterprise rules untuk 

menyatakan hubungan. 

 

Relasi 1 : 1 (satu ke satu) 

Enterprise rules : 

 „Seorang dosen mengajar paling banyak satu mata kuliah.‟ 

 „Satu mata kuliah diajar paling banyak oleh satu dosen.‟ 

Relasi 1 : 1, mencakup relasi 1 : 0 dan 0 : 1. 

 

Relasi 1 : N  (satu ke banyak) 

Enterprise rules : 

 „Seorang dosen boleh mengajar banyak mata kuliah.‟ 

 „Satu mata kuliah diajar paling banyak oleh satu dosen.‟ 

Relasi 1 : N, mencakup relasi  1 : 1, 1 : 0 dan 0 : 1.;  

Simak view relasi berikut : 

„Seorang dosen harus mengajar lebih dari satu mata kuliah.‟ 

 „Satu mata kuliah hanya  diajar  oleh satu dosen.‟ 

Relasi M : N (banyak ke banyak) 

Enterprise rules : 

 „Seorang dosen boleh mengajar banyak  mata kuliah.‟ 

 „Satu mata kuliah dapat diajar banyak  dosen.‟ 

 Relasi M : N, mencakup relasi  1 : N,  1 : 1,  1 : 0 dan 0 : 1. 
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Hubungan  1 : 1 

 

Dosen  Mengajar  Mata_Kuliah 

Jones      

Conway      M17 

Kemp      M12 

Fry      M29 

     M14 

 

 

Hubungan  1 : N 

 

Dosen  Mengajar  Mata_Kuliah 

Jones      

Conway      M17 

Kemp      M12 

     M25 

Fry      M29 

     M32 

     M28 

     M14 

 

Hubungan  M :  N 

 

Dosen  Mengajar  Mata_Kuliah 

Jones      

Conway      M17 

Kemp      M12 

Marlow      M25 

Fry      M29 

      M32 



142 

 

      M28 

Bates      M50 

Hardy      M14 

 

Gambar 38. Diagram Kejadian Berbagai Relasi 

Untuk menyatakan hubungan tersebut secara eksplisit dan konseptual adalah dengan 

simbol-simbol dan notasi. 

Derajat suatu relasi digambarkan oleh diagram jenis relasi entitas. 

Konvensi : 

1. Penamaan hubungan  1 : many lebih sering digunakan dari pada many : 1. 

2. Entitas biasanya merupakan kata benda dan relasi merupakan kata kerja. 

 

 

 

 

 

Representasi hubungan  1 : 1 

 

 

 

 

 

 

Representasi hubungan  1 : N 

 

 

 

 

 

Representasi hubungan  M : N 

 

Gambar 39. Representasi derajat hubungan 

mengaj

ar 

dosen Mata_kulia
h 

1       

1 

mengaj

ar 

dosen Mata_kulia

h 

M     N 

mengaj

ar 

dosen Mata_kulia
h 

1      

N 
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2. Keterbatasan Determinansi 

 Langkah lanjut untuk mendefinikan derajat suatu relasi adalah dengan melihat 

determinansi antar jenis entitas yang terlibat. Determinan berarti nilai suatu atribut x 

hanya berasosiasi dengan satu nilai y (termasuk null) 

 

Hubungan  1 : 1 

 

 

 

 

 

x1     y1 

x2     y2 

x3     y3 

 

Hubungan  1 : N 

 

 

 

 

 

 

x1     y1 

    y2 

    y3 

x2     y4 

    y5 

x3     y6 

    y7 

 

 
X Y 

1       

1 

x adalah determinan y 

y adalah determinan x 

 
X Y 

1      

N 
x  bukan determinan y 
y adalah determinan x 
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Hubungan  M : N 

 

 

 

 

 

x1     x1 

x2     y2 

x3     y3 

 

Gambar 40. Berbagai tipe dan hubungan diagram 

 

 Determinansi  tidak secara detail dan fleksibel merepresentasikan derajat hubungan, 

perlu terminologi lain yang lebih sesuai. 

 

3. Kelas Keanggotaan 

 Sejumlah enterprise rules menentukan bahwa setiap nilai kejadian entitas harus 

disertakan dalam relasi, view lain memungkinkan nilai entitas untuk bebas dari adanya 

relasi. Ini berarti dalam suatu keadaan, nilai atribut harus dapat ikut dalam relasi atau 

tidak harus ikut serta dalam relasi (bergantung kepada enterprise rules). 

 

Perhatikan enterprise rules dalam relasi antara pekerja dan departemen  berikut : 

 „Setiap pekerja harus bekerja dalam satu departemen‟ 

 „Departemen dapat terbentuk walau tanpa ada pekerja‟ 

 

Apa makna yang tersirat dari aturan kedua ? 

a. Dari relasi tersebut ada 2 terminologi kelas keanggotaan, yaitu : 

        Obligatory dan Non-obligatory 

b. Keikutsertaan entitas pekerja pada relasi diatas merupakan obligatory. 

 
X Y 

M      

N 
x bukan determinan y 

y bukan determinan x 



  

145 

 

c. Sebaliknya keikutsertaan departemen adalah non-obligatory, dengan kata 

lain nilai-nilai pada entitas Departemen dapat muncul tanpa adanya 

kemunculan nilai-nilai dari entitas pekerja. 

 

Konvensi  

a. Suatu entitas merupakan obligatory bila di dalam simbol entitas terdapat 

noktah hitam. 

b. Bila noktah hitam berada di luar simbol entitas, maka klas keanggotaan 

entitas tersebut adalah non-obligatory. 

 

Kombinasi klas keanggotaan entitas ditampilkan pada gambar berikut ; 

 

 

 

 

 

 

Suatu departemen harus mempekerjakan paling sedikit satu pekerja 

Seorang pekerjaan harus dipekerjakan pada satu departemen 

 

 

 

 

 

Suatu departemen tidak perlu mempekerjakan pekerja 

Seorang pekerja tidak perlu dipekerjakan pada departemen manapun 

 

departemen          

pekerja 

Mempe

- 

kerjaka

n 

departemen          

pekerja 
Mempe

- 

kerjaka

n 
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Suatu departemen tidak perlu mempekerjakan pekerja 

Seorang pekerjaan harus dipekerjakan pada satu departemen 

 

 

 

 

Suatu departemen harus mempekerjakan paling sedikit satu pekerja 

Seorang pekerjaan tidak perlu dipekerjakan pada departemen manapun. 

 

Gambar 41. Kemungkinan kombinasi dari kelas keanggotaan 

 

 

 

 

1. Jelaskan definisi dari pemodelan, hubungan dan entitas! 

2. Apa yang Saudara ketahui tentang pemodelan cara bottom up? Jelaskan dan sertai 

contohnya. 

3. Jelaskan apa yang Saudara ketahui tentang identifier dan apa pentingnya dalam 

penyusunan basis data! 

4. Uraikan yang Anda ketahui tentang karakteristik hubungan antar entitas. 

5. Apa yang dimaksud kelas keanggotaan obligatory dan non-obligatory, jelaskan 

dengan singkat dan benar! 

departemen          

pekerja 
Mempe

- 

kerjaka

n 

departemen          

pekerja 

Mempe

- 

kerjaka

n 

Latihan  
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Prosedur pemodelan dalam penyusunan basis data  mengadopsi urutan-urutan 

operasi  yaitu dengan memilih atribut-atribut yang diperlukan oleh enterprise dan 

selanjutnya menggabung (combine) atribut-atribut tersebut ke dalam suatu tabel normal 

penuh. Prosedur ini dinamakan  Bottom-up dan mudah dilakukan untuk enterprise yang 

sederhana (jumlah atributnya relatif sedikit). Tetapi akan sulit dilakukan untuk 

enterprise yang cukup kompleks (mempunyai jumlah atribut yang cukup banyak atau 

diantara atribut yang sama memiliki lebih dari satu hubungan). Bila atribut berjumlah 

banyak akan menyulitkan dalam memilih atribut yang mempunyai fungsi sebagai 

penentu, terutama bila terdapat composite determinant. 

 Untuk mengidentifikasikan entitas diperlukan identifier sehingga 

pemunculannya dapat diidentifikasi secara unik. Pembuatan diagram hubungan antar 

entitas dan penentuan identifier akan memudahkan dalam desain basis data. 

 

 

 

Pilihlah B apabila jawaban Benar, dan S apabila jawaban Salah 

1. Prosedur pemodelan data dengan memilih atribut-atribut dan menggabungkannya 

ke dalam tabel normal penuh disebut prosedur Bottom-up.  (B/S)    

2. Prosedur Buttom-up mudah dilakukan meskipun enterprise nya mempunyai jumlah 

atribut yang cukup banyak. (B/S)     

3. Adapun pendekatan pemodelan yang bersifat Top-down adalah pendekatan 

pemodelan yang merupakan hubungan antar entitas.  (B/S)  

4. Konsep dasar yang digunakan oleh model hubungan antar entitas adalah adanya 

kolom, baris, dan atribut dalam suatu tabel.     (B/S)   

5. Adapun pengertian dari entitas adalah individu yang mewakili sesuatu yang nyata 

dan unik. (B/S)      

6. Sedangkan yang dimaksud dengan atribut adalah karakteristik yang 

mendeskripsikan entitas.      (B/S)     

Tes Formatif  4 

Rangkuman 
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7. Hubungan yang menyatakan keterkaitan antara dua entitas atau lebih sering disebut 

dengan Relationship.  (B/S)     

8. Salah satu kunci untuk membedakan antara entitas dan hubungan adalah bahwa kata 

benda menjelaskan hubungan, dan kata kerja menjelaskan entitas.    (B/S)  

9. Jenis hubungan antar entitas sering digambarkan bahwa hubungan digambarkan 

berupa segi empat, dan entitas digambarkan berupa belah ketupat.     (B/S) 

10. Sebuah pemunculan hubungan hanya dapat diidentifikasikan dengan pemunculan 

entitas yang terkait satu dengan lainnya.  (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. 

 

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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