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Model Data RelasionalModel Data Relasional

ó Model Data : kumpulan konsep yang 
terintegrasi yang menggambarkan data,  
hubungan antara data dan batasan-batasan 
data dalam suatu organisaasi
ó Pada model data relasional, basis data 

“disebar” atau dipilah ke dalam berbagai 
tabel dua dimensi (baris/record dan 
kolom/field).
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Terminologi Model Relasional Terminologi Model Relasional 
ó Relasi : tabel yang terdiri dari kolom dan 

baris. Relasi menunjukkan adanya hubungan 
antar sejumlah  entitas yang berasal dari 
himpunan entitas yang berbeda
ó Atribut : nama kolom pada sebuah relasi. 

Sebuah entitas memiliki atribut yang 
menunjukkan karakter entitas tersebut
ó Tuple : baris/record dari suatu relasi. 

Merupakan kumpulan elemen yang saling 
berkaitan menginformasikan suatu entitas 
yang lengkap
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Perbandingan TerminologiPerbandingan Terminologi
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Terminologi Model Relasional Terminologi Model Relasional 
Relational Key
ó Super Key : Satu atribut / kumpulan atribut yang secara unik 

mengidentifikasi sebuah tuple di dalam relasi 
ó Candidate Key : Suatu atribut atau satu set minimal atribut 

yang mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian spesifik 
dari entitas. 

ó Primary Key : satu atribut atau satu set minimal atribut 
yang tidak hanya mengidentifikasikan secara unik suatu 
kejadian spesifik, tapi juga dapat mewakili setiap kejadian dari 
suatu entitas 

ó Alternate Key : candidate key yang tidak dipakai sebagai 
primary key atau Candidate key yang tidak dipilih sebagai 
primary key 

ó Foreign Key : Atribut dengan domain yang sama yang 
menjadi kunci utama pada sebuah relasi tetapi pada relasi lain 
atribut tersebut hanya sebagai atribut biasa. 
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Contoh Relasi : Cabang dan StaffContoh Relasi : Cabang dan Staff
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Contoh Domain AtributContoh Domain Atribut
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Properti dari RelasiProperti dari Relasi
ó Nama Tabel berbeda antara satu tabel 

dengan yang lain dalam sebuah database
ó Setiap sel pada tabel berisi tepat satu nilai 

tunggal (atomik)
ó Setiap kolom memiliki nama yang berbeda
ó Setiap record berbeda, tidak ada duplikasi 

record
ó Urutan kolom tidak harus signifikan
ó Urutan record tidak harus signifikan
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Integritas RelasionalIntegritas Relasional
ó Null

◦ Nilai suatu atribut yang tidak diketahui dan tidak 
cocok untuk baris (tuple) tersebut. 

◦ Nilai (konstanta) Null digunakan untuk menyatakan / 
mengisi atribut-atribut yang nilainya memang belum 
siap/tidak ada 

ó Integritas Entitas
◦ Tidak ada satu komponen primary key yang bernilai 

null. 
ó Integritas Referential

◦ Suatu domain dapat dipakai sebagai kunci primer bila 
merupakan atribut tunggal pada domain yang 
bersangkutan 
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Bahasa RelasionalBahasa Relasional

ó Menggunakan bahasa Query , yaitu 
pernyataan yang diajukan untuk 
mengambil informasi (penekanannya pada 
pencarian data dari dalam tabel)
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Bahasa RelasionalBahasa Relasional
ó Terdapat 2 bahasa ;

◦ Bahasa Formal : bahasa query diterjemahkan 
dalam notasi matematika :
ñ Aljabar Relasional : Bahasa query prosedural
ñ Kalkulus Relasional : Bahasa query non prosedural

◦ Bahasa Komersil : bahasa query yang dirancang 
oleh programmer menjadi aplikasi agar pemakai 
lebih mudah menggunakannya
ñ QUEL, berbasis bahasa kalkulus relasional
ñ QBE (Query-by Example), berbasis kalkulus relasional
ñ SQL (Structured Query Language), berbasis kalkulus dan 

ajabar relasional
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Contoh Basis Data RelasionalContoh Basis Data Relasional

ó DB2 -> IBM
ó Oracle -> Oracle
ó Sybase -> Powersoft
ó Informix -> Informix
ó Microsoft  Access -> Microsoft
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