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• Untuk mendapatkan sebuah
rancangan basis data minimal yang 
dapat mengakomodasi kebutuhan
penyimpanan data terhadap sistem
yang sedang ditinjau

Preliminary 
Design

• Pendekomposisian himpunan
entitas

• Penggabungan himpunan entitas
• Pengubahan derajat relasi
• Penambahan relasi baru
• Perubahan (penambahan dan

pengurangan) atribut-atribut untuk
masing-masing entitas dan relasi

Final Design

Tahap Pembuatan ERD



Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang 
akan terlibat. 

Menentukan atribut-atribut key (kunci) dari masing-masing 
himpunan entitas. 

Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi
diantara himpunan entitas-himpunan entitas yang ada beserta
foreign-keynya (kunci asing/kunci tamu). 

Menentukan derajat/kardinalitas relasi untuk setiap himpunan
relasi. 

Melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut 
deskriptif (atribut yang bukan kunci) 



One to One
Menambahkan atribut primary-key dari entitas yang memiliki derajat relasi paling 

besar ke entitas yang memiliki derajat relasi paling kecil.
 Jika derajat relasinya sama, pilih tabel dengan jumlah baris (row) paling sedikit.

o Terdapat entitas Pegawai dan Departemen dengan nama relasi manajer, dimana seorang pegawai
menjadi manajer di satu departmen. 

o Dengan memperhatikan bahwa “jumlah pegawai akan lebih banyak dari jumlah departemen”, 
maka primary-key dari pegawai yang akan dimasukkan ke entitas Departmen sebagai foreign-key.

Kode_Dep Departemen Kd_Peg

D001 Keuangan P004

D002 Marketing P005

D003 Produksi P001

Kd_Peg Nama_Peg Alamat_Peg

P001 Ani Kalasan

P002 Budi Condong Catur

P003 Citra Mergangsan

P004 Dodi Gondokusuman

P005 Eni Wedomartani



One to Many
Foreign-key ditentukan dengan menambahkan atribut primary-key dari entitas yang 
memiliki derajat relasi 1 ke entitas yang memiliki derajat relasi N.

o Terdapat entitas Pegawai dan Departemen dengan nama relasi memiliki, dimana satu departemen
memiliki beberapa pegawai. 

o Dengan memperhatikan bahwa “setiap departemen memiliki beberapa pegawai tetapi tidak
sebaliknya”, maka primary-key dari Departemen yang akan dimasukkan ke entitas Pegawai sebagai
foreign-key.

Kode_Dep Departemen

D001 Keuangan

D002 Marketing

D003 Produksi

Kd_Peg Nama_Peg Alamat_Peg Kode_Dep

P001 Ani Kalasan D001

P002 Budi Condong Catur D002

P003 Citra Mergangsan D001

P004 Dodi Gondokusuman D003

P005 Eni Wedomartani D002



Many to Many
Penentuan foreign-key dilakukan dengan membuat suatu entitas baru yang memiliki
atribut (foreign-key) yang merupakan primary-key dari kedua entitas yang 
dihubungkan

o Terdapat entitas Kasir dan Barang dengan nama relasi Jual. 
o Dimana satu Kasir dapat menjual beberapa barang dalam suatu transaksi, begitu juga sebaliknya. 
o Relasi Jual dijadikan sebuah entitas baru yang terdiri dari dua atribut foreign-key yang merupakan

primary-key dari entitas Kasir dan Barang, dan dapat ditambah satu primary-key baru yaitu nomor
transaksi.

Kd_Kasir Nama_Kasir

K001 Fina

K002 Ganang

K003 Hendra

Kd_Barang Nama _Barang

B001 Buku

B002 Lampu

B003 Pulpen

B004 Pensil

B005 Rautan

No_Trans Kd_Kasir Kd_Barang

T001 K003 B001

T001 K003 B002

T001 K003 B003

T002 K001 B004

T002 K001 B005



ProyekPegawai

Departemen ManajerDikepalai

kerja

memiliki

Kd_dep Nm_dep

Alm_Mj

Kd_Mj

Nm_Mj
Tgl_Lhr_Mj

Kd_Pry

Nm_Pry

Lks_Pry
Alm_PegKd_Peg

Nm_Peg

Tgl_Lhr_Peg

(1,1)(1,1)

(1,1)

(1,n) (1,n) (0,n)

Kd_kerja





Pengguna
Sistem

Output 
Sistem





Derajat Relasi

Relasi Unary

Relasi Binary

Relasi Ternary



Relasi Unary







Relasi Binary







Relasi Ternary









• Jika Nol, berarti Optional (Tidak Wajib)
• Jika Satu atau lebih, berarti Wajib

Kardinalitas Minimum

• Jumlah maksimum

Kardinalitas Maksimum

Konstrain Kardinalitas



Kardinalitas Maksimum



Kardinalitas Minimum, Wajib









Library



Kasus Perpustakaan
 Sebagai database designer, Anda diminta untuk merancang model basis data suatu perpustakaan. Perpustakaan memiliki

koleksi buku-buku yang disimpan pada rak yang dapat dikunjungi secara langsung. Setiap buku diidentifikasi dengan
kode katalog, nomor buku, judul, penulis (para penulis), kategori, edisi, penerbit dan tahun penerbitan.

 Nomor katalog unik untuk setiap judul, namun terdapat beberapa salinan untuk setiap judul yang diidentifikasi
menggunakan nomor buku. Sebuah buku hanya memiliki satu kategori. Seorang penulis dapat menulis lebih dari satu
judul buku, demikian juga satu buku dapat ditulis oleh seorang penulis atau lebih.

 Setiap peminjam harus terdaftar terlebih dulu sebelum dapat melakukan peminjaman (dicatat nama, alamat, tanggal
pendaftaran). Sekali terdaftar, peminjam dapat meminjam buku sebanyak-banyaknya 3 buku pada satu waktu. Transaksi
peminjaman dicatat nomor peminjaman, nama dan nomor anggota, nomor buku, judul, dan tanggal peminjaman dan
tanggal pengembalian.

Entitas:

1. Buku (kodeKatalog, noBuku, judul, edisi, katID, penerbit, tahun, noRak)

2. Penulis (kodePenulis, namaPenulis, alamat, tpLahir, tgLahir, noTelp, email)

3. Anggota (kodeAnggota, namaAnggota, alamat, tpLahir, tgLahir, noTelp, email)

4. Rak (noRak, lokasi)

5. Kategori (katID, katDeskripsi)

 Informasi tambahan di luar deskripsi kasus di atas, Anda dapat membuat asumsi sendiri.



Laboratory



Kasus Klinik Lab Medis
 Sebagai database designer, Anda diminta untuk merancang model basis data klinik lab medis. Lab medis

memiliki beberapa cabang di Denpasar. Setiap cabang dipimpin oleh seorang manajer, dan beberapa
pegawai termasuk dokter jaga dan peneliti lab, selain pegawai administratif lainnya.

 Data pribadi pegawai yang disimpan meliputi: nama, tempat lahir, tgl lahir, alamat (jalan, no, kota, dan
nomor telepon), posisi, dan gaji. Setiap staf memiliki nomor induk yang bersifat unik untuk seluruh cabang.

 Lab ini menghendaki dapat melakukan pelacakan data untuk berbagai jenis hasil pemeriksaan, seperti
kolesterol, gula darah, atau alkohol dalam setiap sampel darah pasien. Identitas pasien juga dicatat dalam
basis data. Untuk setiap sampel darah yang diambil dari seorang pasien, dilakukan pemeriksaan dan
pengukuran yang akan direkam di dalam basis data.

Entitas:

1. Cabang (kodeCabang, alamat, telp)

2. Staf (NIP, nama, tpLahir, tgLahir, alamat, noTelp, email)

3. Pasien (kodePasien, namaPasien, jk, tpLahir, tgLahir, alamat, noTelp, email)

 Informasi tambahan di luar deskripsi kasus di atas, Anda dapat membuat asumsi sendiri.


