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Setiap elemen dari entitas A dapat berhubungan dengan
maksimal satu elemen dari entitas B, demikian juga sebaliknya

One To One



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
Setiap elemen dari entitas A dapat berhubungan dengan
banyak elemen dari entitas B, sebaliknya setiap elemen

dari entitas B dapat berhubungan dengan maksimal
satu elemen dari entitas A



Many To One

Setiap elemen dari entitas A dapat berhubungan dengan maksimal satu elemen dari entitas B, 
sebaliknya setiap elemen dari entitas B dapat berhubungan dengan banyak elemen dari entitas A.



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

Setiap elemen dari entitas A dapat berhubungan dengan banyak elemen dari entitas B, begitu juga sebaliknya



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



Setiap himpunan entitas menjadi Tabel
(baik himpunan entitas kuat atau lemah) 

Setiap atribut menjadi kolom di tabel

Kardinalitas relasi akan menentukan
jumlah tabel yang terbentuk

Penurunan ERD ke Tabel Memiliki

Beberapa Aturan





Pada atribut bertipe simple, single dan derived
direpresentasikan sama persis seperti ERD 

Anggota

Nama

TanggalLahir

Kd_AnggotaUmur



Atribut Komposit



Atribut komposit akan dipecah dengan membuat atribut
terpisah untuk masing masing komponennya

Mahasiswa

NIM Nama Alamat

Jalan Kelurahan Kecamatan

Kabupaten

Propinsi





Atribut multivalued mengharuskan untuk di pecah menjadi 2 
Tabel. Atribut multivalued direpresentasikan oleh tabel terpisah

Mahasiswa

NIM Nama Hobi



Mahasiswa

NIM Nama Alamat

Jalan Kelurahan Kecamatan

Kabupaten

Propinsi

Hobi



Entitas Kuat
Entitas yang tidak memiliki ketergantungan dengan himpunan entitas lain

Tidak tergantung kepada
keberadaan entitas lainnya

(berdiri sendiri)

Entitas yang memiliki atribut kunci
(Primary Key)



Entitas Lemah

Keberadaannya tergantung kepada entitas kuat. Tidak dapat berdiri sendiri.

Biasanya menggunakan Foreign key sebagai
pengenal/penghubung ke entitas lainnya

Biasanya berasal dari atribut multivalue pada
entitas lain dan tidak memiliki atribut yang 

dipakai sebagai atribut kunci (key).





Pegawai

NIP Nama

Tanggungan

No_Tanggungan Nama

Menanggung

Himpunan entitas lemah akan menjadi tabel tersendiri yang 
didalamnya ada kolom primary key yang merupakan

identifikasi dari himpunan entitas kuat

Himpunan entitas kuat di representasikan kedalam
tabel dengan kolom sama persis dengan atribut

yang sudah di definisikan di ERD



Relasi dari Himpunan Many to Many direpresentasikan kedalam Tabel
tersendiri dengan primary key dari 2 Entitas menjadi atribut di Tabel Relasi

MahasiswaNIM Nama

KRSKodeKRS Nilai

MataKuliahKodematakuliah Nama_matkul

SKS

(1,n)

(1,n)



 Himpunan entitas yang terdiri dari entitas-entitas yang merupakan
bagian dari himpunan entitas yang lebih utama/superior.

 Merupakan hasil dekomposisi himpunan entitas terhadap
pengelompokan tertentu.

 Entitas yang memiliki relasi dengan satu atau lebih subtypes.
 Entity utama yang merupakan parent, disebut sebagai supertypes.
 Entity turunan dari entity utama yang merupakan child, disebut

sebagai subtypes.

Sub Entitas

Super Entitas



PegawaiNIP Nama

Pegawai 
Tetap

Pegawai 
Honor

No_BPJS

Gaji

No_Kontrak

Honor



1. Bentuklah tabel untuk level entitas yg lebih tinggi
2. Bentuklah tabel untuk level entitas yg lebih rendah (dengan memasukkan

primary key pada level yg lebih tinggi ke tabel dengan level yang lebih rendah)



1. Bentuklah tabel untuk tiap himpunan entitas dengan semua atribut lokal dan turunan.
2. Bisa jadi tabel pada level tinggi tidak perlu di simpan jika spesialisasi adalah total. Jika

diperlukan bisa dibuat view yang menggabungkan tabel-tabel spesialisasi.



AGREGASI



Pada umumnya terbentuk dari kardinalitas relasi banyak ke
banyak

Didalam konsep agregasi terdapat istilah enkapsulasi relasi
dari kedua entitas

Enkapsulasi di perlukan karena kedua himpunan entitas
yang ber-relasi tersebut merupakan 1 kesatuan yang tidak
bisa di pisah

Notasi agregasi di gambarkan dengan gambar persegi
panjang yang membungkus himpunan entitas yang saling
ber-relasi

Agregasi adalah enkapsulasi dari entitas entitas yang berelasi Many to Many



DosenKd_Dosen Nama_Dosen

JadwalKd_Jadwal TahunAjaran

MataKuliahKodematakuliah Nama_matkul

SKS

(1,n)

(1,n)

Mahasiswa

NIM

Nama

(1,n)
KRS_Univ

(1,n)

Untuk merepresentasikan agregasi, buatlah tabel yang terdiri dari :
1. Foreign key dari himpunan entitas yang berhubungan
2. Setiap atribut deskriptif
3. Atribut baru untuk primary key di tabel relasi







Turunkan ERD 
kedalam tabel


