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Model ER
● Sarana komunikasi antara perancang basis data 

dan pengguna sistem selama tahap analisa 
pengembangan basis data dalam rangka 
pengembangan Sistem Informasi.

● Mengkonstruksi model data konseptual, yang 
mencerminkan struktur dan batasan dari basis data.



  

Model ER
● Entitas
● Atribut
● Hubungan relasi antar entitas



  

Entitas : Model ER
● Suatu objek dalam dunia nyata yang dapat 

dibedakan dengan objek lainnya.
● Contoh: mahasiswa, fakultas, mata kuliah, dosen, 

dll.



  

Atribut : Model ER
● Properti yang dimiliki oleh entitas.
● Misal: nama, nim, alamat, no_telp, dst.



  

Atribut : Model ER
● Atribut komposit
● Atribut bernilai banyak
● Atribut turunan



  

Atribut Komposit : Model ER
● Satu atribut yang dapat dipecah (dekomposisi) 

menjadi beberapa elemen.
● Memudahkan menjawab pertanyaan tertentu.

Alamat

Kota Kode PosJalan



  

Atribut Bernilai Banyak : Model ER
● Atribut dengan nilai lebih dari satu.

Mahasiswa

NIM Nama

Hobi

Matakuliah

KD_MK Nama_MK

Prasyarat

SKS



  

Atribut Turunan : Model ER
● Atribut yang nilainya bisa didapatkan dari nilai atribut 

yang lainnya.

Mahasiswa

NIM Nama

Tgl_lahir

AlamatUmur



  

Relasi : Model ER
● Hubungan antar satu entitas dengan entitas lain.

Misal: mahasiswa mengambil kuliah.
● Menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan 

hubungan satu entitas dengan entitas lain.

Misal:
➢ Bagaimana hubungan antara mahasiswa dan mata 

kuliah?
➢ Bagaimana hubungan antara mahasiswa dan dosen?



  

Kunci
● Atribut unik yang dapat digunakan untuk 

membedakan antara satu entitas data dengan 
entitas data lain dalam satu himpunan entitas.

● Semua atribut yang berperan sebagai kunci tidak 
boleh kosong (NULL), khusus untuk foreign key 
nilainya jg harus sudah ada pada tabel yang diacu.

● Perbedaan antara entitas data harus dapat 
dicerminkan melalui nilai atributnya.

Misal: entitas mahasiswa dapat dibedakan melalui 
NIM.



  

Kunci
● Super Key

Kumpulan atribut yang dapat mengidentifikasi unik entitas-entitas tapi tidak 
harus minimal.

● Candidate Key

Kumpulan atribut yang dapat mengidentifikasi unik entitas-entitas tapi harus 
minimal.

● Primary Key

Salah satu kunci yang dipilih untuk mengidentifikasi entitas data.
● Foreign Key

Kumpulan atribut yang mengacu kepada kumpulan atribut kunci pada tabel 
lain. Digunakan sebagai kunci relasi antar tabel.

● Alternate Key

Calon kunci yang tidak terpilih sebagai kunci primer.



  

Pemetaan Kardinalitas
● One to One
● One to Many
● Many to One
● Many to Many



  

Pemetaan Kardinalitas

Karyawan Menikahi Karyawan Memimpin

Karyawan Berteman
dengan

(a) One to One (b) One to Many

(c) Many to Many



  

Derajat Relasi
● Unary

Relasi dimana hanya ada entitas yang terlibat 
didalamnya.



  

Derajat Relasi
● Binary

Relasi biner, relasi yang melibatkan dua buah 
entitas.

Pria WanitaMenikahi

Fakultas JurusanMengatur



  

Derajat Relasi
● Trinary

Relasi berderajat 3, relasi tunggal yang 
menghubung 3 entitas yang berbeda.

Supplier GudangMenyediakan

Komponen

Harga
Perunit

Cara
Pengiriman



  

Relasi Agregasi
● Suatu keadaan dimana suatu relasi hanya 

dapat di realisasikan setelah relasi yang lain 
telah ada.

● Relasi agregasi tidak dimungkinkan ada jika 
relasi yang menjadi prasyarat tidak terealisasi.



  

Relasi Agregasi

Mahasiswa MatakuliahMengambil

Mengikuti

Praktikum



  

Any Question?
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