
PEMBUATAN MODEL DATA (ERD)

Diagaram Hubungan Entitas (entity relationship diagram), atau ERD, 
mendokumentasikan data perusahaan dengan mengidentifikasikan jenis
entitas dan hubungannya. ERD disiapkan pada suatu titik dalam proses
pengembangan sistem saat "gambaran besar" data ditentukan. Titik ini tiba:

• Saat eksekutif perusahaan terlibat dalam pembuatan model data untuk
keseluruhan perusahaan - dengan memperhatikan kebutuhan data untuk
seluruh perusahaan.

• Saat eksekutif terlibat dalam pembuatan model untuk segmen operasi
perusahaan yang besar, seperti area bisnis.

• Saat para spesialis informasi dan pemakai terlibat dalam pembuatan model 
data untuk area penerapan tertentu.



Entity Relationship Diagram(ERD)

• ERD merupakan model jaringan yang menggunakan susunan data 
yang disimpan dalam sistem secara abstrak

• ERD menekankan pada struktur dan relationship data,  berbeda 
dengan DFD(Data Flow Diagram) yang merupakan model jaringan 
fungsi yang akan dilaksanakan sistem

• Biasanya digunakan oleh profesional sistem untuk berkomunikasi 
dengan pemakai eksekutif tingkat tinggi dalam perusahaan yang 
tidak tertarik pada pelaksanaan operasi sistem sehari-hari, namun 
lebih kepada :

• Data apa saja yang diperlukan untuk bisnis mereka?

• Bagaimana data tersebut berelasi dengan data lainnya?

• Siapa saja yang diperbolehkan mengakses data tsb?



Simbol dalam Diagram E-R

ENTITAS

Hubungan

Kardinalitas:

Selalu hanya satu

Satu atau banyak

Nol atau satu

Nol, satu, atau banyak

Atribut

Garis bawah: Kunci atau 

pengenal (identifier)



Contoh ERD

Memasok

BARANG

Mengirim

KIRIMAN Memasok

PEMASOK

Digunakan_

pada
PRODUK

Berisi

PESANAN

Mengirim

PELANGGAN



Jenis Entitas

Jenis entitas (entity type) dapat berupa : 

(1) suatau elemen lingkungan, 

(2) sumber daya, dan

(3) transaksi. 

Contoh jenis-jenis entitas adalah pelanggan, pegawai, dan kartu absensi. Jenis entitas 
didokumentasikan dalam ERD dengan segi empat, seperti tampak dibawah. Tiap 
segi empat diberi label nama dari jenis entitas - biasanya kata benda tunggal. 
Meskipun suatu jenis entitas dilabeli dengan kata benda tunggal, entitas ini muncul 
beberapa kali. Misalnya, terdapat banyak pelanggan, karyawan, dan kartu absen.

Pelanggan Karyawan Kartu absensi



Hubungan

• Hubungan (relationship) adalah suatu asosiasi yang ada antara dua jenis entitas. 
Hubungan digambarkan dengan bentuk belah-ketupat. Tiap belah-ketupat diberi 
label kata kerja, pada contoh di bawah, seorang pegawai mengisi kartu absensi. 
Hubungan ini dapat juga dibaca mundur: kartu absensi diisi oleh pegawai. 

Karyawan Kartu absensi

Mengisi



Keterkaitan
• Banyaknya suatu entitas berhubungan dengan entitas lain disebut keterkaitan (connec tivity). 

Ada tiga jenis keterkaitan - satu-ke-satu, satu-ke-banyak, dan banyak-ke-banyak. Suatu cara 
umum untuk menunjukkan keterkaitan adalah dengan menggunakan karakter 1 dan M seperti 
tampak pada gambar 1. Dalam gambar 1A, satu faktur menghasilkan satu tiket pengambilan, 
yang memungkinkan pekerja gudang mengambil barang yang tertera pada faktur (keterkaitan 
satu-ke-satu). Dalam gambar 1B, satu faktur berisi banyak barang (keterkaitan satu-ke-banyak), 
dan dalam gambar 1C banyak pelanggan membeli banyak produk (keterkaitan banyak-ke-
banyak).

Menghasil 
kan

Kartu Absensi Pemeriksaan Gaji

Faktur Barang-barang 
PersediaanBerisi

Pelanggan Produk
Membe
li

A. satu-ke-satu

B. satu-ke-banyak

C. banyak-ke-banyak



Identifikasi dan Deskripsi Entitas

• Tiap kejadian dari tiap entitas perlu diidentifikasi dan dideskripsikan, 
dan ini dicapai dengan menggunakan atribut. Atribut adalah
keterangan khas dari suatu entitas. Misalnya, atribut seorang
pelanggan meliputi nomor pelanggan, nama pelanggan, dan wilayah
penjualan. Atribut-atribut tersebut sebenarnya adalah elemen-
elemen data, dan masing-masing diberikan satu nilai tunggal, yang 
disebut nilai atribut. Misalnya, nomor pelanggan 7890331 ditentukan
bagi Acme Company, yang berada dilokasi penjualan 66.



• Atribut yang mengidentifikasi entitas disebut identifiers. Contohnya adalah nomor 
pelanggan. Tidak ada dua pelanggan yang memiliki nomor yang sama. Atribut-
atribut lain mendeskripsikan entitas, dan disebut descriptors. Contohnya adalah 
nomor pelanggan dan wilayah penjualan. Beberapa pelanggan dapat memiliki nama 
yang sama, dan beberapa dapat dipastikan akan berada di kawasan yang sama. 
Identifiers sering tampak dalam ERD sebagai tulisan dengan garis bawah di dekat 
entitasnya. 

Kawasan 
penjualan

PelangganTercakup
Nomer Nomor

kawasan pelanggan

pelanggan



Persiapan ERD

ERD disiapkan oleh para spesialis informasi bekerja sama dengan pemakai. Para 
pemakai dapat meliputi eksekutif, komite pengarah SIM, manajer area pemakai, 
serta non-manajer. Para spesialis mengambil delapan langkah berikut :

• Mengidentifikasi entitas. Manajemen menentukan elemen lingkungan, sumber
daya dan transaksi mana yang akan dijelaskandengan data.

• Mengidentifikasi hubungan. Tiap entitas dihubungkan dengan entitas lain melaui
suatu jenis tindakan.

• Menyiapkan ERD kasar. Simbol-simbol dibuat sketsanya sehingga, jika mungkin, 
hubungan-hubungan terbaca dari kiri ke kanan, atau dari atas ke bawah. Gambar
A.2. merupakan contoh kasar ERD dari data mengenai pembelian bahan baku dari
pemasok. Pemasok mengisi pesanan pembelian yang berisikan bahan mentah
yang diperlukan perusahaan untuk proses produksinya. Jumlah semua pesanan
pembelian dari pemasok menggambarkan hutangnya



Diagram Hubungan Entitas Sederhana

Pemasok

Mengisi

Berisi
Pesanan 

pembelia

n

Bahan baku

Mewakili

Hutang 

dagang

Nomor pemasok

1

M

Nomor pesanan M M

pembelian

M                                                                      Nomor

barang

1

Nomor pemasok



• Memetakan elemen-elemen data pada entitas. Elemen-elemen data 
yang mengidentifikasi dan menjelaskan tiap entitas data didaftarkan 
di sebelah entitasnya, seperti tampak pada gambar berikut



Elemen-elemen Data Dipetakan ke Jenis-jenis Entitasnya

Pemasok

Mengisi

Berisi
Pesanan 

pembelia

n

Bahan baku

Hutang 

dagang

Mewakili

Nomor pemasok

Nama pemasok

Alamat pemasok

Nomor pesanan pembelian

Tanggal pesanan pembelian

Nomor pemasok

Nama pemasok

Alamat pemasok

Nomor barang (berulang n kali)

Deskripsi barang(berulang nkali) Nomor barang

Kuantitas barang(berulang n kali) Deskripsi/uraian barang

Harga satuan brg(berulang n kali) Lokasi gudang

Jumlah harga brg(berulang n kali) Harga satuan barang

Total pesanan pembelian Sisa stock

Titik pemesanan ulang

Nomor pemasok Jumlah pemesanan

Nama pemasok Jumlah yang akan dipesan

Alamat pemasok

Hutang dagang total



Latihan

• Rancanglah diagram E-R dari kasus aplikasi database sederhanauntuk sistem informasi 
akademis suatu universitas.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Entities yang dimuat adalah :

• mahasiswa: menyimpan semua informasi pribadi mengenai semua mahasiswa

• dosen: menyimpan semua informasi pribadi mengenai semua dosen

• mata_kuliah: menyimpan semua informasi mengenai semua mata kuliah yang ditawarkan

• ruang: menyimpan semua informasi mengenai ruang kelas yang digunakan



NORMALISASI

Membuat analisis data. Elemen-elemen data dipelajari 
untuk membuat struktur database menjadi efisien. 
Proses melaksanakan anlisis data disebut normalisasi, 
dan tugasnya adalah menyesuaikan data sehingga 
serupa dengan serangkaian bentuk-bentuk normal



NORMAL 1

Bentuk normal pertama (first normal form - 1NF) : Hapuskan semua elemen yang
berulang dalam suatu entitas., Jika data yang berada dalam 1NF, tidak ada data yang
muncul beberapa kali untuk satu entitas tertentu. Misalnya, catatan pesanan
pembelian seharusnya tidak berisi beberapa jenis barang yang dipesan. Perhatikan
catatan "berulang n kali" dalam gambar A.3. Masalah ini dihapuskan dengan
menciptakan suatu entitas baru, seperti purchase order line item. Dalam contoh ini,
entitas baru tersebut berisi dua attribut Identifier - nomor pesanan pembelian dan
nomor purchase order line item. Atibut-atribut identifier itu disebut composite key.
Entitas baru tersebut juga berisi beberapa atribut deskriptor, tetapi hanya muncul
sekali - pada tiap baris jenis barang. Atribut-atribut deskriptor dalam entitas purchase
order line item telah dipindahkan dari entitas pesanan pembelian.



Pesanan 
pembeian

Macam-macam 
pesanan pembelianBerisi

Bahan baku

Mewakili

Nomor pesanan pembelian Nomor pesanan pembelian Macam nomor barang
Nomor barang Tanggal pesanan 

pembelian an barang
Nomor pemasok Uraian barang Lokasi barang
Pemasok Jumlah barang tertentu Harga satuan barang
Alamat pemasok Harga satuan barang Sisa stock
Total pesanan pembelian Jumlah harga barang Titik pemesanan ulang

Jumlah pesanan
Jumlah yang dipesan

1 M 1 M



Bentuk normal kedua (second normal form - 2NF).

• Pastikan bahwa atribut descriptor bergantung pada seluruh composite key untuk identifikasi. Nilai 
diberikan pada atribut untuk tiap kejadian dari tiap entitas. Jika suatu entitas memiliki suatu 
composite key, pemberian nilai pada suatu atribut deskriptor mungkin memerlukan kedua atribut 
identifier dari composite key tersebut. Misalnya jumlah barang yang dipesan dalam pesanan 
pembelian memerlukan spesifikasi nomor pesanan pembelian dan nomor jenis barang. Atribut 
deskriptor lain hanya memerlukan satu dari atribut identifier. Penjelasan jenis barang dari barang 
yang dipesan dipesanan pembelian hanya memerlukan nomor jenis barang. Dalam hal ini nomor 
pesanan pembelian tidak relevan dalam contoh diatas, hanya jumlah barang yang dipesan dan 
harga total barang yang tergantung pada keseluruhan composite key. Karena itu, atribut 
deskriptor lain (penjelasan jenis barang dan harg perunit barang) dapat dihilangkan. Jika suatu 
baris akan dicetak dipesanan pembelian, penjelasan jenis barang dan harga perunit barang dapat 
diperoleh dari entitas bahan baku.



Bentuk normal ketiga (third normal form - 3NF)

• Pastikan bahwa nilai tidak berganung pada nilai atribut lain dalam 
entitas yang sama. Situasi ini terjadi jika Anda dapat menghitung nilai 
suatu atribut dari atribut lain. Dalam contoh diatas, harga 
keseluruhan dapat dihitung dengan mengalikan harga per unit (dari 
entitas bahan baku) dengan jumlah yang dipesan (dari entitas 
purchase order line). Karena harga keseluruhan dapat dihitung, ia 
dapatdihilangkan sebagai atribut descriptor dari entitas purchase 
order line.



Normalisasi

• Normalisasi merupakan teknik  analisis data yang mengorganisasikan atribut-atribut data 
dengan cara mengelompokkan sehingga terbentuk entitas yang  non-redundant, stabil, dan 
fleksible 

• Normalisasi dilakukan sebagai uji coba pada suatu relasi secara berkelanjutan untuk 
menentukan apakah relasi itu sudah baik, yaitu dapat dilakukan proses insert,update,delete, 
dan modifikasi pada satu atau beberapa atribut tanpa mempengaruhi integritas data dalam 
relasi tersebut.



Normalisasi: 1NF, 2NF, 3NF

• Bentuk Normal ke Satu(1NF)

• Syarat : 

1. Tidak ada set atribut yang berulang atau bernilai ganda.

2. Telah ditentukannya primary key untuk tabel atau relasi.

3. Tiap atribut hanya memiliki satu pengertian.

• Tiap atribut yang dapat memiiki banyak nilai sebenarnya menggambarkan entitas atau 
relasi yang terpisah.

• Bentuk Normal ke Dua(2NF)

• Syarat :

1. Bentuk data telah memenuhi kriteria bentuk normal ke satu.

2. Atribut bukan kunci(non-key attribute) haruslah memiliki ketergantungan fungsional 
sepenuhnya pada primary key. 



Normalisasi: 1NF, 2NF, 3NF (1)

• Bentuk Normal ke Tiga(3NF)

• Syarat :

1. Bentuk data telah memenuhi kriteria bentuk normal ke dua.

2. Atribut bukan kunci(non-key attribute) tidak boleh memiliki ketergantungan fungsional 
terhadap atribut bukan kunci lainnya. Seluruh atribut bukan kunci pada suatu relasi hanya 
memiliki ketergantungan fungsional terhadap primary key di relasi itu saja.



Contoh Normalisasi :

Diberikan tabel Mahasiswa di bawah ini, akan dilakukan

normalisasi sampai bentuk normal ke tiga

Perhatikan bahwa tabel di atas sudah dalam bentuk

normal ke Satu(1NF)



Contoh(cont’)

Bentuk Normal ke dua(2NF) :

Belum memenuhi kriteria 3NF, 

Karena atribut non-key Nilai dan

Bobot masih memiliki ketergantu-

ngan fungsional.



Contoh(cont’)

Bentuk Normal ke tiga(3NF) :


