
Pemodelan Database



Kunci(key)

 Kunci merupakan elemen record yang dipakai untuk menemukan 

record tersebut pada waktu akses atau bisa digunakan untuk 

identifikasi tiap record.

 Jenis-jenis kunci :

 Superkey

 Candidat key

 Primary key

 Alternate key

 Foreign key

 External key



Kunci(key) (1)

 Superkey : kumpulan atribut dari suatu tabel yang dapat digunakan 

untuk mengidentifikasi entity atau record dari tabel tersebut secara unik

 Candidate key : superkey dengan jumlah atribut minimal. Candidat key 

ini tidak boleh berisi atribut dari tabel yang lain

ID_cus Name No.of Pay Amount

112233 Tim 890 9000

112231 Gabry 891 8000

112241 Holy 895 10000

Candidat key



Kunci(key) (2)

 Primary key :Salah satu atrribut dari candidat key dapat dipilih 
menjadi primary key dengan 3 kriteria sbb :

 Key tersebut lebih natural untuk dijadikan acuan

 Key tersebut lebih sederhana

 Key tersebut cukup uniqe

 Alternate key :Setiap atribut dari candidate key yang tidak terpilih 
sebagai primary key akan dinamakan alternate key. Pada contoh 
sebelumnya bila untuk primary key dipilih ID_Cus maka alternate 
key nya adalah No.of Pay

 Foreign key : merupakan sembarang atribut yang menunjuk 
kepada primary key pada tabel lain.

 Akan terjadi pada suatu relasi yang memiliki kardinalitas one to many 
atau many to many



Kunci(key) (3)

 Foreign key (cont’)

KODE MK SKS KD-

Dosen

TEL 100 Fisika 3 D-101

TEL 200 Isyarat 2 D-109

TEL 210 T.Kendali 2 D-101

KD-Dosen Nama_Dosen

D-100 Badu,S.T

D-101 Ir.Thomas

D-109 Harry,S.T,M.T

Primary key Foreign key Primary key



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) :


