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Desain basis data berikut dengan relasi tabel pada umumnya dibutuhkan notasi desain menggunakan 
bagan, diagram, atau gambar struktur relasi antara tabel satu dengan yang lain.
untuk mengubah struktur gambar relasi tabel menjadi notasi relasi tabel yang berbasis teks.
penelusuran pola relasi dan keterhubungan antar tabel, termasuk penggun
dapat diperoleh sebuah notasi relasi data berbasis teks yang memfasilitasi seluruh kemungkinan arah dan 
kardinalitas relasi. Diagram notasi relasi entitas antar tabel kini dapat dituliskan dengan notasi berbasis 
teks dengan memanfaatkan 4 model notasi relasi saja. 
diimplementasikan dengan 3 buah fungsi utama sebagai jalur masukan dan identifikasi model notasi ke 
perangkat lunak. Diharapkan sebuah perangkat lunak basis data dapat mengenali r
generik dan dapat memproses tabel secara ter
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1. PENDAHULUAN 

 
Desain basis data berikut dengan relasi tabel pada umumnya dibutuhkan notasi desain menggunakan 

bagan, diagram, atau gambar struktur relasi antara tabel satu dengan yang lain.
perangkat lunak, struktur tersebut harus diubah menjadi baris kode
untuk mengubah struktur gambar relasi tabel menjadi notasi relasi tabel 
diagram menjadi notasi teks membutuhkan analisa mengenai sifat
keterhubungan antar tabel. Analisa tersebut menjadi dasar pembuatan notasi teks dengan melihat pola
relasi yang ada. 

Great Join and Associative Language (Gejala) adalah sebuah notasi relasi entitas basis data
yang dipersiapkan sebagai pendekatan model basis
lunak. Dengan notasi relasi tersebut diharapkan 
sebuah perangkat lunak basis data dapat mengenali relasi antar tabel secara generik 
sehingga perangkat lunak dapat dibangun dengan lebih cepat, meskipun notasi tersebut nantinya tetap harus 
diubah ke dalam baris kode sebagai masukan informasi struktur 

 
2. KARDINALITAS 

 
Seperti pada diagram relasi tabel, notasi relasi harus memfasilitasi tingkat kardinalitas antar tabel. 

tabel pada umumnya menggunakan tingkat kardinalitas satu ke satu, satu ke banyak, dan banyak ke banyak
[1]. 

Banyak ke banyak
 
Untuk relasi 1 to 1 dan 1 to M, misalkan antara tabel Object dan tabel Property, dapat dinyatakan seperti 

gambar di bawah ini. Pada gambar tersebut menerangkan bahwa setiap Object dapat memiliki satu hingga 
banyak Property, dan setiap Properti dapat memiliki nol atau satu Object. 1M yang
Property menyatakan bahwa jumlah anggota Property untuk tiap Objectnya adalah minimal satu dan dapat 
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ABSTRAKSI 
Desain basis data berikut dengan relasi tabel pada umumnya dibutuhkan notasi desain menggunakan 

atau gambar struktur relasi antara tabel satu dengan yang lain.Perlu adanya pendekatan 
untuk mengubah struktur gambar relasi tabel menjadi notasi relasi tabel yang berbasis teks.
penelusuran pola relasi dan keterhubungan antar tabel, termasuk penggunaan Foreign Key dan tabel relasi 

diperoleh sebuah notasi relasi data berbasis teks yang memfasilitasi seluruh kemungkinan arah dan 
kardinalitas relasi. Diagram notasi relasi entitas antar tabel kini dapat dituliskan dengan notasi berbasis 

memanfaatkan 4 model notasi relasi saja. Dari 4 model notasi tersebut dapat 
diimplementasikan dengan 3 buah fungsi utama sebagai jalur masukan dan identifikasi model notasi ke 

Diharapkan sebuah perangkat lunak basis data dapat mengenali relasi antar tabel secara 
dapat memproses tabel secara terautomatisasi menurut relasi data yang diberikan.

berikut dengan relasi tabel pada umumnya dibutuhkan notasi desain menggunakan 
atau gambar struktur relasi antara tabel satu dengan yang lain.Ketika proses implementasi 

perangkat lunak, struktur tersebut harus diubah menjadi baris kode, yang berarti perlu a
untuk mengubah struktur gambar relasi tabel menjadi notasi relasi tabel yang berbasis teks.
diagram menjadi notasi teks membutuhkan analisa mengenai sifat-sifat dan segala kemungkinan 

tabel. Analisa tersebut menjadi dasar pembuatan notasi teks dengan melihat pola

Great Join and Associative Language (Gejala) adalah sebuah notasi relasi entitas basis data
yang dipersiapkan sebagai pendekatan model basis data ke arah implementasi dalam rekayasa perangkat 
lunak. Dengan notasi relasi tersebut diharapkan desain basis data dapat lebih cepat dibuat. Dan diharapkan 

basis data dapat mengenali relasi antar tabel secara generik dan terautoma
dapat dibangun dengan lebih cepat, meskipun notasi tersebut nantinya tetap harus 

sebagai masukan informasi struktur relasi data pada perangkat lunak

Seperti pada diagram relasi tabel, notasi relasi harus memfasilitasi tingkat kardinalitas antar tabel. 
tabel pada umumnya menggunakan tingkat kardinalitas satu ke satu, satu ke banyak, dan banyak ke banyak

Tabel 1: Jumlah kardinalitas. 
Relasi kardinal Notasi dasar 

Satu ke satu 1 to 1 
Satu ke banyak 1 to M 

Banyak ke banyak M to N 

misalkan antara tabel Object dan tabel Property, dapat dinyatakan seperti 
gambar di bawah ini. Pada gambar tersebut menerangkan bahwa setiap Object dapat memiliki satu hingga 
banyak Property, dan setiap Properti dapat memiliki nol atau satu Object. 1M yang dekat dengan tabel 
Property menyatakan bahwa jumlah anggota Property untuk tiap Objectnya adalah minimal satu dan dapat 
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UNTUK  
VE LANGUAGE 

Desain basis data berikut dengan relasi tabel pada umumnya dibutuhkan notasi desain menggunakan 
Perlu adanya pendekatan 

untuk mengubah struktur gambar relasi tabel menjadi notasi relasi tabel yang berbasis teks.Dengan 
aan Foreign Key dan tabel relasi 

diperoleh sebuah notasi relasi data berbasis teks yang memfasilitasi seluruh kemungkinan arah dan 
kardinalitas relasi. Diagram notasi relasi entitas antar tabel kini dapat dituliskan dengan notasi berbasis 

Dari 4 model notasi tersebut dapat 
diimplementasikan dengan 3 buah fungsi utama sebagai jalur masukan dan identifikasi model notasi ke 

elasi antar tabel secara 
menurut relasi data yang diberikan. 

berikut dengan relasi tabel pada umumnya dibutuhkan notasi desain menggunakan 
Ketika proses implementasi 

g berarti perlu adanya pendekatan 
.Pengubahan notasi 

sifat dan segala kemungkinan 
tabel. Analisa tersebut menjadi dasar pembuatan notasi teks dengan melihat pola-pola 

Great Join and Associative Language (Gejala) adalah sebuah notasi relasi entitas basis data berbasis teks 
data ke arah implementasi dalam rekayasa perangkat 

desain basis data dapat lebih cepat dibuat. Dan diharapkan 
dan terautomatisasi 

dapat dibangun dengan lebih cepat, meskipun notasi tersebut nantinya tetap harus 
data pada perangkat lunak. 

Seperti pada diagram relasi tabel, notasi relasi harus memfasilitasi tingkat kardinalitas antar tabel. Relasi 
tabel pada umumnya menggunakan tingkat kardinalitas satu ke satu, satu ke banyak, dan banyak ke banyak 

misalkan antara tabel Object dan tabel Property, dapat dinyatakan seperti 
gambar di bawah ini. Pada gambar tersebut menerangkan bahwa setiap Object dapat memiliki satu hingga 

dekat dengan tabel 
Property menyatakan bahwa jumlah anggota Property untuk tiap Objectnya adalah minimal satu dan dapat 

mailto:yosi.malatta@widyatama.ac.id


lebih dari satu. Sedangkan 10 yang dekat dengan tabel Object menyatakan bahwa untuk tiap Property dapat 
memiliki Object sejumlah nol atau satu, perlu diperhatikan bahwa angka 1 diposisikan lebih dekat ke 
Object. 

Gambar 
 
Untuk relasi M to N, pada umumnya dibutuhkan sebuah tabel relasi 

antara anggota tabel satu dengan yang lain. Relasi M to N dapat dinotasikan seperti gambar di bawah ini. 
Pada contoh tersebut, 1M berarti setiap Object dapat memiliki jumlah Property sebanyak minimal satu dan 
dapat lebih dari satu. Demikian juga 0M berarti setiap Property dapat memiliki nol atau lebih dari satu 
Object. Penggunaan M pada keduanya adalah M yang merupakan singkatan dari Many (bahasa Inggris).

 

 
Gambar 

 
Seperti pada penggunaan 0M atau 1M, p

lebih baik didefinisikan sehingga tiap-tiap anggota dapat terlihat jumlah 
hanya sekedar relasi satu ke satu atau satu ke banyak dan sebagainya. Pembatasan ini memungkinkan definisi 
yang lebih akurat, misalkan setiap Object dapat memiliki 4 atau 5 Property, maka dapat dinyatakan dengan 
4..5 pada notasi. Selain itu pada implementasi perang
keanggotaan. 

Jumlah keanggotaan 0, 1, dan M antara tabel satu dengan yang lain dapat saling berkaitan dengan relasi 
tabel pada umumnya. Tabel berikut menerangkan 
relasi dan hubungan jumlah keanggotaan.

 
Tabel 2: Kemungkinan k

Relasi Object Property 
1 to 1 01 01 Sebuah Object dapat 

Property 
1 to M 01 0M Sebuah Object dapat memiliki nol, satu, atau 

banyak Property
1 to M 01 1M Sebuah Object dapat 

Property 
1 to 1 11 01 Sebuah Object dapat memiliki nol atau satu 

Property 
1 to 1 11 11 Sebuah Object harus memiliki satu Property
1 to M 11 0M Sebuah Object dapat memiliki nol, satu, atau 

banyak Property
1 to M 11 1M Sebuah Object dapat memiliki satu atau banyak 

Property 
M to N 0M 0M Sebuah Object dapat memiliki nol, satu, atau 

banyak Property
M to N 0M 1M Sebuah Object dapat memiliki satu atau banyak 

Property 
M to N 1M 1M Sebuah Object dapat memiliki satu atau banyak 

Property 
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lebih dari satu. Sedangkan 10 yang dekat dengan tabel Object menyatakan bahwa untuk tiap Property dapat 
au satu, perlu diperhatikan bahwa angka 1 diposisikan lebih dekat ke 

 
 

Gambar 1: Contoh relasi entitas antara dua tabel. 

Untuk relasi M to N, pada umumnya dibutuhkan sebuah tabel relasi sebagai pencatat keterhubungan 
ta tabel satu dengan yang lain. Relasi M to N dapat dinotasikan seperti gambar di bawah ini. 

Pada contoh tersebut, 1M berarti setiap Object dapat memiliki jumlah Property sebanyak minimal satu dan 
satu. Demikian juga 0M berarti setiap Property dapat memiliki nol atau lebih dari satu 

Object. Penggunaan M pada keduanya adalah M yang merupakan singkatan dari Many (bahasa Inggris).

 

Gambar 2: Contoh relasi entitas banyak ke banyak. 

Seperti pada penggunaan 0M atau 1M, pembatasan jumlah keanggotaan antara tabel satu dengan yang lain 
tiap anggota dapat terlihat jumlah minimum dan maksimumnya, bukan 

edar relasi satu ke satu atau satu ke banyak dan sebagainya. Pembatasan ini memungkinkan definisi 
yang lebih akurat, misalkan setiap Object dapat memiliki 4 atau 5 Property, maka dapat dinyatakan dengan 

Selain itu pada implementasi perangkat lunak, keterangan tersebut dapat memperinci jumlah 

Jumlah keanggotaan 0, 1, dan M antara tabel satu dengan yang lain dapat saling berkaitan dengan relasi 
tabel pada umumnya. Tabel berikut menerangkan berbagai kemungkinan kardinalitas antar

jumlah keanggotaan. 

Kemungkinan kardinalitas antara tabel Object dan tabel Property. 
Object ke Property Property ke

Sebuah Object dapat memiliki nol atau satu Sebuah Property dapat memiliki nol atau satu 
Property  

Sebuah Object dapat memiliki nol, satu, atau 
banyak Property 

Sebuah Property dapat memiliki nol atau satu 
Property  

Sebuah Object dapat memiliki satu atau banyak Sebuah Property dapat memiliki nol atau satu 
Property  

Sebuah Object dapat memiliki nol atau satu Sebuah Property harus memiliki satu Object

Sebuah Object harus memiliki satu Property Sebuah Property harus memiliki satu Object
Sebuah Object dapat memiliki nol, satu, atau 
banyak Property 

Sebuah Property harus memiliki satu Object

Sebuah Object dapat memiliki satu atau banyak Sebuah Property harus memiliki satu Object

Sebuah Object dapat memiliki nol, satu, atau 
banyak Property 

Sebuah Property dapat memiliki nol, satu, 
atau banyak Object 

Sebuah Object dapat memiliki satu atau banyak A Sebuah Property dapat 
atau banyak Object 

Sebuah Object dapat memiliki satu atau banyak Sebuah Property dapat memiliki satu atau 
banyak Object 
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lebih dari satu. Sedangkan 10 yang dekat dengan tabel Object menyatakan bahwa untuk tiap Property dapat 
au satu, perlu diperhatikan bahwa angka 1 diposisikan lebih dekat ke tabel 

sebagai pencatat keterhubungan 
ta tabel satu dengan yang lain. Relasi M to N dapat dinotasikan seperti gambar di bawah ini. 

Pada contoh tersebut, 1M berarti setiap Object dapat memiliki jumlah Property sebanyak minimal satu dan 
satu. Demikian juga 0M berarti setiap Property dapat memiliki nol atau lebih dari satu 

Object. Penggunaan M pada keduanya adalah M yang merupakan singkatan dari Many (bahasa Inggris). 

embatasan jumlah keanggotaan antara tabel satu dengan yang lain 
minimum dan maksimumnya, bukan 

edar relasi satu ke satu atau satu ke banyak dan sebagainya. Pembatasan ini memungkinkan definisi 
yang lebih akurat, misalkan setiap Object dapat memiliki 4 atau 5 Property, maka dapat dinyatakan dengan 

memperinci jumlah 

Jumlah keanggotaan 0, 1, dan M antara tabel satu dengan yang lain dapat saling berkaitan dengan relasi 
kardinalitas antar dua tabel melalui 

keObject 
Sebuah Property dapat memiliki nol atau satu 

Sebuah Property dapat memiliki nol atau satu 

Sebuah Property dapat memiliki nol atau satu 

Sebuah Property harus memiliki satu Object 

Sebuah Property harus memiliki satu Object 
Sebuah Property harus memiliki satu Object 

memiliki satu Object 

Sebuah Property dapat memiliki nol, satu, 

A Sebuah Property dapat memiliki nol, satu, 

Sebuah Property dapat memiliki satu atau 



Gambar 3: 
 
Pada gambar di atas, relasi entitas kompleks dapat dinotasikan secara terpisah menurut 

masing. Setiap jalur relasi dapat memiliki deskripsi 
diagram relasi entitas yang menuliskan 
Object memiliki relasi Memiliki sekaligus Dimiliki untuk tabel Property. Hal tersebut harus dinyatakan 
dengan arah pada relasi [3]. Dan pada umumnya hal itu tidak dilakukan.

 
3. IMPLEMENTASI RELASI 

 
Untuk menghubungkan dua buah tabel menjadi satu relasi dibutuhkan sebuah pencatatan keanggotaan. 

Pada tingkat kardinalitas 1 to 1 dan 1 to M
pada salah satu tabel. Nilai FK menjadi wajib jika sifat keanggotaan tersebut 11, atau wajib ada dan hanya 
satu. Pada relasi 01 maka nilai FK akan terisi jika ada keanggotaan. Karena relasi 01 memungkinkan tidak 
ada keanggotaan maka nilai FK harus da
menyatakan ketidakadaan anggota. Sehingga dibutuhkan notasi FK khusus, yang dalam hal ini ada FK 
dengan nilai khusus yaitu Signed Foreign Key (SFK). Dengan adanya SFK, nilai khusus yang menentuka
ada atau tidaknya keanggotaan akan lebih mempermudah pengenalan anggota. Nilai 
tersebut dapat disesuaikan menurut kesepakatan pada saat implementasi, misal 0 (nol) atau 
tidak ada anggota. 

Hubungan FK dan SFK pada relasi dan kardinalitas antar tabel dapat dilihat pada tabel di bawah. Pada 
tabel tersebut terlihat pola pemakaian FK pada tabel Property jika tabel Object memiliki tingkat 10, dan FK 
banyak dipakai di tabel Property jika tabel Object memiliki tingkat 11. Seda
dibutuhkan sebuah tabel relasi yang mencatat keanggotaan tabel dengan nilai FK untuk masing

 
Tabel 3: Implementasi pada t

Relasi Object
1 to 1 10
1 to M 10
1 to M 10
1 to 1 11
1 to 1 11
1 to M 11
1 to M 11
M to M M0
M to M M0
M to M M1

 
4. DESAIN NOTASI 

 
Notasi relasi basis data dibutuhkan untuk menyatakan keterhubungan kardinalitas sekaligus relasi antar 

tabel sehingga mempermudah proses implementasi pada perangkat lunak.
mendefinisikan arah relasi, nama kedua tabel, nama tabel relasi, deskripsi relasi,
Selain itu, perlu keterangan posisi FK atau SFK pada tabel yang terlibat.

Arah relasi adalah definisi logis yang menyatakan sebuah tabel memiliki sejumlah anggota pada tabel lain 
tetapi belum tentu sebaliknya. Sebagai contoh, 
maka setiap Orang dapat memiliki nilai yang berbeda dengan apa yang 
di-query berdasarkan tabel Robot. 
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 Contoh relasi entitas kompleks antara dua tabel. 

Pada gambar di atas, relasi entitas kompleks dapat dinotasikan secara terpisah menurut jalur relasi masing
masing. Setiap jalur relasi dapat memiliki deskripsi relasi masing-masing [2]. Maka dari itu ada b
diagram relasi entitas yang menuliskan setiap jalur entitas dengan deskripsi relasi ke kedua arah. Misal, tabel 
Object memiliki relasi Memiliki sekaligus Dimiliki untuk tabel Property. Hal tersebut harus dinyatakan 

pada umumnya hal itu tidak dilakukan. 

Untuk menghubungkan dua buah tabel menjadi satu relasi dibutuhkan sebuah pencatatan keanggotaan. 
1 to M, lebih sering diimplementasikan menggunakan Foreign Key

Nilai FK menjadi wajib jika sifat keanggotaan tersebut 11, atau wajib ada dan hanya 
satu. Pada relasi 01 maka nilai FK akan terisi jika ada keanggotaan. Karena relasi 01 memungkinkan tidak 
ada keanggotaan maka nilai FK harus dapat menyatakan bahwa nilai yang dimiliki adalah khusus untuk 
menyatakan ketidakadaan anggota. Sehingga dibutuhkan notasi FK khusus, yang dalam hal ini ada FK 
dengan nilai khusus yaitu Signed Foreign Key (SFK). Dengan adanya SFK, nilai khusus yang menentuka
ada atau tidaknya keanggotaan akan lebih mempermudah pengenalan anggota. Nilai ketidakadaan anggota 

menurut kesepakatan pada saat implementasi, misal 0 (nol) atau 

si dan kardinalitas antar tabel dapat dilihat pada tabel di bawah. Pada 
tabel tersebut terlihat pola pemakaian FK pada tabel Property jika tabel Object memiliki tingkat 10, dan FK 
banyak dipakai di tabel Property jika tabel Object memiliki tingkat 11. Sedangkan untuk relasi M to M, 
dibutuhkan sebuah tabel relasi yang mencatat keanggotaan tabel dengan nilai FK untuk masing

Implementasi pada tabel Object dan tabel Property dengan relasi yang terhubung.
Object Property Implementasi Keterhubungan 

10 01 SFK pada salah satu tabel 
10 0M SFK pada tabel Property 
10 1M SFK pada tabel Property 
11 01 FK pada tabel Property 
11 11 FK kedua tabel 
11 0M FK pada tabel Property 
11 1M FK pada tabel Property 
M0 0M Diperlukan tabel relasi 
M0 1M Diperlukan tabel relasi 
M1 1M Diperlukan tabel relasi 

dibutuhkan untuk menyatakan keterhubungan kardinalitas sekaligus relasi antar 
tabel sehingga mempermudah proses implementasi pada perangkat lunak. Setiap notasi harus dapat 
mendefinisikan arah relasi, nama kedua tabel, nama tabel relasi, deskripsi relasi, dan batas-batas keanggotaan. 
Selain itu, perlu keterangan posisi FK atau SFK pada tabel yang terlibat. 

Arah relasi adalah definisi logis yang menyatakan sebuah tabel memiliki sejumlah anggota pada tabel lain 
tetapi belum tentu sebaliknya. Sebagai contoh, tabel Orang dengan tabel Robot menggunakan relasi Melihat, 
maka setiap Orang dapat memiliki nilai yang berbeda dengan apa yang Dilihat Robot. Meskipun nanti dapat 
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jalur relasi masing-
. Maka dari itu ada beberapa 

setiap jalur entitas dengan deskripsi relasi ke kedua arah. Misal, tabel 
Object memiliki relasi Memiliki sekaligus Dimiliki untuk tabel Property. Hal tersebut harus dinyatakan 

Untuk menghubungkan dua buah tabel menjadi satu relasi dibutuhkan sebuah pencatatan keanggotaan. 
, lebih sering diimplementasikan menggunakan Foreign Key (FK) 

Nilai FK menjadi wajib jika sifat keanggotaan tersebut 11, atau wajib ada dan hanya 
satu. Pada relasi 01 maka nilai FK akan terisi jika ada keanggotaan. Karena relasi 01 memungkinkan tidak 

pat menyatakan bahwa nilai yang dimiliki adalah khusus untuk 
menyatakan ketidakadaan anggota. Sehingga dibutuhkan notasi FK khusus, yang dalam hal ini ada FK 
dengan nilai khusus yaitu Signed Foreign Key (SFK). Dengan adanya SFK, nilai khusus yang menentukan 

ketidakadaan anggota 
menurut kesepakatan pada saat implementasi, misal 0 (nol) atau -1 yang berarti 

si dan kardinalitas antar tabel dapat dilihat pada tabel di bawah. Pada 
tabel tersebut terlihat pola pemakaian FK pada tabel Property jika tabel Object memiliki tingkat 10, dan FK 

ngkan untuk relasi M to M, 
dibutuhkan sebuah tabel relasi yang mencatat keanggotaan tabel dengan nilai FK untuk masing-masing tabel. 

erhubung. 

dibutuhkan untuk menyatakan keterhubungan kardinalitas sekaligus relasi antar 
Setiap notasi harus dapat 

batas keanggotaan. 

Arah relasi adalah definisi logis yang menyatakan sebuah tabel memiliki sejumlah anggota pada tabel lain 
tabel Orang dengan tabel Robot menggunakan relasi Melihat, 

Robot. Meskipun nanti dapat 



Relasi Notasi 
1 to 1 dan 1 to M t1* (desc) x..y *t2

M to M t1 (desc) – tr x..y t2

 
Pada umumnya relasi tabel dapat digambarkan sebagai keterhubungan dua arah. Keanggotaan 

tabel dua arah, tabel yang satu memiliki pengaruh pada jumlah keanggotaan di tabel lain, misalnya seperti 
relasi tabel Suami dan tabel Istri. Keanggotaan tersebut bersifat dua arah. Untuk memfasilitasi hal tersebut 
dibutuhkan notasi seperti pada tabel berikut.

 

Relasi Notasi 
1 to 1 dan 1 to M t1* (desc1) a..b – x..y (desc2) *t2

M to M t1(desc1) a..b – tr x..y (desc2) t2

 
5. IMPLEMENTASI NOTASI 

 
Dari pendefinisian notasi teks tersebut di atas, kini dapat dengan mudah melihat daftar relasi tabel yang 

siap diimplementasikan ke dalam kode program. Aspek teknis seperti pendefinisian 
dinyatakan sebagai parameter pada fungsi.

Penggunaan SFK dan FK pada saat implementasi sangat menentukan jumlah keanggotaan setiap 
melakukan penyuntingan pada record tabel. Oleh karena itu perlu dibedakan antara fungsi untuk 
mengidentifikasi SFK dan FK. Pembedaan tersebut dilakukan untuk memisah antara proses 
diisi dan yang tidak. 

 
Tabel 6: Contoh implementasi 

Relasi  Notasi 
10 – 01 Object (Having) 0..1 *Property 
10 - 0M Object (Having) 0..M *Property 
10 - 1M Object (Having) 1..M *Property 
11 – 01 Object (Having) 0..1 *Property 
11 – 11 Object* (Having) 1..1 *Property 
11 - 0M Object (Having) 0..M *Property 
11 - 1M Object (Having) 1..M *Property 
M0 - 0M Object (Having) 0..1 *Property 
M0 - 1M Object (Having) 0..M *Property 
M1 - 1M Object (Having) 1..M *Property 
 
Pada notasi relasi dua arah, nama fungsi yang digunakan tetap sama, tetapi dengan penambahan beberapa 

parameter seperti yang dicetak tebal pada tabel
yang sama, memungkinkan untuk melakukan penambahan parameter
Hal tersebut dapat membantu untuk menyederhanakan kode program.

 
Tabel 7: Implementasi 

Relasi  Notasi 
10 - 01 Object (Having) 1..0 - 0..1(Owned By) *Property

10 - 0M Object (Having) 1..0 - 0..M (Owned By) 
*Property 

10 - 1M Object (Having) 1..0 - 1..M (Owned By) 
*Property 

11 - 01 Object (Having) 1..1 - 0..1 (Owned By) *Property
11 - 11 Object (Having) 1..1 - 1..1 (Owned By) *Property
11 - 0M Object (Having) 1..1 - 0..M (Owned By) 

*Property 
11 - 1M Object (Having) 1..1 - 1..M (Owned By) 
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Tabel 4: Notasi relasi satu arah. 
Keterangan 

t1* (desc) x..y *t2 t1 dan t2 adalah nama tabel yang direlasikan. 
tr adalah nama tabel relasi 
Tanda (*) berarti letak FK atau SFK pada tabel, tidak ditulis jika tidak 
ada. 
desc adalah deskripsi keanggotaan t1 terhadap t2. 
x adalah batas minimum keanggotaan. 
y adalah batas maksimum keanggotaan, jika banyak cukup ditulis M.

t2 

umumnya relasi tabel dapat digambarkan sebagai keterhubungan dua arah. Keanggotaan 
satu memiliki pengaruh pada jumlah keanggotaan di tabel lain, misalnya seperti 

relasi tabel Suami dan tabel Istri. Keanggotaan tersebut bersifat dua arah. Untuk memfasilitasi hal tersebut 
a tabel berikut. 

Tabel 5: Notasi relasi dua arah. 
Keterangan 

x..y (desc2) *t2 t1 dan t2 adalah nama tabel yang direlasikan. 
tr adalah nama tabel relasi 
Tanda (*) berarti letak FK atau SFK pada tabel, tidak ditulis jika tidak 
ada. 
desc1 dan desc2 adalah deskripsi keanggotaan t1 terhadap t2.
a dan x adalah batas minimum keanggotaan. 
b dan y adalah batas maksimum keanggotaan, jika banyak cukup ditulis 
M. 

tr x..y (desc2) t2 

Dari pendefinisian notasi teks tersebut di atas, kini dapat dengan mudah melihat daftar relasi tabel yang 
siap diimplementasikan ke dalam kode program. Aspek teknis seperti pendefinisian nama FK atau SFK perlu 

pada fungsi. 
Penggunaan SFK dan FK pada saat implementasi sangat menentukan jumlah keanggotaan setiap 

melakukan penyuntingan pada record tabel. Oleh karena itu perlu dibedakan antara fungsi untuk 
tifikasi SFK dan FK. Pembedaan tersebut dilakukan untuk memisah antara proses 

mplementasi notasisatu arahtabel Object ke tabel Property. 
Implementasi 

SignedForeignKey("Property", "object_id", "Object", "Having", 0, 1)
SignedForeignKey("Property", "object_id", "Object", "Having", 0, 0)
SignedForeignKey("Property", "object_id", "Object", "Having", 1, 0)

ForeignKey("Property ", "object_id", "Object", "Having", 0, 1)
ForeignKey("Object", "property_id", "Property", "Having", 1, 1)
ForeignKey("Property", "object_id", "Object", "Having", 1, 1)
ForeignKey("Property", "object_id", "Object", "Having", 1, 0)

Relate("Object", "Having", "Property", 0, 0, "RelationTable", "object_id", "property_id")
Relate("Object", "Having", "Property", 0, 0, "RelationTable", "object_id", "property_id")
Relate("Object", "Having", "Property", 1, 0, "RelationTable", "object_id", "property_id")

fungsi yang digunakan tetap sama, tetapi dengan penambahan beberapa 
parameter seperti yang dicetak tebal pada tabel di bawah. Penggunaan fasilitas overload,dengan nama fungsi 

memungkinkan untuk melakukan penambahan parameter opsional jika notasi tersebut dua arah. 
Hal tersebut dapat membantu untuk menyederhanakan kode program. 

Implementasi notasidua arah antara tabel Object dan tabel Property. 
Implementasi 

*Property SignedForeignKey("Property", "object_id", "Object", "Having", 0, 1, 
By") 

0..M (Owned By) SignedForeignKey("Property", "object_id", "Object", "Having", 0, 0, 
By") 

1..M (Owned By) SignedForeignKey("Property", "object_id", "Object", "Having", 1, 0, 
By") 

0..1 (Owned By) *Property ForeignKey("Property", "object_id", "Object", "Having", 0, 1, 
1..1 (Owned By) *Property ForeignKey("Property", "object_id", "Object", "Having", 1, 1, 

0..M (Owned By) ForeignKey("Property", "object_id", "Object", "Having", 1, 1, 

1..M (Owned By) ForeignKey("Property", "object_id", "Object", "Having", 1, 0, 
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, tidak ditulis jika tidak 

 

y adalah batas maksimum keanggotaan, jika banyak cukup ditulis M. 

umumnya relasi tabel dapat digambarkan sebagai keterhubungan dua arah. Keanggotaan pada relasi 
satu memiliki pengaruh pada jumlah keanggotaan di tabel lain, misalnya seperti 

relasi tabel Suami dan tabel Istri. Keanggotaan tersebut bersifat dua arah. Untuk memfasilitasi hal tersebut 

Tanda (*) berarti letak FK atau SFK pada tabel, tidak ditulis jika tidak 

desc1 dan desc2 adalah deskripsi keanggotaan t1 terhadap t2. 

b dan y adalah batas maksimum keanggotaan, jika banyak cukup ditulis 

Dari pendefinisian notasi teks tersebut di atas, kini dapat dengan mudah melihat daftar relasi tabel yang 
nama FK atau SFK perlu 

Penggunaan SFK dan FK pada saat implementasi sangat menentukan jumlah keanggotaan setiap 
melakukan penyuntingan pada record tabel. Oleh karena itu perlu dibedakan antara fungsi untuk 

tifikasi SFK dan FK. Pembedaan tersebut dilakukan untuk memisah antara proses FK yang wajib 

 

SignedForeignKey("Property", "object_id", "Object", "Having", 0, 1) 
SignedForeignKey("Property", "object_id", "Object", "Having", 0, 0) 
SignedForeignKey("Property", "object_id", "Object", "Having", 1, 0) 

ForeignKey("Property ", "object_id", "Object", "Having", 0, 1) 
y", "Having", 1, 1) 

ForeignKey("Property", "object_id", "Object", "Having", 1, 1) 
ForeignKey("Property", "object_id", "Object", "Having", 1, 0) 

Relate("Object", "Having", "Property", 0, 0, "RelationTable", "object_id", "property_id") 
Relate("Object", "Having", "Property", 0, 0, "RelationTable", "object_id", "property_id") 
Relate("Object", "Having", "Property", 1, 0, "RelationTable", "object_id", "property_id") 

fungsi yang digunakan tetap sama, tetapi dengan penambahan beberapa 
,dengan nama fungsi 

jika notasi tersebut dua arah. 

 

SignedForeignKey("Property", "object_id", "Object", "Having", 0, 1, "Owned 

SignedForeignKey("Property", "object_id", "Object", "Having", 0, 0, "Owned 

SignedForeignKey("Property", "object_id", "Object", "Having", 1, 0, "Owned 

ForeignKey("Property", "object_id", "Object", "Having", 0, 1, "Owned By") 
", "Having", 1, 1, "Owned By") 

ForeignKey("Property", "object_id", "Object", "Having", 1, 1, "Owned By") 

, 1, 0, "Owned By") 



*Property 
M0 - 0M Object (Having) M..0 - RelationTable 0..M 

(Owned By) Property 
M0 - 1M Object (Having) M..0 - RelationTable 1..M 

(Owned By) Property 
M1 - 1M Object (Having) M..1 - RelationTable 1..M 

(Owned By) Property 
 

Jumlah batas keanggotaan dibuat lebih generik sebagai parameter
keanggotaan lebih dari satu maka cukup parameter maksimum diisikan 0 sebagai tanda pengganti M.
kenyataannya, pembatasan nilai minimum dan maksimum keanggotaan adalah proses pengecekan yang 
terletak pada saat pengeditan record data dalam perangkat lunak.

 
6. PENUTUP 

 
Dengan penelusuran pola relasi dan keterhubungan antar tabel, termasuk penggunaan FK dan tabel relasi 

diperoleh sebuah notasi relasi data berbasis teks yang memfasilitasi seluruh kemungkinan 
kardinalitas relasi. Diagram notasi relasi entitas antar
yang jauh lebih sederhana. Dari analisa 
fungsi pada implementasi yang lebih sederhana pula
proses implementasi cukup dengan 
memanfaatkan 3 buah fungsi utama. 

Dengan penyederhanaan notasi dan penggunaan fungsi secara minimal tersebut diharapkan sebuah 
perangkat lunak mampu dikembangkan untuk membangun mekanisme automasi perangkat lunak yang dapat 
membangkitkan sebuah antarmuka masukan, 
informasi notasi yang dimasukkan. 
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RelationTable 0..M Relate("Object", "Having", "Property", 0, 0, "RelationTable", "object_id", 
"property_id", "Owned By", 0, 0) 

1..M Relate("Object", "Having", "Property", 0, 0, "RelationTable", "object_id", 
"property_id", "Owned By", 1, 0) 

1..M Relate("Object", "Having", "Property", 1, 0, "RelationTable", "object_id", 
"property_id", "Owned By", 1, 0) 

Jumlah batas keanggotaan dibuat lebih generik sebagai parameter tambahan. Jika jumlah maksimum 
keanggotaan lebih dari satu maka cukup parameter maksimum diisikan 0 sebagai tanda pengganti M.

minimum dan maksimum keanggotaan adalah proses pengecekan yang 
terletak pada saat pengeditan record data dalam perangkat lunak. 

Dengan penelusuran pola relasi dan keterhubungan antar tabel, termasuk penggunaan FK dan tabel relasi 
diperoleh sebuah notasi relasi data berbasis teks yang memfasilitasi seluruh kemungkinan 

Diagram notasi relasi entitas antar tabel kini dapat dituliskan dengan notasi berbasis teks
 tersebut memungkinkan adanya pengerucutan ke arah 

yang lebih sederhana pula. Untuk mendefinisikan relasi entitas basis d
proses implementasi cukup dengan 4 model notasi. Sedangkan pada implementasi cukup dengan 

Dengan penyederhanaan notasi dan penggunaan fungsi secara minimal tersebut diharapkan sebuah 
gkan untuk membangun mekanisme automasi perangkat lunak yang dapat 
masukan, penyuntingan, dan query basis data hanya dengan berdasar pada 

Relationship Model - Toward a Unified View of Data”, ACM Transactions on 
Database Systems, Vol. 1, No. 1, March, 1976. 
James Dullea et al., “An Analysis of Structural Validity in Entity-Relationship Modeling”, Data & 

 
David C. Hay dan Michael J. Lynott, “UML as a Data Modeling Notation”, tdan.com, September 3, 
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Relate("Object", "Having", "Property", 0, 0, "RelationTable", "object_id", 

Relate("Object", "Having", "Property", 0, 0, "RelationTable", "object_id", 

ionTable", "object_id", 

jumlah maksimum 
keanggotaan lebih dari satu maka cukup parameter maksimum diisikan 0 sebagai tanda pengganti M. Pada 

minimum dan maksimum keanggotaan adalah proses pengecekan yang 

Dengan penelusuran pola relasi dan keterhubungan antar tabel, termasuk penggunaan FK dan tabel relasi 
diperoleh sebuah notasi relasi data berbasis teks yang memfasilitasi seluruh kemungkinan arah dan 

tabel kini dapat dituliskan dengan notasi berbasis teks 
arah mekanisme dan 

. Untuk mendefinisikan relasi entitas basis data pada 
4 model notasi. Sedangkan pada implementasi cukup dengan 

Dengan penyederhanaan notasi dan penggunaan fungsi secara minimal tersebut diharapkan sebuah 
gkan untuk membangun mekanisme automasi perangkat lunak yang dapat 

, dan query basis data hanya dengan berdasar pada 

Toward a Unified View of Data”, ACM Transactions on 

Relationship Modeling”, Data & 

David C. Hay dan Michael J. Lynott, “UML as a Data Modeling Notation”, tdan.com, September 3, 


