
SISTEM BASIS DATA 



Normalisasi 

Normalisasi adalah proses pembentukan struktur 
basis data sehingga sebagian besar ambiguity bisa 

dihilangkan.  

Tahap Normalisasi dimulai dari tahap paling ringan 
(1NF) hingga paling ketat (5NF)  

Biasanya hanya sampai pada tingkat 3NF atau BCNF 
karena sudah cukup memadai untuk menghasilkan 

tabel-tabel yang berkualitas baik  



Pentingnya Normalisasi 

Karena adanya struktur database yang kurang 
bagus yang akan mengurangi kemampuannya 

• Data yang sama tersimpan di beberapa tempat 

• Ketidakmampuan untuk menghasilkan informasi 

• Terjadi kehilangan informasi 

• Terjadi adanya redundansi (pengulangan) atau 
duplikasi data sehingga memboroskan ruang 
penyimpanan dan menyulitkan saat proses 
updating data 

• Adanya NULL VALUE 



Sebuah tabel dikatakan efisien atau 
normal jika memenuhi 3 kriteria: 

• Jika ada dekomposisi (penguraian) tabel, maka 
dekomposisinya  harus dijamin aman (Lossless-
Join Decomposition) 

• Terpeliharanya ketergantungan fungsional pada 
saat perubahan data (Dependency Preservation) 

• Tidak melanggar Boyce-Code Normal Form 
(BCNF) 

Normalisasi 



Jika kriteria ketiga (BCNF) tidak 
dapat terpenuhi, maka paling 

tidak tabel tersebut tidak 
melanggar Bentuk Normal  tahap 
ketiga (3rd Normal Form / 3NF) 



Lossless Join 
Decomposition 

Kapan Lossless-Join 
Decomposition dikerjakan ?  

•Pengulangan Informasi 

•Potensi inkonsistensi data pada 
operasi pengubahan 

•Tersembunyinya informasi tertentu 



Contoh  : TABEL MHS_KUL 

NIM KODE_MK NAMA_MK 

0439015001 3901511 PTI 

0439015002 3901512 WORD PROCESSING 

0439015003 3901511 PTI 

0439015004 3901511 PTI 

0439015005 3901512 WORD PROCESSING 

Lossless Join 
Decomposition 



Dekomposisi dengan memperhatikan 
Ketergantungan Fungsionalnya (Functional 
Dependency) 

• Functional dependency 

• Hubungan yang menggambarkan bagaimana suatu 
nilai (value) pada determinan bisa digunakan untuk 
mencari atribut yang lain 

• Determinant 

• Nilai dari suatu atribut yang dapat digunakan untuk 
mencari nilai pada atribut lain dalam suatu relasi 

Lossless Join 
Decomposition 



Pada contoh tabel MHS_KUL yang 
menjadi determinan adalah atribut / 

kolom KODE_MK 

Apabila tabel yang diuraikan 
dikembalikan menjadi tabel asal tidak 

akan berubah maka tabel hasil 
penguraian dapat dikategorikan aman 

Lossless Join 
Decomposition 



NIM KODE_MK 

0439015001 3901511 

0439015002 3901512 

0439015003 3901511 

0439015004 3901511 

0439015005 3901512 

KODE_MK NAMA_MK 

3901511 PTI 

3901512 WORD PROCESSING 

3901511 PTI 

3901511 PTI 

3901512 WORD PROCESSING 

TABEL NIM_MK 

TABEL MK 



Tabel Universal 

 Tabel Universal (Universal / Star Table)  
sebuah tabel yang merangkum semua 
kelompok data yang saling berhubungan, 
adalah bukan merupakan tabel yang baik  

 



 

 

Tabel Universal 



Functional Dependency 

Functional Dependency menggambarkan hubungan 
attributes dalam sebuah relasi 

Suatu atribut dikatakan functionally dependant pada 
yang lain jika kita menggunakan nilai atribut tersebut 

untuk menentukan nilai atribut yang lain 

Simbol yang digunakan adalah  untuk mewakili 
functional dependency. 

  dibaca “secara fungsional menentukan” 



Functional Dependency 

Notasi: A  B 

 A dan B adalah atribut dari sebuah tabel. 
Berarti secara fungsional A menentukan B 
atau B tergantung pada A, jika dan hanya 
jika ada 2 baris data dengan nilai A yang 
sama, maka nilai B juga sama  

Notasi: A   B  atau  A   x  B 

 Adalah kebalikan dari notasi sebelumnya 

 



Functional Dependency 



NIM  NamaMhs 
Karena untuk setiap nilai nim yang 
sama, maka nilai NamaMhs juga sama 

Functional Dependency 



{Matakuliah, NIM}  NilaiHuruf 
Matakuliah dan NIM yang sama, maka 
NilaiHuruf juga sama, karena Matakuliah 
dan NIM merupakan key (bersifat unik). 

Functional Dependency 



Bentuk-bentuk Normal 

Bentuk Normal 
Tahap Pertama (1st 

Normal Form / 
1NF) 

Bentuk Normal 
Tahap Kedua (2nd 

Normal Form / 
2NF) 

Bentuk Normal 
Tahap (3rd Normal 

Form / 3NF) 

Boyce-Code 
Normal Form 

(BCNF) 

Bentuk Normal 
Tahap (4th Normal 

Form / 4NF) 

Bentuk Normal 
Tahap (5th Normal 

Form / 5NF) 



NORMALISASI 1NF 

1st Normal Form (1NF) 
 

 

Merubah dari bentuk tabel tidak normal 
(unnormalized) menjadi bentuk normal (1NF). 

Suatu relasi R disebut 1st NF jika dan hanya jika 
kondisi semua atribut value-nya harus atomic (tidak 

boleh ada atribut yang composit / multivalue) 



Misal Data Mahasiswa sbb : 

 

 

 

Atau 

 

 

 

 Tabel-tabel di atas tidak memenuhi syarat 1NF 



Tabel Mahasiswa 

Tabel Hobi 

Dekomposisi 



Tabel JadwalKuliah 

Kodekul   NamaKul  Dosen  Kelas  Jadwal  

Kodekul  NamaKul  Dosen  Kelas  JadwalHari  JadwalJam  

 Dimana nilai pada atribut jadwal berisi gabungan antara Hari 
dan Jam 

 Jika asumsi hari dan jam memegang peranan penting dalam 
sistem basis data, maka atribut Jadwal perlu dipisah sehingga 
menjadi JadwalHari dan JadwalJam sbb: 

Tabel JadwalKuliah 



Bentuk normal 2NF terpenuhi dalam sebuah tabel jika telah 
memenuhi bentuk 1NF, dan semua atribut selain primary key, 
secara utuh memiliki Functional Dependency pada primary key 

Sebuah tabel tidak memenuhi 2NF, jika ada atribut yang 
ketergantungannya (Functional Dependency) hanya bersifat 

parsial saja (hanya tergantung pada sebagian dari primary key)  

Jika terdapat atribut yang tidak memiliki ketergantungan 
terhadap primary key, maka atribut tersebut harus dipindah 

atau dihilangkan 

NORMALISASI 2NF 



Tabel berikut memenuhi 1NF tapi tidak termasuk 2NF: 

Mhs_nrp  mhs_nama  mhs_alamat  mk_kode  mk_nama  mk_sks  nihuruf  

 Tidak memenuhi 2NF, karena {Mhs_nrp, mk_kode} yang 
dianggap sebagai primary key sedangkan: 

 {Mhs_nrp, mk_kode}     mhs_nama 

 {Mhs_nrp, mk_kode}     mhs_alamat 

 {Mhs_nrp, mk_kode}     mk_nama 

 {Mhs_nrp, mk_kode}    mk_sks 

 {Mhs_nrp, mk_kode}     nihuruf 

 Tabel di atas perlu didekomposisi menjadi beberapa tabel yang 
memenuhi syarat 2NF  



Functional dependencynya sbb: 

{Mhs_nrp, mk_kode}      nihuruf                                  (fd1) 
Mhs_nrp                     {mhs_nama, mhs_alamat} (fd2) 
Mk_kode                       {mk_nama, mk_sks}          (fd3) 

fd1  (mhs_nrp, mk_kode, nihuruf)    Tabel Nilai 
fd2  (Mhs_nrp, mhs_nama, mhs_alamat)   Tabel Mahasiswa 
fd3 (mk_kode, mk_nama, mk_sks)          Tabel MataKuliah 



Bentuk normal 3NF terpenuhi jika 
telah memenuhi bentuk 2NF, dan jika 

tidak ada atribut non primary key 
yang memiliki ketergantungan 

terhadap atribut non primary key yang 
lainnya (ketergantungan transitif) 

NORMALISASI 3NF 



Tabel mahasiswa berikut ini memenuhi syarat 2NF, 
tetapi tidak memenuhi 3NF 

 

 

 

Karena masih terdapat atribut non primary key 
(yakni Kota dan Provinsi) yang memiliki 
ketergantungan terhadap atribut non primary key 
yang lain (yakni KodePos) : 

 KodePos  {Kota, Provinsi} 



Sehingga tabel tersebut perlu 
didekomposisi menjadi : 

 Mahasiswa (NIM, NamaMhs, Jalan, 
KodePos) 

 KodePos (KodePos, Provinsi, Kota) 

 



Boyce-Code Normal Form (BCNF) 

Bentuk BCNF terpenuhi dalam sebuah tabel, jika untuk setiap 
functional dependency terhadap setiap atribut atau gabungan 

atribut dalam bentuk: X  Y maka X adalah super key  

tabel tersebut harus di-dekomposisi berdasarkan functional 
dependency yang ada, sehingga X menjadi super key dari tabel-

tabel hasil dekomposisi  

Setiap tabel dalam BCNF merupakan 3NF. Akan tetapi setiap 3NF 
belum tentu termasuk BCNF . Perbedaannya, untuk functional 

dependency X  A, BCNF tidak membolehkan A sebagai bagian 
dari primary key. 



 Normal II (2NF) : 
 
 
 
 

 Normal III (3NF) atau BCNF 
 



Nama_Mahasiswa NIM Tgl_Lahir KD-

MKul 

Kuliah SKS Nilai Bobot 

Tim 32980 17/05/84 TE100, 

TEL101 

Fisika, 

Matematika 

3,3 A, B 4, 3 

Joni 32895 21/11/84 SAE100 Bahasa 2 A 4 

Joanna 32784 20/09/84 SAE100

, 

TEL101 

Bahasa, 

Matematika 

2,3 B, B 3, 3 

Tabel dataMahasiswa 



Tabel dataMahasiswa 



Tabel Mahasiswa 

Tabel Matakuliah 

Tabel Nilai 



Tabel Nilai Tabel nilaiBobot 



Berikut ini contoh basis data yang belum 
ternormalisasi : 

 

 

 

 Masalah : 

 Tidak perlu berulang-ulang kali menyimpan data alamat, 
nama barang, dan harga 

 Redundancy dapat menimbulkan masalah, yaitu data yang 
tidak konsisten (pensile, pensil) 




