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ABSTRACT 

This paper will describe the analysis, plan, and design of a huge and complex database. Data, in this paper, refers to 
appendices A - F of the minister of Labor and Transmigration Act No. 250/MEN/XII/2008, which consist of more than 
800 tabels data. Because of this size it is required to perform the normalization proccess (First Normal Form, Second, 
Third, and Boyce Codd) to formulate good database which can be used widely, for example, in developing management 
information system, and others. This process uses DBMS MySQL and MySQL Workbench as a tool to form the Entity 
Relation Diagram. Using this tools helps the database designer in planning and developing good and correct database.  
Keywords: DBMS, MySQL, MySQL Workbench, Database Normalization. 
 
1. Pendahuluan 
1.1 Definisi 
Sebelum membahas lebih jauh tentang basis data, berikut adalah beberapa cuplikan tentang apa itu basis data. Munurut 
Wikipedia[1], basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat 
diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Silberchatz dkk[2] 
mendeskripsikan  basis data sebagai sekumpulan data yang berisi informasi pada sebuah entitas. Dan menurut Powel[3], 
basis data adalah sebuah implementasi atau kreasi dari basis data fisik pada sebuah komputer. Sementara Sumathi[4] 
mendeskripsikan basis data sebagai koleksi data yang berelasi dan mempunyai arti tertentu, yang disimpan dengan baik 
dan dapat diakses dengan berbagai macam cara dan urutan. 
 
Dari deskripsi-deskripsi di atas maka secara umum dapat disimpulkan bahwa basis data adalah kumpulan dari item data 
yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang diorganisasikan berdasarkan sebuah skema atau struktur 
tertentu, tersimpan pada perangkat keras komputer dan menggunakan perangkat lunak untuk melakukan manipulasi 
untuk kegunaan tertentu, misalnya dalam sistem-sistem yang bersifat tree/multiple-tier client- server achitecture. 
 
Oleh karena itu, basis data dibangun dengan cara tertentu, dalam bentuk model basis data, untuk memudahkan 
penggunanya, dalam hal ini adalah manusia sebagai pengguna akhir, dalam memanfaatkannya. 
 

 
Gambar 1. Arsitektur Client Server Tree-Tier [4]. 

 
Oleh karena itu, basis data perlu disimpan dalam sebuah sistem manajemen yang diberi nama DBMS (Data Base 
Management System). 
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Gambar 2. Kapabilitas DBMS[4]. 

 
 
1.2 Pentingnya Basis Data 
Saat ini, hampir di semua tingkatan kehidupan manusia telah memanfaatkan basis data, baik dalam bidang bisnis, 
pendidikan, hukum, kesehatan, olah raga, budaya dan lain sebagainya. Bidang-bidang tersebut dengan berbagai 
subbidang di bawahnya telah memanfaatkan basis data untuk menyimpan segala macam data, yang berhubungan dengan 
kerja keseharian mereka baik yang langsung maupun tidak[4], misalnya dalam bidang: 
1. Perbankan, untuk menyimpan informasi pelanggan, rekening, transaksi, kredit, dan sebagainya, 
2. Universitas, untuk menyimpan informasi mahasiswa, dosen, pegawai, nilai, pangkat dan sebagainya, 
3. Keuangan, untuk menyimpan informasi mengenai penjualan, penbelian, perusahaan, bond, dan sebagainya, 
4. Sumber daya manusia, untuk menyimpan informasi mengenai  pekerja, gaji, pajak, asuransi, dan sebagainya. 
 
Kesemuanya itu disimpan dalam sebuah DBMS dan telah memudahkan manusia sebagai pengguna akhir untuk 
memanfaatkanya. Beberapa alasan pentingnya basis data adalah sebagai berikut: 
1. Basis data merupakan salah satu komponen penting dalam sistem informasi, karena merupakan dasar dalam 

menyediakan informasi.  
2. Basis data menentukan kualitas informasi yang akurat, tepat pada waktunya dan relevan. Informasi dapat dikatakan 

bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya untuk mendapatkannya. 
3. Basis data mengurangi duplikasi data (data redudancy). 
4. Dengan mengaplikasikan basis data, hubungan data dapat ditingkatkan. 
5. Basis data dapat mengurangi pemborosan tempat simpanan luar. 
 
Oleh karena itu maka perancangan basis data sangat penting dilakukan supaya kita dapat memiliki basis data yang efektif 
dalam rancangannya, efisien dalam pemrosesannya, serta mudah dalam memanipulasinya. Hal ini ditunjang dengan 
semakin murahnya harga media penyimpanan. 
 

 
Gambar 3. Tren Harga Media Penyimpanan Data[5]. 

 
 
2. Metode Perancangan Basis Data 
2.1 Basis Data Relasional 
Studi tentang bagaimana memodelkan basis data dalam bentuk grafis yang dapat dengan mudah dipahami oleh manusia 
pertama kali diusulkan oleh Chen[6] yang kemudia disebut Entity Relational Diagram (ERD). ERD merupakan model 
basis data yang menggambarkan objektifitas dari dunia nyata yang terdiri dari objek-objek dasar yang disebut entitas dan 
relasi antar objek. 
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ERD diagram adalah sebuah model yang harus dibangun terlebih dahulu dalam proses perancangan basis data untuk 
menjembatani antara objektifitas bisnis dari data yang ada pada sistem file dan data pada dunia nyata sebelum dibuat 
basis datanya dalam DBMS. Oleh karena itu maka diperlukan langkah-langkah dalam prosesnya, sebagai berikut[3]: 
1. Analisis kebutuhan, yaitu kebutuhan untuk mengumpulkan data, menentukan tipe dan besarnya data serta menentukan 

metadata atau data tentang data. Proses tersebut dapat juga dilakukan dengan melakukan wawancara dengan 
pengguna data tersebut. 

2. Membangun ERD dari data tersebut termasuk di dalamnya adalah membentuk tabel-tabel termasuk atribut-atributnya, 
relasi antar tabel serta proses normalisasi. 

3. Perancangan logika, yaitu membentuk basis data pada tahapan fisik dengan menuliskan basis data tersebut 
menggunakan sintaks SQL (Structure Query Language) pada tahapan DDL (Data Definition Language), yaitu 
membuat, merubah dan menghapus tabel.  

4. Perancangan fisik, yaitu menulis serta menyimpan basis data yang telah diproses pada tahapan-tahapan sebelumnya 
untuk disimpan dalam DBMS. 

5. Optimasi basis data, yaitu membentuk index yang baik dan benar, melakukan perubahan tabel engine jika diperlukan 
dan sebagainya yang tujuannya adalah membentuk basis data tersebut untuk dapat digunakan dengan efektif dan 
efisien. 

 

 
Gambar 4. Contoh Data Pada Real World 

 
2.2 Normalisasi 
Setelah proses analisa kebutuhan dan mendapatkan informasi maka langkah selanjutnya adalah membangun ERD. 
Namun dalam prosesnya terdapat tahapan normalisasi yang perlu diikuti. Hal ini diperlukan karena sebuah basis data 
yang baik, yang dibentuk nanti harus dapat memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut: 
a. Struktur basis data (tabel-tabel dan relasi antar tabel) yang lebih proporsional. 
b. Struktur masing-masing tabel perlu dibuat sistematis dan efisien. 
c. Kebutuhan ruang penyimpanan yang lebih efesien. Karena semakin kecil ukuran tabel maka akan semakin cepat 

proses basis data yang akan dilakukan. 
d. Dalam basis data relasional, redundansi data tidak dapat dihindari tetapi harus dibuat seminimal mungkin. Hal ini 

akan meningkatkan integritas data. 
e. Tidak ada ambiguitas data dalam semua tabel dalam basis data. 
 
Namun demikian proses normalisasi tidak sepenuhnya merupakan solusi terbaik yang dapat digunakan untuk membentuk 
basis data yang baik, misalnya dalam datawarehouse[3]. Oleh karena itu perlu dipahami bahwa proses normalisasi bukan 
sesuatu yang harus dilakukan. 
  
2.1.1 Ketergantungan Fungsional (KF) 
Dalam membentuk ERD maka perancang harus terlebih dahulu mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dan sebaik 
mungkin. Contoh informasi yang didapat untuk digunakan dalam proses perancangan basis data adalah kuitansi, tabel- 
tabel data pada sistem file dan lain sebagainya. Untuk membentuknya menjadi tabel-tabel yang digunakan dalam proses 
pembuatan ERD maka aturan KF harus digunakan[2][3]. 
  
Diberikan sebuah tabel T yang berisi paling sedikit 2 (dua) buah atribut A dan B,  maka susunan tabel dapat digambarkan 
sebagai berikut: 
 

Tabel 1. Tabel T 
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Atribut-atribut tersebut dapat dibentuk menjadi: 
 

       (1) 
 
yang berarti secara fungsional A menentukan B atau B ditentukan oleh A. Untuk itu maka dalam tabel T terdapat 
minimal 2 (dua) buah nilai dimana jika A bernilai sama maka B juga bernilai sama[2][3]. 
 
2.1.2 Bentuk Normalisasi Boyce-Codd/Boyce-Codd Normal Form (BCNF)  
Untuk mendapatkan tabel-tabel yang baik maka dalam proses perancangannya dapat menerapkan aturan BCNF. Dari 
persamaan (1) di atas dengan menggunakan BCNF, dapat dikatakan bahwa atribut A haruslah superkey. Jika tidak maka 
tabel tersebut harus dikomposisikan lagi menjadi sederhana dengan mengikuti aturan BCNF[2][3][4][5]. 
 
2.1.3 Bentuk Normalisasi Tahap I (1stNF) 
Bentuk normalisasi tahap I terpenuhi jika sebuah tabel tidak lagi memiliki atribut bernilai banyak atau atribut tersebut 
harus bersifat atomik. Itu berarti atribut tersebut harus merupakan unsur terkecil dari sebuah entitas yang tidak dapat 
dipecah-pecah lagi[2][3][4][5]. Tabel berikut ini akan menjelaskan hal tersebut: 
 

Tabel 2. Jadwal 

 
 
Agar tabel tersebut dapat memenuhi bentuk 1NF maka tabel tersebut harus didekomposisikan mengikuti aturan KF, 
menjadi 2 (dua) tabel sbb.: 
 

Tabel 3. Kuliah 

 
 
dan 
 

Tabel 4. Jadwal 

 
 
2.1.4 Bentuk Normalisasi Tahap II (2ndNF) 
Sebuah tabel dikatakan telah memenuhi bentuk normalisasi tahap kedua jika telah memenuhi 1NF dan semua atribut 
yang bukan kunci utama (non primary key) memiliki KF pada atribut kunci utama (primary key)[2][3][4][5]. 
 
2.1.5 Bentuk Normalisasi Tahap III (3rdNF) 
Normalisasi bentuk ketiga memiliki tahapan sebagai berikut: (a). Telah memenuhi normalisasi tahap kedua (2NF) dan 
(b). Setiap atribut non-key tidak boleh tergantung pada atribut non-key lainnya[2][3][4][5]. 
 
2.1.6 Derajat Kardinalitas 
Derajat kardinalitas adalah tingkatan yang menggambarkan sejumlah entitas yang saling berhubungan melalui sebuah 
hubungan yang asosiatif. 
 
Terdapat 4 (empat) tipe hubungan kardinalitas: 
(a) Satu ke satu, menyatakan bahwa satu entitas pada A berasosiasi dengan hanya satu entitas pada B dan sebaliknya. 
(b) Satu ke banyak, menyatakan bahwa satu entitas di A berasosiasi dengan lebih dari satu entitas di B namun tidak 

sebaliknya.  
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(c) Banyak ke satu, sama seperti pada (c) namun terbalik dari B ke A. 
(d) Banyak ke banyak, menyatakan bahwa satu entitas di A berasosiasi dengan minimal satu entitas di B dan sebaliknya. 
Dalam diagram, dapat digambarkan sebagai berikut: 

 
 
 

 
 
 

Gambar 5. Derajat Kardinalitas 
 
3.   Penelitian 
3.1 Alat dan Bahan 
Implementasi dari proses ini dilakukan dengan menggunakan basis data (DBMS) MySQL versi 5.0.51b, MySQL 
Workbench Versi 5.2. CE dan menggunakan sistem operasi Windows 7 pada prosesor Intel Core™ 2 Solo 1,4 GHz, 
RAM 4 GB DDR3, FSB 800 MHz. 
 
Pemilihan DBMS MySQL disebabkan karena MySQL memiliki beberapa kelebihan[7]: 
 Kecepatan; Benchmarking-nya dapat dilihat http://dev.mysql.com/techresources/ 
 Benchmarks, yaitu perbandingan performa dari beberapa DBMS yang ada. 
 Mudah dalam penggunaan;  
 Mendukung Standar Query SQL 
 Kapabilitas. 
 Tingkat konektifitas dan keamanan yang tinggi. 
 Portabilitas. 
 Berukuran kecil. 
 Harga dan Ketersediaan (Total Cost of Ownership yang sangat kecil). 
 Kode-kode sumber serta distribusi terbuka 
 
Untuk memudahkan para perancang basis data dalam membangun ERD maka sebuah perangkat lunak bantu MySQL 
Workbench digunakan pada penelitian ini. Oleh karena aplikasinya itu juga dibangun oleh pengembang yang sama dan 
dikhususkan untuk bekerja sama dengan DBMS MySQL maka compatibilitas dan interoperabilitasnya sangat baik. 
Kedua aplikasi tersebut dapat secara gratis diunduh pada situs resminya MySQL[7]. 
 

 
Gambar 6. MySQL GUI Administrator 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Gambar 7. MySQL Workbench 

 
3.2 Sumber Data 
Data riil pada proses penelitian ini diperoleh dari Lampiran A-F Kepmenakertrans No. 250/MEN/XII/2008 tentang 
klasifikasi dan karakteristik data dari jenis informasi tenaga kerja. Lampiran ini berbentuk tabel-tabel yang terdiri dari 
lebih 800 tabel, yang harus digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja pada lingkungan pemerintah daerah dan pusat dalam 
mendapatkan informasi tentang ketenagakerjaan di Indonesia. 
 
3.3 Proses Perancangan 
Ketergantungan Fungsional 
Pada tahapan ini, tabel-tabel yang telah ada tersebut dapat digabung atau dipisahkan dengan melihat KF-nya. Misalnya, 
diberikan tabel dari lampiran A bagian pendidikan, sebagai berikut ini: 
 

Tabel 5. Pendidikan Menurut Jenis Kelamin 

 
 

 
 

Gambar 8. ERD dari Tabel 5. 
 
Dari tabel tersebut terlihat bahwa atribut pendidikan dan kelamin yang datanya berupa string akan menjadi tabel 
tersendiri yang terdiri dari: 
 Pendidikan={idpendidikan, pendidikan} 
 Kelamin={idkelamin, kelamin} 
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 Pendidikan_menurut_jeniskelamin={pendidikan, kelamin, jumlah} 
 
Normalisasi Tahap Pertama (1NF) 
Dari 3 (tiga) buah tabel hasil dekomposisi dari tabel utama di atas terlihat bentuk 1NF telah dipenuhi untuk tabel 
Pendidikan dan Kelamin, tetapi tidak untuk tabel Pendidikan_menurut_Jeniskelamin. Oleh karena masih adanya 
redundansi data pada tabel tersebut maka harus didekomposisikan lagi, menjadi: 
 Pendidikan={idpendidikan, pendidikan} 
 Kelamin={idkelamin, kelamin} 
 Pendidikan_menurut_jeniskelamin={pendidikan, kelamin, jumlah} 
 
Normalisasi Tahap Kedua (2NF) 
Dari tabel – tabel yang terbentuk di atas maka dapat ditentukan kunci utama dari tiap tabel sebagai berikut: 
 Pendidikan={idpendidikan, pendidikan} 
 Kelamin={idkelamin, kelamin} 
 Pendidikan_menurut_jeniskelamin={pendidikan, kelamin, jumlah}, merupakan relasi antara tabel Pendidikan dan 

Kelamin. 
 
Dari Gambar 8 terlihat bahwa tabel Pendidikan_menurut_Jeniskelamin adalah tabel hasil relasi antar tabel Pendidikan 
dan Jeniskelamin. Tabel baru terbentuk karena derajat kardinalitas relasi tersebut adalah banyak ke banyak. 
 
Normalisasi Tahap Ketiga (3NF) 
Dari tabel-tabel yang terbentuk pada 2NF terlihat bahwa tabel-tabel tersebut juga telah memenuhi 3NF sehingga tahapan 
3NF telah terpenuhi. 
 
3.4 MySQL Workbench 
Untuk mengaplikasikan ERD yang terbentuk pada tahapan fisik, sebuah alat bantu aplikasi digunakan untuk 
mempermudah hal tersebut, yaitu MySQL workbench. 
 
Dengan bantuan aplikasi ini maka proses pembentukan ERD dapat langsung diaplikasikan pada tahapan perancangan 
fisik. Hal ini tentu saja akan mempermudah para perancang basis data (Database Designer) dalam merancang basis data 
dan membawa hasil rancangan tersebut pada tahapan fisik. 
 

 
Gambar 9. Perancangan Pada MySQL Workbench 

 
Tabel pendidikan_has_kel merupakan tabel relasi banyak ke banyak antara tabel pendidikan dan tabel kel dan oleh 
karena itu maka relasi tersebut membentuk sebuah tabel baru tersebut. 
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Gambar 10. Basis Data Disnakertrans Papua Barat Berdasarkan Kepmenakertrans No. 250/MEN/XII/2008 

 
Dari Gambar 10 terlihat bahwa dari 800an tabel lebih pada lampiran A sampai F Kepmenakertrans No. 
250/MEN/XII/2008, setelah dinormalisasi maka tabel yang terbentuk hanya tinggal 33 buah tabel hasil normalisasi. 
  
4. Kesimpulan 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses normalisasi adalah hal yang sangat penting dalam proses perancangan 
yang harus diperhatikan oleh perancang basis data. Proses ini harus dilakukan sebelum basis data tersebut dibentuk pada 
tahapan perancangan fisik. Hal ini dimaksudkan supaya tabel-tabel yang nantinya terbentuk dapat berupa tabel atomik, 
dengan kata lain tuple/rekaman-rekaman data yang terbentuk adalah data yang atomik. 
 
Penggunaan alat bantu perancangan, dalam hal ini adalah MySQL workbench, sangat membantu perancang basis data 
dalam membangun sebuah basis data yang baik, efisien dan cepat. 
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