
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di matematika dikenal istilah aljabar kalkulus, kalkulus integral, serta kalkulus 

differensial. Banyak buku dalam membahas model relasional membedakan aljabar 

relasional dengan kalkulus relasional. Di buku-buku ilmu komputer, dikenal teori 

kalkulus predikat dan kalkulus proposisi. Menariknya, kedua teori ini dibahas dalam 

kuliah aljabar logika.  

Setelah melihat hal-hal yang cukup menarik tentang aljabar versus kalkulus, 

dalam makalah ini akan dibahas mengenai aljabar relasional dan kalkulus relasional 

sehingga dapat membedakan antara aljabar relasional dan kalkulus relasional. 

 

B. Rumusan masalah 

Rumusan masalah dalam makalah ini adalah:  

 Apa saja operasi yang termasuk jenis operasi Aljabar relasional dan Kalkulus 

relasional? 

 

C. Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan makalah ini adalah: 

 Memaparkan dan melakukan operasi-operasi manipulasi terhadap model basis 

data relasional secara operasi aljabar relasional dan kalkulus relasional. 

  



 

BAB II 
PEMBAHASAN 

 
A. Relasi Aljabar 

Operasi aljabar terdiri dari himpunan operator level tinggi yang dioperasikan 

pada suatu relasi. Setiap operator menggunakan satu atau dua relasi sebagai input 

dan menghasilkan relasi baru sebagai output. 

Codd mendefinisikan operator relasi pada relasi aljabar dibagi menjadi dua 

kelompok sebagai berikut. 

1. Operasi Tradisional 

Operasi tradisional pada relasi aljabar terdiri dari empat relasi yaitu: Union 

( ), Intersect ( ), Difference (minus), dan Cartesian product (times). 

Penjelasan dari masing-masing relasi adalah sebagai berikut. 

a. Union ( ) 

AB adalah relasi dengan heading (atribut) yang sama untuk setiap A 

dan B, dimana terdiri dari himpunan semua tuples yang terdapat pada A 

atau B atau kedua-duanya. 

Ilustrasi: (hasil relasi baru adalah bagian yang diberi warna) 

A B

 
Gambar 1. Ilustrasi AB. 

Contoh 1.  

Diberikan relasi (tabel) A  

S SNAME STATUS CITY 

S1 Aris 20 Semarang 

S2 Eko 20 Semarang 

S3 Heni 10 Jakarta 

 

 

 

 



 

Relasi (Tabel) B 

S SNAME STATUS CITY 

S1 Aris 20 Semarang 

S3 Heni 10 Jakarta 

S4 Susi 15 Jakarta 

 

Maka A B adalah menghasilkan relasi baru yaitu: 

S SNAME STATUS CITY 

S1 Aris 20 Semarang 

S2 Eko 20 Semarang 

S3 Heni 10 Jakarta 

S4 Susi 15 Jakarta 

 

b. Intersect ( ) 

AB adalah relasi dengan heading (atribut) yang sama untuk setiap A 

dan B yang terdiri dari himpunan semua tuples yang terdapat pada A dan 

B. 

Ilustrasi : (hasil relasi baru adalah bagian yang diberi warna) 

A B

 
Gambar 2. Ilustrasi A B. 

 

Contoh 2.  

Dengan menggunakan tabel A dan B yang diberikan pada contoh 

sebelumnya, maka AB menghasilkan relasi baru yaitu: 

S SNAME STATUS CITY 

S1 Aris 20 Semarang 

S3 Heni 10 Jakarta 

 

 

 



 

c. Difference (MINUS) 

A MINUS B adalah relasi dengan heading (atribut) yang sama untuk 

setiap A dan B, dimana terdiri dari himpunan semua tuples yang terdapat 

pada A, tetapi tidak terdapat pada B. 

Ilustrasi: (hasil relasi baru adalah bagian yang yang tidak diberi warna) 

A B

 
Gambar 3. Ilustrasi A MINUS B. 

 

Contoh 3.  

Dengan menggunakan tabel A dan B yang diberikan pada contoh 1., maka 

A MINUS B menghasilkan relasi baru yaitu:  

S SNAME STATUS CITY 

S2 Eko 20 Semarang 

 

Dan untuk B MINUS A adalah : 

S SNAME STATUS CITY 

S4 Susi 16 Jakarta 
 

d. Cartesian Product (  / TIMES) 

A TIMES B adalah relasi yang terdiri dari semua himpunan tuples 

untuk setiap elemen relasi pada A dikombinasikan dengan semua elemen 

pada relasi B. 

Ilustrasi: 
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Gambar 4. Ilustrasi A TIMES B. 

 



 

Contoh 4. 

Dengan menggunakan tabel A dan B yang diberikan pada contoh 1., maka 

A TIMES B menghasilkan relasi baru yaitu: 

A A A A B B B B 

S SNAME STATUS CITY S SNAME STATUS CITY 

S1 Aris 20 Semarang S1 Aris 20 Semarang 

S1 Aris 20 Semarang S3 Heni 10 Jakarta 

S1 Aris 20 Semarang S4 Susi 10 Jakarta 

S2 Eko 20 Semarang S1 Aris 20 Semarang 

S2 Eko 20 Semarang S3 Heni 10 Jakarta 

S2 Eko 20 Semarang S4 Susi 10 Jakarta 

S3 Heni 10 Jakarta S1 Aris 20 Semarang 

S3 Heni 10 Jakarta S3 Heni 10 Jakarta 

S3 Heni 10 Jakarta S4 Susi 10 Jakarta 

 

2. Operasi Relasional Khusus 

Operasi relasional khusus pada relasi aljabar terdiri dari Restrict, Project, 

Join, dan Devide. 

a. Restriction ( ) 

Restriction adalah ekstraksi terhadap suatu tuples (baris) pada suatu 

relasi yang memenuhi kondisi tertentu. Kondisi untuk relasi, 

direpresentasikan menggunakan klausa WHERE dan dapat 

dikombinasikan dengan operator logika dan/atau matematika. 

Ilustrasi : 

 

 

Gambar 5. Ilustrasi Restriction. 

 

 

 

Tuples (baris) yang
memenuhi kondisi



 

Contoh 5. 

Dengan menggunakan tabel A yang diberikan pada contoh 1., maka A 

WHERE CITY = ‘Semarang’ menghasilkan relasi baru yaitu: 

S SNAME STATUS CITY 

S1 Aris 20 Semarang 

S4 Eko 20 Semarang 

 

Atau dapat juga dituliskan ke dalam bentuk: 

)()''( ASemarangCITY   
b. Projection ( ) 

Projection adalah ekstraksi terhadap suatu atribut (kolom) pada suatu 

relasi yang memenuhi kondisi tertentu. 

Ilustrasi : 

 
Gambar 6. Ilustrasi Projection. 

Contoh 6. 

Dengan menggunakan tabel A yang diberikan pada contoh 1., maka A 

[S,SNAME] menghasilkan relasi baru yaitu: 

S SNAME 

S1 Aris 

S4 Eko 

 

Atau dapat juga dituliskan ke dalam bentuk : 

)(, ASNAMES   
c. Natural Join (JOIN) 

Natural Join membentuk relasi dari dua relasi yang terdiri dari semua 

kemungkinan kombinasi tuples, dimana tuples pada relasi yang kedua 

memenuhi suatu kondisi tertentu (memiliki nilai atribut yang sama). 

Ilustrasi: 



 

 
Gambar 7. Ilustrasi Natural Join. 

 

Jika suatu relasi yang tidak memiliki atribut yang memenuhi kodisi 

(memiliki nilai sama), maka A JOIN B adalah ekuivalen dengan A 

TIMES B. 

d. Devide (DEVIDEBY) 

A DEVIDEBY B adalah relasi dengan heading (X) dan terdiri dari 

himpunan semua tuples (X : x) dari tuples (X : x, Y : y) pada relasi A untuk 

semua tuples (Y : y) pada relasi B. 

Ilustrasi : 

 
Gambar 8. Ilustrasi Devide. 

 

B. Relasi Kalkulus 

Untuk melakukan manipulasi model relasional dapat dilakukan dengan relasi 

aljabar dan relasi kalkulus. 

Relasi aljabar dapat secara aktual untuk membentuk relasi yang diharapkan 

dari suatu relasi yang terdapat pada basis data, sedangkan relasi kalkulus 

memberikan notasi untuk memformulasikan definisi relasi yang diinginkan pada 

kondisi relasi yang diharapkan. 

Dalam hal ini, hanya dilakukan pendefinisian karakteristik kondisi yang 

diharapkan dan memisahkan penggunaan operasi-operasi relasi aljabar (Join, 

Projection, …) yang dieksekusi untuk mengkonstruksikan hasil. Dengan kata lain 



 

bahwa relasi kalkulus adalah merupakan deskriptif, sedangkan relasi aljabar adalah 

merupakan perspektif. Atau dapat juga dikatakan bahwa relasi kalkulus 

merepresentasikan kondisi suatu permasalahan (non-prosedural), sedangkan relasi 

aljabar memberikan prosedur untuk menyelesaikan permasalahan (prosedural). 

Kedua relasi tersebut adalah ekuivalen, tetapi berbeda dalam hal 

penerapannya saja. Relasi kalkulus digunakan untuk natural language, sedangkan 

relasi aljabar digunakan untuk bahasa pemrograman. 

Relasi kalkulus merupakan bahasa yang berbasiskan first order predicate 

calculus. Ekspresi menyatakan sifat dari hasil yang diharapkan, tanpa menentukan 

bagaimana hasil tersebut di proses. Relasi kalkulus memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut. 

1. First order calculus biasanya mempergunakan simbol-simbol predikat dan 

simbol-simbol fungsi. Untuk kaitannya dengan basis data: simbol fungsi tidak 

diperlukan dan predikat diinterprestasikan sebagai relasi. 

2. Formula pada first order calculus dapat dibedakan ke dalam dua kelas, yaitu: 

a. open formulas (free variable) 

b. closed formulas atau sentences yang memiliki variable terbatas. 

Karena kalkulus dipergunakan sebagai bahasa query dan basis data bertujuan 

untuk instant maupun relasi lainnya, maka closed formulas tidak diperhatikan. 

Untuk open formulas dapat didefinisikan sebagai himpunan tuples elemen dari 

kondisi secara keseluruhan, yang dapat menghasilkan formula “TRUE”. 

3. Karena definisi relasi yang berbeda dari teori himpunan dalam memunculkan 

nama atribut dan himpunan domain, maka digunakan notasi yang sedikit 

berbeda. 

  

 Domain Relational Calculus (DRC) 

Ekspresi dalam DRC memiliki bentuk : 

 fxAxAxA kk |:,...,:,: 2211  
dimana, 

f  : formula, Boolean expression; 

kxxx ,...,, 21  : variabel yang muncul pada f ; 



 

kAAA ,...,, 21  : atribut-atribut; 

kk xAxAxA :,...,:,: 2211  : disebut list target dari formula, sebagai definisi 

struktur hasil ekspresi, dimana relasi kAAA ,...,, 21  

berisi tuples dengan nilai kccc ,...,, 21 , yang secara 

berurutan mengganti nilai kxxx ,...,, 21  yang 

memenuhi f  ( f =TRUE). 

Definisi singkat dari DRC adalah sebagai berikut. 

Simbol yang muncul pada formula adalah terdiri dari: konstan (elemen-elemen 

domain D), variabel (elemen-elemen dari himpunan berhingga V yang 

dihubungkan dengan domain D), nama relasi (tabel) dan atribut (berdasarkan 

skema basis data), operator perbandingan (=, ≠, >, >=, <, <=), penghubung 

logika (  (dan/konjugsi),   (atau/disjungsi), ⌐ (not/negasi), ada/beberapa ( ), 

dan semua ( )). 

 

Contoh 7.  

Diberikan skema basis data silsilah dinasti keluarga yang terdiri dari empat 

relasi (tabel) dan masing-masing memiliki key tunggal (atribut bergaris bawah). 

 REIGNS(Sovereign, From, To) 

 PERSON(Name, Sex, Birth, Death) 

 FATHERHOOD(Father, Child) 

 MOTHERHOOD(Mother, Child) 

 

REIGNS 

Sovereign From To 

James I 1603 1625 
Charles I 1625 1648 
Charles II 1660 1685 
James II 1685 1688 
Mary II 1688 1694 
Anne 1702 1714 

 

 



 

PERSON 

Name Sex Birth Death 

James I M 1566 1625 
Elizabeth F 1590 1662 
Charles I M 1600 1649 
Charles II M 1630 1685 
Mary F 1631 1659 
James II M 1633 1701 
Henrietta A F 1640 1670 
Mary II F 1662 1694 
Anne F 1665 1714 
James F.E M 1686 1766 

FATHERHOOD 

Father Child 

Lord Darnley James I 
James I Elizabeth 
James I Charles I 
Charles I Charles II 
Charles I Mary 
Charles I James II 
Charles I Herietta A 
James II Mary II 
James II Anne 
James II James F.E 

 

MOTHERHOOD 

Mother Child 

Mary Stuart James I 
Anne of Denmark Elizabeth 
Anne of Denmark Charles I 
Henrietta Maria Charles II 
Henrietta Maria Mary 
Henrietta Maria James II 
Henrietta Maria Herietta A 
Anne Hyde Mary II 
Anne Hyde Anne 
Mary of Modena James F.E 

 



 

Kemudian dilakukan operasi manipulasi terhadap model relasional diatas 

menggunakan DRC sebagai berikut: 

a. Mengambil nama dan tanggal lahir dari anggota keluarga yang berstatus 

female (F). 

Dengan menggunakan formula secara DRC, maka query diatas 

diekspresikan sebagai berikut. 

    '':,:,:,:|:,: 2432131 FxxDxBxSexxNPERSONxBxN  . 

Sehingga diperoleh hasil query dari ekspresi di atas yaitu: 

Name Birth 

Elizabeth 1590 

Mary 1631 

Henrietta A 1640 

Mary II 1662 

Anne 1665 

 

b. Mengambil Nama, Sex, dan Dates (birth, death, mulai dan berakhirnya 

kekuasaan) untuk semua keluarga Sovereigns. 

Dengan menggunakan formula secara DRC, maka query diatas 

diekspresikan sebagai berikut. 

 |:,:,:,:,:,: 654321 xDxToxFromxBxSexxSovn
   6321541 :,:,:,::,:,: xDxBxSexxNPERSONSxToxFromxSovnREIGNS 

 

Sehingga diperoleh hasil query dari ekspresi diatas yaitu: 

Name Sex Birth From To Death 

James I M 1566 1603 1625 1625 

Charles I M 1600 1625 1648 1649 

Charles II M 1630 1660 1685 1685 

James II M 1633 1685 1688 1701 

Mary II F 1662 1688 1694 1694 

Anne F 1665 1702 1714 1714 

 



 

c. Mengambil nama-nama Sovereigns yang ayahnya diketahui, tetapi tidak 

terdapat pada list sebagai anggota dinasti. 

Dengan menggunakan formula secara DRC, maka query diatas 

diekspresikan sebagai berikut. 

 |: 1xSovn  

 431 :,:,: xToxFromxSovnREIGNS  

 12 :,: xCxFDFATHERGHOO  
     7652765 :,:,:,: xDxBxSexxNPERSONxxx  . 

Sehingga diperoleh hasil query dari ekspresi diatas yaitu: 

Sovereign 

James I 

 

 Tuple Relational Calculus (TRC) 

Ekspresi dalam TRC memiliki bentuk: 

  fXx |  

dengan,  

f  : merupakan formula; 

x  : merupakan variabel tuple, satu-satunya variabel tuple di f ; 

X  : satu set atribut yang berkorespodensi dengan x . 

Nilai dari ekspresi adalah relasi dalam X , yang berisi semua tuples yang 

menghasilkan TRUEf  . 

Contoh 8. 

Suatu ekspresi yang dituliskan dalam DRC: 

  321321 :,:,:|:,:,: xToxFromxSovnREIGNSxToxFromxSovn ,  

dapat dituliskan ke dalam ekspresi TRC dengan menggunakan satu variabel: 

    xREIGNSToFromSovnx |,, .  

Contoh 9. 

Suatu ekspresi yang dituliskan dalam DRC: 

 |:,:,:,:,:,: 654321 xDxToxFromxBxSexxSovn  
 541 :,:,: xToxFromxSovnREIGNS  



 

 6321 :,:,:,: xDxBxSexxNPERSONS  
dapat dituliskan ke dalam ekspresi TRC : 

  |,,,,,1 DToFromBSexSovnx  

    )(,, 22 xREIGNSToFromSovnx  
 )..()..()..( 121212 ToxToxFromxFromxSovnxSovnx  

   )(,,, 33 xPERSONSDBSexNamex  
)..()..()..()..( 13131313 DxDxBxBxSexxSexxSovnxNamex 

Catatan : 

Perbedaan antara DRC dan TRC adalah dalam membentuk variabel “RANGE” 

melalui domain bukan relasi. 

C. Persamaan dan Perbedaan Relasional Aljabar dan Relasi Kalkulus 

1. Relasional kalkulus dan relasional aljabar dikelompokan pada bahasa yang 

“Relationally Complete”, artinya: Setiap ekspresi relasional kalkulus dapat 

direduksi pada bentuk relasional aljabar yang ekuivalen dengan ekspresi 

tersebut. 

2. Ekspresi relasional kalkulus diselesaikan dengan menggunakan predikat 

kalkulus, sedangkan ekspresi relasional  aljabar diselesaikan dengan 

memanfaatkan operator pada relasi sebagai operannya. 

  



 

BAB III 

SIMPULAN DAN SARAN 

 
 

A. SIMPULAN 

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

1. Operator relasi terdiri dari dua relasi yaitu: 

a. Relasi Aljabar, dibagi menjadi dua kelompok, yaitu  

1. Operasi tradisional, terdiri dari Union, Intersection, Difference, dan 

Cartesian Product,  

2. Operasi relasional khusus, terdiri dari Restrict, Project, Join, dan 

Devide. 

b. Relasi Kalkulus, ada dua macam, yaitu 

1. Domain Relational Calculus (DRC), 

2. Tuple Relational Calculus (TRC). 

 

B. SARAN 

Saran yang dapat diberikan adalah dalam memilih jenis operator relasi 

disesuaikan dengan kebutuhan dalam menyelesaikan permasalahan dan 

kemampuan pemahaman pengguna. 
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