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Multiple Choice 
Identify the choice that best completes the statement or answers the question. 

 1. Kumpulan program di bawah ini yang semuanya 
merupakan DBMS adalah: 
a. Ms Access, Postgresql, DB Designer 
b. MySQL, Ms Visio, Oracle 
c. Oracle, IBM DB2, Ms SQL server 
d. DB Designer, IBM DB2, Firebird 
 
 

 2. Primary key dipilih dari : 
a. Multivalued Attribute 
b. Composite key 
c. Determinant 
d. Candidate key 
 
 

 3. Korespondensi yang SALAH  di bawah ini adalah : 
a. Relationship - Primary key 
b. Attribute - Column 
c. Entity - Table 
d. Entity instance - Row 
 
 

 4. Dalam sebuah model relasional, relationship antara tabel 
dibentuk oleh: 
a. foreign key 
b. composite key 
c. candidate key 
d. primary key 
 
 

 5. Yang tidak termasuk komponen dasar dalam sebuah 
ER-Diagram 
a. Atribut 
b. Relationship 
c. Primary key 
d. Entitas 
 

 
 6. Ketika melakukan pemetaan dari sebuah many-to-many 

relationship menjadi relasi, maka pernyataan yang benar 
adalah: 
a. terbentuk tiga buah relasi 
b. terbentuk empat buah relasi 
c. terbentuk dua buah relasi 
d. terbentuk satu buah relasi 
 
 

 7. Orang, tempat, objek, even atau konsep dari sebuah 
organisasi yang ingin dikelola datanya disebut: 
a. Attribute 
b. ER-Diagram 
c. Object 
d. Entity 
 
 

 8. Pernyataan yang SALAH dari  FOREIGN KEY adalah: 
a. Sebuah tabel harus memiliki foreign key 
b. Tidak boleh berupa composite key 
c. Mendefiniskan hubungan antara satu tabel dengan 

tabel yang lain 
d. Attribut pada satu tabel yang merujuk ke primary 

key pada tabel lain 
 
 

 9. Ketika melakukan pemetaan dari sebuah multivalued 
attribute menjadi relasi, akan terbentuk: 
a. empat relasi 
b. satu relasi 
c. dua relasi 
d. tiga relasi 
 
 

 10. Sebuah relasi memiliki properti : 
a. Atribut dapat memiliki nama yang sama dalam satu 



tabel 
b. Setiap relasi harus mempunyai nama yang unik 
c. Setiap row tidak harus unik 
d. Urutan dari kolom adalah signifikan 
 
 

 11. Terdapat relasi: 
EMPLOYEE (emp_id, name, salary, dept_id, email) 
DEPARTMENT (dept_id, dept_name, man_id, location) 
Bagaimana menampilkan semua nama pegawai dan 
nama departemen tempat pegawai tersebut tergabung 
menggunakan aljabar relasional ? 
a.  name, dept_name 

( employee.dept_id=department.dept_id (employee 
X department)) 

b.  name, department (employee |X| dept_id 
department)) 

c.  name, dept_name (  dept_id (employee)) 
d.  name, dept_id (employee |X| dept_id 

department)) 
 
 

 12. Aturan yang menyatakan sebuah entity instance harus 
menjadi anggota dari tepat satu subtype disebut: 
a. Disjoint dengan total specialization 
b. Overlap dengan total specialization 
c. Overlap dengan partial specialization 
d. Disjoint dengan partial specialization 
 
 

 13. Dalam sebuah one-to-many relationship, entity yang 
berada pada sisi many disebut dengan __________  
entity. 
a. supertype 
b. child 
c. subtype 
d. parent 
 
 

 14. Ketika nilai dari satu atau lebih atribut yang dijadikan 
sebagai foreign key harus ada di satu atau lebih atribut di 
tabel lain, berarti kita telah membentuk sebuah: 
a. ER diagram 
b. Referential integrity constraint 
c. Entity integrity 
d. Logical database design 
 
 

 15. Dalam kasus perkuliahan di kampus anda, bagaimanakah 
bentuk kardinalitas dari relationship  antara entitas 
Mahasiswa dengan entitas Mata Kuliah? 
a. Many-to-one 
b. One-to-many 
c. Many-to-many 
d. One-to-One 
 
 

 16. Sebuah relasi adalah : 
a. tabel 1-dimensi 
b. kolom 
c. tabel 2-dimensi 
d. tabel 3-dimensi 
 
 

 17. Kardinalitas yang diilustrasikan gambar di bawah ini 
adalah : 

 
a. Optional one-to-many 
b. Mandatory many-to-many 
c. Mandatory one-to-many 
d. Optional many-to-many 
 
 

 18. Ketika melakukan pemetaan sebuah supertype/subtype 
relationship, penyataan di bawah ini yang benar adalah : 
a. Tidak ada hubungan primary key / foreign key 

antara supertype/subtype 
b. Primay key dari subtype diberikan kepada setiap 

supertype 
c. Tidak ada hubungan antara entitas 

supertype/subtype 
d. Primary key dari supertype diberikan kepada setiap 

subtype 
 
 

 19. Berdasarkan gambar ERD di bawah ini, berapakah 
jumlah no HP yang boleh dimiliki oleh seorang 
mahasiswa? 

 
a. Dua 
b. Tiga 
c. Tidak terbatas 
d. Satu 
 
 

 20. Terdapat relasi: 
EMPLOYEE (emp_id, name, salary, dept_id, email) 
DEPARTMENT (dept_id, dept_name, man_id, location) 



Bagaimana menampilkan semua nama pegawai beserta 
gajinya dimana gaji kurang dari 10000 menggunakan 
aljabar relasional ? 
a.  name, salary (  employee<10000 (department)) 
b.  name, employee (  salary<10000 (salary)) 
c.  name, salary (  salary<10000 (employee)) 
d.  name, employee (  salary<10000 (salary)) 



B.Soal Essai  
Kerjakan permasalahan di bawah ini (tulisan harus jelas / dapat dibaca)!  
Kasus:  
“Nabila” merupakan nama suatu pabrik roti di Ponorogo. Pabrik tersebut selain membuat berbagai macam roti, baik roti tawar, 
roti-roti semacam roti boy, dorayaki juga memproduksi berbagai kue kering.  
Pabrik Nabila mempunyai beberapa outlet serta armada untuk menjual rotinya. Armadanya menggunakan sepeda motor. Khusus 
karyawan yang keliling berjualan/sales (pakai armada) tidak digaji secara bulanan tetapi berdasarkan presentase dari roti yang laku 
terjual.  
Selain memproduksi sesuai jumlah yang laku per harinya, pabrik tersebut juga melayani pemesanan, baik untuk acara tasyakuran, 
ulang tahun ataupun pernikahan.  
Karena pabrik tersebut sudah bersertifikat halal, maka tidak bisa sembarangan tempat dalam membeli bahan rotinya, sehingga 
mempunyai supplier tertentu.  
Karena pabrik tersebut cukup besar, maka mempunyai banyak karyawan. Agar kerja dari karyawannya efisien, maka setiap 
karyawan ditempatkan di bagian tertentu. Ada bagian produksi, pengemasan, delivery dll.  
Karena semakin berkembang, pabrik tersebut ingin membuat sistem untuk usahanya. Bantu Nabila untuk merancang sistem 
informasinya..  

1. Buat ERD (Entity Relationship Diagramnya)!  
2. Buat ER-Mapping 
3. Buat Normalisasinya!  
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