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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1  LKS “Tirto Wening” 

 Lanjut usia secara alamamiah akan mengalami penurunan fisik, mental, 

sosial dan ekonomi. Hal ini  sangat mempengaruhi tata hidup dan kehidupan 

lanjut usia seperti penurunan kemampuan fisik, emosional, mobilitas, berinteraksi 

sosial, tingkat kesehatan dan tidak semua lanjut usia dapat memenuhi kebutuhan 

dasar secara layak, sehingga hidupnya bergantung pada bantuan keluarga atau 

orang lain. 

 Jumlah lanjut usia di Kecamatan Berbah, Kecamatan Prambanan dan 

sekitarnya yang termasuk dalam binaan LKS Tirto Wening lebih kurang 1152 

lansia yang berada di 62 Dusun dari 5 Kelurahan. Terdiri dari 515 orang 

diantaranya tergolong lanjut usia yang hidup dengan kondisi tidak mampu 

(Miskin, sangat miskin dan terlantar). 501 lansia kondisi sehat baik potensial  

maupun tidak potensial dan 136 dalam kondisi bed ridden. Dengan prasarana dan 

saaran swadaya masyarakat, kegiatan-kegiatan lanjut usia di kecamata Berbah 

cukup beragam, mulai dari senam lansia, pemeriksaan kesehatan, pemberian 

makanan tambahan dan rekresasi. Disamping itu ada kelompok lansia yang 

produktif membuat usaha untuk kemandirian ekonomi keluarga mereka. 

Meningkatnya jumlah lanjut disatu sisi dapat dipandang sebagai aset 

nasional namun di sisi lain dapat dipandang sebagai problematika sosial yang 

memerlukan perhatian khusus. Hal ini disebabkan oleh adanya siklus kehidupan 
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yang tersu-menerus mengalami proses penuaan, sehingga lanjut usia mengalamai 

masalah kesehatan yang signifikasn, mengalami ketelantaran karena tidak adanya 

keluarga yang mendukung/mendampingi dan banyak persoalan lain yang timbul. 

Sehubungan dengan munculnya permasalahan sosial, maka keberadaan 

Lembaga Kesejahteraan Sosial yang peduli terhadap persoalan Lanjut Usia 

Terlantar sangat diperlukan. LKS “Tirto Wening” yang berdomisili di Dusun 

Kadisono, Tegaltirto, Berbah Sleman merupakan salah satu lembaga sosial binaan 

Departemen Sosial, membantu kelompok lansia untuk mengakses pendanaan yang 

berasal dari berbagai pihak yang terkait untuk mendukung kegiatan/program-

program yang menangai masalah Lansia agar dapat optimal. 

 

3.2 Database Relasional  

Database merupakan salah satu komponen yang penting dalam sistem 

informasi, karena merupakan basis dalam menyediakan informasi bagi para 

pemakai. Database terdiri dari data yang akan digunakan atau diperuntukkan 

terhadap banyak user, dari masing-masing user akan menggunakan data tersebut 

sesuai dengan tugas dan fungsinya.Beberapa Definis Database  adalah koleksi 

atau kumpulan data yang mekanis, terbagi / shared, terdefinisi secara formal dan 

dikontrol terpusat pada organisasi(Gordon C. Everest). Selain itu database juga 

didefinisikan sebagai  sebuah sistem file-file yang terintegrasi yang mempunyai 

minimal primary key untuk pengulangan data “(Toni Fabbri). 

Sebuah database relasional terdiri dari koleksi dari tabel-tabel, yang 

masing-masing diberikan nama yang unik. Sebuah baris dalam tabel 
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merepresentasikan sebuah keterhubungan/relationship dari beberapa nilai yang 

ada. 

Model Relasional merupakan model data yang paling banyak digunakan 

saat ini. Hal ini disebabkan oleh bentuknya yang sederhana dibandingkan dengan 

model jaringan/network atau model hirarki. Bentuk yang sederhana ini membuat 

pekerjaan seorang programmer menjadi lebih mudah, yaitu dalam melakukan 

berbagai operasi data (query, insert, update, delete, dan lainnya). 

 

3.3 Entitas Relasional Diagram 

  Setelah beberapa tahun digunakan, ERD (Entitas Relationship Diagram) 

menjadi salah satu pemodelah data konseptual yang paling sering digunakan d 

(Computer Aided Software Engineering) – CSE adalah perangkat lunak yang 

mendukung otomatisasi implementasi perangkat lunak, dukukungan konsep 

matematika (Kalkulus Relasional)  yang tangguh, serta keyakinan bahwa entitas 

dan hubungan antar entitas adalah konsep pemodelan alamiah yang sangat sesuai 

dengan keadaan di dunia nyata(real world)(Adi Nugroho, 2004).  

 Modelan E-R sering digunakan sebagai sarana komunikasi antara 

perancangan basis data dan pengguna sistem selama tahap analisis dari proses 

pengembangan sistem informasi (IS- Information Engineering) secara utuh. Mode 

E-R digunakan untuk  mengkonstruksi mode data konseptual, yang mencerminkan 

struktur dan batasan dari basis data, yang mandiri dari perangkat lunak pengelola 

basis bata (DBMS – Database Manajement System) dan berhubungan erat dengan 

model data yang langsung bisa digunakan untuk mengimplementasikan data 



15 
 

 
 

secara logika maupun secara fisik dengan DBMS yang dipilih tahapan 

implementasi nantinya.  

 

3.4 Normalisasi 

Normalisasi adalah suatu teknik untuk mengorganisasi data ke dalam 

tabel-tabel untuk memenuhi kebutuhan pemakai di dalam suatu organisasi. Tujuan 

dari normalisasi yaitu untuk menghilangkan kerangkapan data, Untuk mengurangi 

kompleksitas dan untuk mempermudah pemodifikasian data. 

Proses Normalisasi meliputi pertama data diuraikan dalam bentuk tabel, 

selanjutnya dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. 

Kedua, apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel 

tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai 

memenuhi bentuk yang optimal. 

Sehingga normalisasi merupakan proses mengelola data dalam database. 

Ini termasuk membuat tabel dan membangun hubungan antara tabel tersebut 

berdasarkan aturan yang dirancang untuk melindungi data dan untuk membuat 

database yang lebih fleksibel dengan menghilangkan redundansi dan dependensi 

tidak konsisten.  

Redundansi data membuang ruang disk dan membuat masalah 

pemeliharaan. Apabila data yang ada di lebih dari satu tempat harus diubah, data 

harus diubah dengan cara yang sama di semua lokasi. Perubahan alamat 

pelanggan akan lebih mudah untuk menerapkan apabila data yang disimpan di 

tabel pelanggan dan tempat lain di dalam database.  
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Apa itu "tidak konsisten ketergantungan"? Sementara intuitif bagi 

pengguna untuk melihat di tabel pelanggan untuk alamat pelanggan tertentu, 

mungkin tidak masuk akal untuk mencari gaji karyawan yang panggilan 

pelanggan yang ada. Gaji karyawan terkait, atau tergantung pada, karyawan dan 

sehingga harus dipindahkan ke tabel karyawan. Dependensi tidak konsisten dapat 

membuat data sulit untuk mengakses karena lintasan untuk menemukan data 

mungkin hilang atau rusak.  

Ada beberapa aturan untuk normalisasi pangkalan data. Setiap aturan yang 

disebut "bentuk normal." Jika aturan pertama diamati, database dikatakan berupa 

"pertama normal." Jika aturan tiga diamati, database dianggap berupa"ketiga 

normal." Meskipun tingkat normalisasi lain mungkin, bentuk normal ketiga 

dianggap terbaik yang diperlukan untuk sebagian besar aplikasi.  

Dengan banyak resmi aturan dan spesifikasi, skenario dunia nyata tidak 

selalu memungkinkan untuk kepatuhan sempurna. Secara umum, normalisasi 

memerlukan tabel tambahan dan beberapa pelanggan menemukan ini rumit. Jika 

Anda memutuskan untuk melanggar salah satu dari tiga aturan normalisasi, 

pastikan bahwa aplikasi mengantisipasi semua masalah yang dapat terjadi, seperti 

data yang berlebihan dan dependensi tidak konsisten. 

 

3.5  Aljabar Relasional  

Model aljabar relasional mendefinisikan skema, hubungan, 

dan spesifikasi deklaratif operasi query. Bahasa yang dipakai pada model 

relasional disebut dengan bahasa query. Bahasa Query adalah suatu bahasa yang 
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menyediakan fasilitas bagi user untuk mengakses informasi dari basis data.  

Aljabar relasional mulai mendapat perhatian dengan diterbitkannya model relasional data 

oleh Edgar F. Codd pada tahun 1970 yang mengusulkan untuk menggunakan aljabar ini 

sebagai dasar dari bahasa queri basis data. 

Aljabar relasional adalah sebuah bahasa query prosedural yang terdiri dari 

sekumpulan operasi dimana masukkannya adalah satu atau dua relasi dan 

keluarannya adalah sebuah relasi baru sebagai hasil dari operasi tersebut. Operasi-

operasi dasar dalam aljabar relasional adalah : select, project, union, set 

difference, dan cartesian product. Disamping operasi-operasi dasar terdapat 

beberapa operasi tambahan seperti set intersection, natural join, division dan theta 

join. 

1. Operasi-operasi Dasar 

a.  Select 

Operasi select berfungsi untuk menyeleksi tuple-tuple yang memenuhi 

predikat yang diberikan dari sebuah tabel relasi. Simbol sigma “σ” 

digunakan untuk menunjukkan operasi select. Predikat muncul sebagai 

subscript dari σ dan kondisi yang diinginkan yang ditulis dalam predikat. 

Argumen diberikan dalam tanda kurung yang mengikuti σ dan berisi tabel 

relasi yang dimaksud. 

b. Project 

Operasi project berfungsi untuk memilih nilai atribut-atribut tertentu saja 

dari sebuah tabel relasi. Simbol phi “Π” digunakan untuk menunjukkan 

operasi project. Predikat muncul sebagai subscript dari Π dan hanya nama 

atribut yang diinginkan yang ditulis dalam predikat. Argumen diberikan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Model_relasional�
http://id.wikipedia.org/wiki/Edgar_F._Codd�
http://id.wikipedia.org/wiki/1970�
http://id.wikipedia.org/wiki/Aljabar�
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_kueri�
http://id.wikipedia.org/wiki/Basis_data�
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dalam tanda kurung yang mengikuti Π dan berisi tabel relasi yang 

dimaksud. 

c. Union 

Operasi union berfungsi untuk mendapatkan gabungan nilai atribut dari 

sebuah tabel relasi dengan nilai atribut dari tabel relasi lainnya. Simbol 

“∪” digunakan untuk menunjukkan operasi union. Operasi union bernilai 

benar bila terpenuhi 2 kondisi, yaitu : Derajat dari 2 tabel relasi yang 

dioperasikan harus sama dan domain dari atribut yang dioperasikan juga 

harus sama. 

d. Set Difference 

Operasi set difference berfungsi untuk mendapatkan nilai yang ada dalam 

sebuah tabel relasi, tapi tidak ada dalam tabel relasi lainnya. Simbol “-“ 

digunakan untuk menunjukkan operasi set difference. 

e. Cartesian Product 

Operasi cartesian product berfungsi untuk mengkombinasikan informasi 

yang ada dalam 2 tabel relasi dan menghasilkan sebuah tabel relasi yang 

baru. Simbol “x“ digunakan untuk menunjukkan operasi set difference. 

2. Operasi-operasi Tambahan 

a. Set Intersection 

Operasi set intersection berfungsi untuk mendapatkan nilai yang ada 

dalam sebuah tabel relasi dan juga ada dalam tabel relasi lainnya. Simbol 

“∩“ digunakan untuk menunjukkan operasi set intersection. 

b. Natural Join 
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Operasi natural join memungkinkan kita untuk menggabungkan operasi 

select dan cartesian product menjadi hanya 1 operasi saja. Simbol “⋈“ 

digunakan untuk menunjukkan operasi natural join. Operasi natural join 

hanya menghasilkan tupel yang mempunyai nilai yang sama pada 2 atribut 

yang bernama sama pada 2 tabel relasi yang berbeda. 

c. Division 

Operasi division berfungsi untuk query yang memasukkan frase “untuk 

semua/seluruh”. Simbol “÷“ digunakan untuk menunjukkan operasi 

division. 

d. Theta Join 

Operasi theta join berfungsi jika kita ingin mengkombinasikan tupel dari 2 

tabel relasi dimana kondisi dari kombinasi tersebut tidak hanya kesamaan 

nilai dari 2 atribut bernama sama, tetapi kondisi yang diinginkan juga bisa 

menggunakan operator relasional (≤, <, =, >, ≥). Operasi theta join 

merupakan ekstensi dari natural join. 

 

3.6 Kalkulus Relasional 

Pengguna mendeskripsikan informasi yang dikehendaki tanpa 

memberitahu prosedur spesifik untuk memperolah informasi. Pada model 

relasional, bahasa formal non prosedural adalah bahasa kalkulus, predikat 

relasional yang diekspresikan dengan menspesifikasikan predikan terhadap tupe 

atau domain  yang harus dipenuhi. Kalkulus relasional dibagi menjadi 2 : 

1. Kalkulus relasional Tupel 
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2. Kalkulus relasional Domain 

Kalkulus Relasional Tupel mendeskripsikan informasi tanpa perlu 

memberikan prosedur spesifik untuk memperoleh informasi tersebut. Konsep 

dasar kalkulus relasional tupel adalah konsep variabel tupel. Variabel ini 

merepresentasikan tupel-tupel pada relasi dan digunakan untuk mengekstrak data 

dari relasi. Komponen – komponen lain rumus kalkulus tupel adalah kulifikasi 

data dengan membatasi nilai-nilai dari atribut yang dispesifikasikan. 

 Kalkulus Relasional Domain menggunakan variabel-variabel pada nilai-nilai 

domain atribut, bukan nilai-nilai untuk sebuah tupel. Ekspresi pada kalkulus relasional 

domain berbentuk : {<X1,X2,….,Xn> | P(X1, X2, …., Xn)} 

Dimana X1, X2, X…, Xn menyatakan variabel-variabel domain. 
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