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I.  TUJUAN  

  Mahasiswa mengenal konsep dari database link  

  Mahasiswa mampu mengimplementasikan database link untuk pembuatan database teristribusi  

  Mahasiswa memahami konsep dari global conceptual schema.  

  Mahasiswa mampu mengimplementasikan query dari global conceptual schema  

  

II.  APLIKASI YANG DIBUTUHKAN  

  Aplikasi Oracle XE  

  SQL Developer  

  Aplikasi Oracle Client  

  

III.  DASAR TEORI  

Database Link  

Database link adalah suatu pointer yang mendefinisikan jalur komunikasi satu arah dari 

suatu server oracle ke server oracle yang lain. Untuk mengakases link tersebut, suatu server 

harus membangun koneksi ke remote database. Koneksi dari database link merupakan koneksi 

searah diaman suatu client yang terkoneksi ke local database A dapat menggunakan objek 

database link yang disimpan di dalam A untuk mengakses database B. Akan tetapi sebaliknya 

client yang terkoneksi ke local database B tidak dapat mengakses database yang ada di server A 

tanpa membangun koneksi (database link) ke A terlebih dahulu.  

Database link memungkinkan suatu local user suatu database dapat mengakses data pada 

remote database. Untuk setiap koneksi ke suatu server, diperlukan suatu objek database link yang 

mempunyai nama unik, yang disebut global database name Database link dapat bersifat private 

atau public. Jika suatu database link private, maka hanya user yang membuat database link saja 

yang mempunyai akses terhadap database link tersebut. Akan tetapi jika database link bersifat 

public, maka semua user database mempunyai akses terhadap database link tersebut.  

  User dapat terkoneksi ke database link dengan beberapa macam koneksi. 

 



 

Shared Database Link  

Shared database link merupakan suatu link yang dibentuk dari local server dan remote 

database. Suatu link di-share karena beberapa proses client dapat menggunakan link yang sama 

secara simultan Pada  saat  local  database  dikoneksikan  dengan  remote  database  melalui 

database  link, makan  dapat  berjalan  dalam  mode  dedicated  atau  share  server.  Table  

dibawah  ini mengilustrasikan beberapa kemungkinan yang terjadi. 

 

Global Database Name  

Setiap database di dalam distributed database secara unik diidentifikasi dengan 

menggunakan global database name. Database membentuk global database name dengan 

menambah suatu awalan nama (nama koneksi database) pada network domain.  Global  database  

name  adalah  nama  dari  objek  database  link  yang  dibuat,  yang  harus  memiliki  nama  yang  

unik.  

Penamaan Database Link  

Secara umum nama dari database link sama dengan nama dari global database name dari 

suatu remote database yang diakses. Sebagai contoh jika nama dari global database name 

sales.us.oracle.com, maka nama dari database link juga sales.us.oracle.com.  

Pada saat dilakukan pemasukan nilai untuk inisialisasi parameter GLOBAL_NAMES to 

TRUE, maka database menjamin bahwa nama dari database link sama dengan nama dari gobal 

database link dari remote database.  Sebaliknya pada saat dilakukan inisialisasi parameter 

GLOBAL_NAMES to FALSE, maka tidak diperlukan untuk menggunakan penamaan global, 

dan dapat secara bebas membuat nama database link. Berikut ini adalah contoh pembuatan 

database link :  

CREATE PUBLIC DATABASE LINK sales.division3.acme.com USING 'sales1'  

 



Tipe Database Link  

Tipe database link ada tiga macam, yaitu private, public, and global database links. Tipe 

database link ini dibedakan berdasarkan hak akses suatu database link terhadap user-user yang 

ada di dalam database tersebut. 

 

User Database Link  

Pada  saat  membuat  database  link,  kita  dapat  menentukan  user  mana  yang  akan  

membentuk koneksi  ke  remote  database  untuk  mengakses  data.  Tabel  di  bawah  ini  

menjelaskan  perbedaan  antara beberapa kategori user yang terlibat di dalam pembuatan 

database link. 

 

 



 

Schema Object dan Database Link  

Setelah membuat database link, maka kita dapat mengeksekusi perintah SQL yang akan 

mengakses objek database yang berada pada remote database. Sebagai contoh untuk mengakses 

remote objek emp dengan menggunakan database link foo, kita dapat menuliskan statemen:  

SELECT * FROM emp@foo;  

Penamaan Schema Object menggunakan Database Link  

Database Oracle menggunakan global database name untuk memberikan nama pada 

schema objek dengan cara berikut schema.schema_object@global_database_name Dimana:  

• schema adalah kumpulan dari struktur data, atau schema object. Suatu schema dimiliki 

oleh user  

 database an mempunyai nama yang sama dengan nama user tersebut.    

• schema_object merupakan suatu struktur logic data dari table, indeks, view, synonym,  

 prosedur, package atau database link.   

• global_database_name merupaj nama remote database link yang sifatnya unik.  

Transparency di dalam Database Terdistribusi  

Transparency  merupakan  salah  satu  konsep  yang  ada  di  dalam  Database  

Terdistribusi  dimana lokasi  dari  objek  database  yang  asli  (tabel),  disembunyikan  dari  user.  

Sehingga  user  mengetahui seolah-olah objek database yang diakases berada pada database itu 

sendiri.  

Didalam  Database  Terdistribusi  ini  konsep  transparency  dapat  dibuat  dengan  cara  

memberi nama  alias  pada  object  database  link  yang  dibuat.  Di  dalam  Oracle  pemberian  

nama  alias  ini  bisa menggunakan SYNONYM  

Syntax: Dari SYNONYM 

IV. SOAL PRAKTIKUM  

1. Aktifkan  login  HR  pada  masing-masing  server  database  (login  dengan  user  system  

melalui enterprise manager console)  

2. Buatlah konfigurasi database link yang melibatkan tiga buah komputer server database 

oracle yang saling terhubung antara satu dengan yang lain. (komputer server bisa 



disimulasikan menggunakan virtual  machine/Virtual  Box).  Lihat  gambar  dibawah  

(arah  tanda  panah  merupakan  arah  dari koneksi  database  link).  Komputer  server  A  

dapat  mengakses  data  pada  komputer  server  B. Sedangkan  komputer  server  B  

dapat  mengakases  data  pada  komputer  server  C  dan  sebaliknya komputer server C 

juga dapat mengakses komputer server B. 

 
3. Buatlah  table  Salary  pada  server  C,  yang  memiliki  isi  EMPLOYEE_ID,  SAL_ID, 

TOTAL_SALARY, DATE. Kemudian isikan data dummy (data simulasi)  pada table 

tersebut. Lakukan Query pada server A untuk mengambil data Salary yang ada pada 

server C. 

Dengan  menggunakan  database  link  yang  terdapat  pada  Server  A,  tambahkan  data  

berikut  pada table Region yang terdapat pada Server C. (DML dilakukan pada server A) 

 
Tambahkan  juga  data  Countries  berikut  yang  terdapat  di  Server  B  melalui  Server  

A  (DML dilakukan pada server A) 

 
4. Sesuai dengan konfigurasi sebelumnya, bisakah dari server database C, melakukan query 

ke server database A, (bisa/tidak)? Jelaskan secara logis alasan Anda (kenapa bisa/tidak)! 

5. Dari server Database A buatlah view yang digunakan untuk menampilkan seluruh 

Country  yang ada di server  B dan berada di wilayah Region  South East  Asia (ingat!!! 

Data region South East Asia hanya terdapat di server C).  

6. Dari  server  A  buatlah  query  untuk  menampilkan  data  Countries  di  server  B  yang  

tidak  dimiliki  

oleh server C.  



7. Dari  server  A  buatlah  satu  buah  DML  yang  digunakan  untuk  menambahkan  data  

Countries  di server C, sehingga data tabel Countries yang ada pada server C, sama 

dengan yang ada pada server B.   

  

Catatan:   

Gunakan SQL SYNONYM untuk membuat nama alias pada suatu schema objek database 

link. 

 

V. Hasil Pratikum 

1. Account HR telah diaktifkan dan login sebagai HR 

 
Login sebagai HR pada enterprise manager console 

 
 

 
 

2. Membuat database link dengan arsitektur server A  Server B  Server C  Server B 



Sebelum membuat database link kita harus mengetahui alamat IP server yang membuat 

database link: 

Server A : 172.16.17.247 

Server B : 172.16.17.245 

Server C : 172.16.17.149 

 Database link server A  server B 

 

 

 

Database link pada server A ke B sudah sukses terbuat dengan nama A502_B018. 

 

 Database link server B  server C 



 

 

 



 

 

Database link server B ke C telah sukses terbuat dengan nama B018_C505 

 Database link server C  server B 

 

 

 



 

 

Database link server C ke B telah sukses terbuat dengan nama C505_B018 

3. Server C membuat table salary beserta isinya.  

 

 

Setelah server C membuat table salary, server B membuat synonym untuk koneksi server 

A dengan server C karena kedua server tersebut tidak memiliki database link yang 

menghubungkannya. 

Synonym table salary 

 
 

 



Server A menampilkan Tabel SALARY di dengan synonym table salary  

 

Synonym table regions oleh server B 

 

Menginsertkan Data “6, South East Asia” Pada Tabel REGION  

 

 



Pengecekan table regions oleh server C 

 

Menambahakan data di Tabel COUNTRIES  yang ada di server B melalui server A 

 

 



 

Pengecekan data country yang telah dimasukkan oleh server A ke server C pada 

table countries oleh server B 

 
 

4. Tidak bisa, karena koneksi server C ke server A tidak ada koneksi synonym yang dibuat 

oleh server B, server B hanya memiliki database link ke server C bukan server A. 

sedangkan koneksi sebelumnya antaara server A ke server C menggunakan synonym 

server B dimana data tersebut seolah-olah di server B padahal di server C. 

 

5. Menampilkan Data semua COUNTRIES  yang ada di server B dan REGION di server C 

 
 



6. Membuat synonym countries server C 

 
Hasil dari country yang dimiliki oleh server A tetapi tidak dimiliki oleh server B 

menggunakan query minus 

 
 

7. Menginsertkan country yang tidak dimiliki oleh server C dari server B 

 



VI. Kesimpulan 

1. Dalam pembuatan database link kita harus mengetahui ip atau host yang akan di tuju 

dengan SIDnya. Karena dengan begitu itu merupakan langkah awal. 

2. Synonym digunakan untuk mentransparanasi data pada server lain seakan-akan data 

tersebut berada di server kita. 

3. Pengaksesan tabel yang sudah di synonymkan menggunakan nama 

synonymnya@nama database linknya. 

4. Ketika kita mengakses multi table menggunakan join dengan nama aliasnya. 

5. Dalam database link kita dapat bertukar data dan dapat mengakses serta 

menginsertkan data melalui database yang telah terhubung. 


