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I. TUJUAN  

 Mahasiswa mengenal memahami konsep dasar replikasi basis data.  

 Mahasiswa memahami teknik komunikasi jaringan dan client server DBMS 

 Mahasiswa  mampu  mengimplementasikan  pendistribusian basis data melalui 

pendekatan replikasi (one-way) 

 

II.  APLIKASI YANG DIBUTUHKAN  

 Aplikasi Mysql  

 SQL Developer  

 

III.  DASAR TEORI  

1. Desain Basis Data Terdistribusi 

Sebagaimana diketahui, di dalam sistem basis data terdistribusi, file-file basis 

data diletakkan pada beberapa database server di komputer-komputer terpisah. 

Langkah ini bisa dilakukan pada perangkat lunak database (DBMS ) yang sama atau 

bahkan yang berlainan vendor sekalipun. Dalam perancangan dan pembuatan basis 

data terdistribusi, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan, yaitu 

replikasi, alokasi, serta fragmentasi. Meskipun masing-masing cara memiliki proses 

yang berbeda, akan tetapi tujuannya adalah sama, yakni mendistribusikan basis 

data. 

2. Replikasi Natif MySQL 

Di praktikum ini, diberikan batasan bahwa pendekatan yang digunakan adalah 

replikasi natif (one-way). Adapun DBMS yang akan digunakan untuk 

mengimplementasikan replikasi adalah MySQL. Dengan demikian, DBMS dan 

pendekatan-pendekatan lainnya tidak tercakup di dalampembahasan modul ini. 

Pendistribusian dalam bentuk replikasi multi-master (two-way) akan dijelaskan di 



pertemuan selanjutnya. 

3. Arsitektur dan Desain 

Untuk dapat mengimplementasikan sistem basis data terdistribusi minimal 

diperlukan dua buah komputer yang terhubung satu sama lain. Selain itu, di 

masing-masing komputer telah terinstal DBMS, misalnya di sini adalah MySQL 

server. Sebagai ilustrasi, skema sistem basis data terdistribusi yang akan 

diimplementasikan diperlihatkan seperti Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

Spesifikasi dari masing-masing computer misalkan diperlihatkan seperti tabel 

berikut : 

 

Spesifikasi Server 1 (master) Server 2 (slave) 

Sistem operasi Window 7 Window 7 

DBMS MySQL 5.0 MySQL 5.0 

IP address 192.168.0.100 192.168.0.200 

 

Pada pratikum inis alah satu computer akan bertindak sebagai master dan satunya 

sebagai slave. Ini juga berarti bahwa pendistribusian dilakukan satu arah / one 

way. Jadi, modifikasi hanya dapat dilakukan dari mesin master. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV.  HASIL TUGAS KECIL 

 

 Menciptakan basis data di mesin master dan slave 

Login 

 
Create Database 

 
Create Table 

 
Desc  Mahasiswa 

 
 

 

 Membuat user replikasi di mesin master 

Create user 

 
 

 
 

 

 

 

 



 Mengkonfigurasi mesin master 

 
 

My.ini di edit di bawah mysqld dengan sebagai berikut 
server-id = 11 
log-bin = "C:/Program Files/MySQL/MySQL Server 5.0/data/bin.log" 
binlog-do-db = akademik 
log-error = "C:/Program Files/MySQL/MySQL Server 5.0/data/error.log" 
log-bin-index = "C:/Program Files/MySQL/MySQL Server 5.0/data/log-bin.index" 

 

 
 



Restart service di mesin master 

 
 

 Mengkonfigurasi mesin slave 

 
 

My.ini di edit di bawah mysqld dengan sebagai berikut 
server-id = 12 
master-host = 192.168.10.20 
master-port = 3306 
master-user = man 
master-password = anisa 



log-bin = "C:/Program Files/MySQL/MySQL Server 5.0/data/bin.log" 
binlog-do-db = akademik 
log-error = "C:/Program Files/MySQL/MySQL Server 5.0/data/error.log" 
log-bin-index = "C:/Program Files/MySQL/MySQL Server 5.0/data/log-bin.index" 
relay-log = "C:/Program Files/MySQL/MySQL Server 5.0/data/relay.log" 
relay-log-info-file = "C:/Program Files/MySQL/MySQL Server 5.0/data/relay-log.log" 
relay-log-index = "C:/Program Files/MySQL/MySQL Server 5.0/data/relay-log.index" 

 

Restart service di mesin slave 

 
 

 

 Pengujian replikasi 

Melihat data mahasiswa pada master 

 
 

 

 

 



Menambahkan data mahasiswa 

 
Master status dengan bin log 000026 

 
Show Status Slave 

 
Slave Stop 

 
 

 



Change master -> binlog filenya di sesuaikan dengan binlog master 

 
Start slave 

 
Show Status slave 

 
Show process list 

 



Mengetahui data Alhamdulillah masuk di mesin slave 

 
 

 

V. HASIL PRATIKUM  

 

1. Masuk ke mesin slave, kemudian lakukan operasi penambahan data baru. 

Periksa hasilnya baik di mesin master atau slave? Berikan argument? 

Jawab:  

Menambahkan data ‘aaa’ pada slave 

 
 

Menambahkan data ‘data’ pada mesin master dan view mahasiswa 

 



Ketika slave menambahkan data, data tersebut hanya nampil pada mesin slave 

saja, tidak pada mesin master. Namun, ketika mesin master yang 

menambahkan data akan secara otomatis masuk juga ke dalam mesin slave 

karena adanya relay log yang menerima masukan dari bin log melalui IO dan 

SQl slave. 

 

 
 

2. Matikan mesin slave, melalui perintah slave stop, kemudian lakukan operasi 

penambahan data di mesin master. Selanjutnya, jalankan kembali mesin slave 

dan amati serta jelaskan hasilnya? 

Jawab : 

Slave stop akan menjadikan IO dan SQL pada slave akan berubah menjadi 

NO karena replikasi slave di stop. Ketika  data di masukkan oleh master maka 

data tersebut tidak masuk ke dalam mesin slave saat di stop.  

Namun ketika slave di start lagi maka data tersebut akan masuk selagi data 

tersebut tidak sama atau berbeda id. 



 
 

Master menambahkan data 

 
 

Start slave 

 
 

 

 

 

 



Show Status slave 

 
 

Liat data Alhamdulillah telah masuk setelah di start slavenya. 

 
 

 

VI. KESIMPULAN 

Adapun kesimpulan dari modul replikasi yakni: 

1. Untuk melakukan replikasi harus di konfigurasi terlebih dahulu sehingga IO 

dan SQL pada slave menjadi YES. 

2. Ketika mesin slave melakukan penambahan data, maka data tersebut juga 

akan di tambahkan pada mesin slave. 

3. Replikasi Database adalah mereplikasi atau mengopy datanya ke database 

lain secara otomatis. Secara sederhana replikasi database adalah proses 

automatik perintah dari database satu ke database lain yang tentunya 

terhubung dalam jaringan. 


