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I. TUJUAN 

 Mahasiswa mengenal konsep dari database client server 

 Mahasiswa memahami arsitektur dan konfigurasi database client server pada Oracle 

 Mahasiswa mampu mengimplementasikan (melakukan setup) dan melakukan konfigurasi 

database client server pada database Oracle 

  

 

II. APLIKASI YANG DIBUTUHKAN 

 Aplikasi Oracle XE 

 SQL Developer 

 Aplikasi Oracle Client 

 

III.  DASAR TEORI 

 

 
KONFIGURASI DAN INSTALASI ORACLE CLIENT 

 

Oracle menyediakan suatu aplikas untuk mengakses dan melakukan koneksi ke 

database server oracle. Aplikasi tersebut adalah oracle client. Berbeda dengan database 

yang lain yang tidak membutuhkan suatu protokol khusus yang digunakan untuk 

koneksi antara database server dengan aplikasi client untuk mengakses database, oracle 

membutuhkan oracle client untuk mengakses database server secara remote. Selain 

menangani masalah koneksi, oracle client juga menyediakan fitur untuk melakukan 

management server, lewat suatu tampilan yaitu oracle management console. 

 

Berikut ini adalah langkah-langkah untuk instalasi oracle client: 

1. Bukalah folder instalasi oracle client kemudian klik program setup 

2. Untuk melakukan instalasi oracle client klik tombol next pada oracle universal 

installer 

 



 
 

3. Untuk field source biarkan terisi secara default. Sedangkan untuk folder path, pilih 

folder untuk tempat instalasi oracle client, setelah itu klik next 

 
 



4. Setelah itu pilih instalation tipe. Apabila menginginkan semua fitur dari oracle client 

terinstal, maka pilih opsi yang administrator 

 
 

5. Setelah melakukan konfigurasi untuk intalasi, langkah selanjutnya adalah melakukan 

proses intalasi 

 



 

 

 
 

6. Langkah berikutnya adalah melakukan konfigurasi untuk Oracle Net. Oracle net 

merupakan suatu antar muka untuk melakukan interaksi antara Oracle Net Service 

yang ada di server dengan oracle client 



 
 

7. Untuk naming method pilih local naming. Naming method merupakan konfigurasi 

oracle client menentukan penamaan dan penspesifikasian connection identifier. 

 
 

8. Setelah di tekan tombol next langkah selanjutnya adalah menentukan service name 

dari server oracle yang akan kita sambungkan ke oracle client. 



 
 

Langkah berikutnya adalah menentukan jenis koneksi dari server database yang akan 

dikoneksikan 

 
 

Setelah itu dilakukan konfigurasi untuk penentuan hostname (nama/ alamat komputer 

server yang akan dikoneksikan) dan menentukan port untuk komunikasi (secara 

default menggunakan 1521). 



 
 

Pilih opsi tes apabila menginginkan untuk mengecek koneksi antara client dengan 

server 

 
 

Setelah melakukan test koneksi, langkah berikutnya adalah menentukan net service 

name. Net service name ini merupakan nama dari TNS yang akan digunakan untuk 

koneksi ke server (nama koneksi). 



 
 

Selanjutnya pilih opsi no apabila sudah selesai memasukkan konfigurasi koneksi ke 

server, atau pilih yes, apabila ingin menambahkan konfigurasi untuk koneksi ke 

server yang lain. 

 
 

9. Setelah dilakukan proses intalasi maka tampilan oracle enterprise manager console 

dapat kita lihat sebagai berikut 



 
 

10. Untuk melakukan konfigurasi koneksi (lagi), atau ingin menambah database baru 

untuk dikoneksikan dengan client, dapat dilakukan dengan memilih add database 

database to tree setelah melakukan klik kanan pada folder database. Isikan beberapa 

filed pada tampilan dibawah seperti pada waktu melakukan konfigurasi selama 

proses instalasi oracle client. 

 



SOAL TUGAS PRAKTIKUM 

 

1. Buatlah skenario menggunakan dua buah server Oracle XE dengan menggunakan dua buah 

komputer. Hubungkan masing2 komputer tersebut dengan menggunakan jaringan komputer. 

Kemudian kerjakan beberapa tugas berikut 

a. Ubahlah SID dari masing-masing server tersebut dengan nama ORCL_XE_[kode server], 

dengan kode server berupa angka.  

b. Pada masing-masing server lakukan instalasi Oracle client. Kemudian buatlah koneksi yang 

menghubungkan antara oracle client tersebut dengan masing-masing server 

 

2. Bukalah file listener.ora yang ada di dalam folder home_directory> network > admin instalasi 

Oracle. Kemudian jelaskan kegunaan dari parameter SID_LIST, SID_DESC, SID_NAME, 

ORACLE_HOME, PROGRAM dan nilai apakah yang dimasukkan pada parameter-parameter 

tersebut. 

 

3. Bukalah file tnsname.ora yang ada di dalam home_directory> network > admin instalasi Oracle. 

Kemudian jelaskan kegunaan dan nilai yang dimasukan pada masing-masing parameter berikut, 

yaitu: ADDRESS, PROTOCOL, HOST, CONNECT_DATA, SERVER, SERVICE_NAME 

 

4. Dengan menggunakan konfigurasi yang ada pada file TNSNAME.ORA tambahkan konfigurasi 

oracle client agar dapat terkoneksi dengan database oracle yang lain. 

 

5. Ubahlah parameter hostname dari IP address menjadi nama komputer atau sebaliknya, kemudian 

lakukan TNSPING pada nama koneksi yang sudah dibuat, screen shot hasilnya dan jelaskan apa 

yang terjadi. 

 

6. Ubahlah nama koneksi yang ada pada file TNSNAME.ORA sehingga nama koneksi dua buah 

server tersebut sama. Restart service TNSNAME, dan lakukan koneksi ke database tersebut. 

Jelaskan apa yang terjadi (terjadi error atau tidak jelaskan) 

 

 

 

 

 



JAWABAN 

 

1. A. Mengganti SID XE menjadi ORCL 

 

Stop dlu server oraclexe. Kemudian copy file initXE.ora menjadi initORCL.ora pada 

C:\oraclexe\app\oracle\product\10.2.0\server\dbs\spfileXE.ora 

C:\oraclexe\app\oracle\product\10.2.0\server\dbs\spfileORCL.ora 

C:\oraclexe\app\oracle\product\10.2.0\server\database\initORCL.ora by copying 

C:\oraclexe\app\oracle\product\10.2.0\server\database\initXE.ora  

oradim -new -sid SOMETHIN -startmode auto -pfile 

C:\oraclexe\app\oracle\product\10.2.0\server\database\initORCL.ora  

 

oradim -delete -sid XE 

lsnrctl start 

 

set ORACLE_SID=ORCL 

 



sqlplus / as sysdba  

 

Kemudian nyalakan services.ora lagi, nama oracleservicexe akan berubah menjadi oracleserviceorcl 

 

Cek pada database server sid menggunakan query. 

  

 

 

 



B. Koneksi server dan client pada SID yang baru 

 

 



 

 

 



2. File listener.ora 

 
XE = 

  (DESCRIPTION_LIST = 

    (DESCRIPTION = 

      (ADDRESS_LIST = 

        (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = diwalkaromi)(PORT = 1521)) 

      ) 

      (ADDRESS_LIST = 

        (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC)) 

      ) 

    ) 

  ) 

 

SID_LIST_XE = 

  (SID_LIST =  // merupakan daftar atau list SID yang ada di server 

    (SID_DESC = // merupakan dekripsi dari SID  

      (SID_NAME = PLSExtProc) // merupakan nama SID 

      (ORACLE_HOME = D:\Oracle\product\10.1.0\Client_1) // lokasi penyimpanan  

      (PROGRAM = extproc) //program yang berjalan pada SID 

    ) 

  ) 

 

Penjelasan: 

Sid_list = merupakan daftar atau list sid yang ada di server  sid_desc, sid_name, oracle_home, 

program 

Sid_decs = merupakan diskripsi dari sid  sid_name, oracle_home, program 

Sid_name = nama dari sid  PLSExtProc 

Oracle_home = lokasi penyimpanan pada storage  D:\Oracle\product\10.1.0\Client_1) 

program = program yang berjalan pada sid  extproc 

 

3. Tnsname.ora  
XE = 

  (DESCRIPTION = 

    (ADDRESS_LIST = 

      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = localhost)(PORT = 1521)) 

    ) 

    (CONNECT_DATA = 

      (SERVICE_NAME = XE) 

    ) 

  ) 

 

SERVER1 = 

  (DESCRIPTION = 

    (ADDRESS_LIST = 

      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.16.1)(PORT = 1521)) 

    ) 

    (CONNECT_DATA = 

      (SID = XE) 

    ) 

  ) 



 

XE_LOCALHOST = 

  (DESCRIPTION = 

    (ADDRESS_LIST = 

      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = localhost)(PORT = 1521)) 

    ) 

    (CONNECT_DATA = 

      (SID = XE) 

      (SERVER = DEDICATED) 

    ) 

  ) 

 

Penjelasan: 

Address = alamat yang digunakan terdiri dari protocol, host dan port 

Protocol = protocol yg digunakan   tcp 

Host = nama dari host yg digunakan  localhost (bisa menggunakan ip) 

Connect_data = koneksi data yang digunakan pada server dengan menggunakan sid dan server 

Server = status server yang terkoneksi  dedicated (hanya digunakan sendiri) 

Service_name  = nama dari program service yang digunakanpada server 

 

4. Menambahkan konfigurasi pada tnsname.ora pada client 

 

 

 



 
 

 

 
 

Sukses, dalam menambahkan konfigurasi dapat dilakukan melalui net manager dan tnsname.ora 

 



5. Koneksi melalui IP 

 

Koneksi melalui nama computer 

 

6. Nama koneksi sama pada dua buah server. 

Pada server 1 

 

 

 

 



Pada server 2 

 

Tidak terjadi error, karena kedua buah koneksi walaupun namanya sama namun untuk host yang di 

akses kan berbeda, karena koneksi tersebut mengambil Ip atau host name computer. 

 

KESIMPULAN 

Pada installasi oracle dan koneksi antara server dengan client, diantaranya: 

1. Installasi dilakukan dengan terlebih dahulu menginstall server baru kemudian clientnya. 

2. Dengan adanya SID merupakan link masuk client kepada server database yang digunakan, 

namun semua itu tidak dapat dilakukan jika client tidak mengetahui dari ip atau hostname 

computer server. Karena untuk berkoneksi dibutuhkan ip dan hostname server. 

3. Untuk pengujian, client harus change login database server dengan mengakses username dan 

passwordnya namun hanya bias melihat, tidak untuk mengubahnya. 


