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I. TUJUAN 
� Mahasiswa mengenal sinkronisasi database diantara database yang terdistribusi 
� Mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep sinkronisasi database pada skema yang 

homogen (sama), baik menggunakan trigger maupun stored procedure 
� Mahasiswa mampu mengimplementasikan job_scheduler yang digunakan untuk proses 

penjadwalan dari sinkronisasi data antar server 
 

II. APLIKASI YANG DIBUTUHKAN 
� Aplikasi Oracle XE 
� SQL Developer 
� Aplikasi Oracle Client 
 

III.  DASAR TEORI 
 
Sinkronisasi data 
 Sinkronisasi data adalah suatu proses untuk menjaga kosistensi data yang ada pada suatu server 
dengan data yang berada pada server yang lain. Dalam proses sinkronisasi database, terdapat proses 
pengkopian data yang disimpan ke dalam suatu table dan skema yang berada pada database yang lain. 
Dengan adanya proses sinkronisasi memungkinkan suatu data yang berada pada database tertentu akan 
dapat terupdate secara langsung maupun berkala pada database yang lain. Teknik inilah yang 
merupakan dasar dari konsep replikasi yang ada pada database.  
 Dalam suatu kasus database terdistribusi, mekanisme sinkronisasi ini diperlukan untuk 
mengupdate data yang terdapat pada global schema yang diakses oleh suatu user secara langsung. Data 
yang diupdate pada global schema merupakan data yang berada pada local schema dari database yang 
terdistribusi. Antara local schema dengan global schema bisa jadi mempunyai skema yang sama secara 
struktur datanya (homogeneous), ataupun berbeda (heterogeneous). 
 Dalam kasus heterogeneous schema maupun homogeneous schema, proses sinkronisasi yang 
dilakukan oleh database harus mampu menyesuaikan struktur data yang ada pada masing-masing 
database yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk menjaga konsistensi data. Selain permasalahan skema 
yang berbeda, ada beberapa hal yang harus diperhatikan selama proses sinkronisasi database 
berlangsung, yaitu :  

1. Kesamaan antara struktur data yang akan dilakukan proses sinkronisasi 
Pada heterogeneous skema, terdapat perbedaan struktur data yang ada pada table 

tertentu pada database yang berbeda, sehingga proses sinkronisasi harus memperhatikan 
heterogenitas tersebut. Proses sinkronisasi harus mampu menterjemahkan data yang bisa 
jadi memiliki tipe data yang berbeda, sehingga bisa disimpan ke dalam table yang baru. 
Beberapa database menyediakan suatu stored procedure (yang dapat dibuat sendiri) yang 
bisa digunakan untuk memanipulasi data pada selama proses sinkronisasi berlangsung. 

Sedangkan pada homogeneous schema di dalam proses sinkronisasi tidak memerlukan 
proses penterjemahan data dari satu table ke table yang lain yang berada pada database yang 
berbeda. 

 
2. Frekuensi proses sinkronisasi yang dilakukan. 

Penentuan frekuensi proses sinkronisasi ini juga perlu diperhatikan. Bisa jadi ada proses 
sinkronisasi yang berjalan secara realtime, atau ada pula yang berjalan secara periodic. 
Sinkronisasi secara realtime terjadi ketika suatu table pada suatu database tertentu 
mengalami proses manipulasi data, secara seketika perubahan dari data tersebut akan 
terupdate ke table pada database yang berbeda. Sedangkan proses sinkronisasi secara 



periodik terjadi ketika proses update tersebut dilakukan pada waktu tertentu secara 
berulang.   

 
3. Situasi kompleks dimana kedua buah database dilakukan proses update data secara 

bersamaan. 
 

 
Gambar 1. Heterogenitas Data pada Database Terdistribusi 

 
Mekanisme sinkronisasi data pada oracle 
 Oracle menyediakan suatu mekanisme untuk melakukan sinkronisasi data pada database 
terdistribusi. Setiap perubahan yang ada pada suatu server database akan berpengaruh kepada server 
database yang lain, yang terhubung pada suatu sistem database terdistribusi. Mekanisme-mekanisme 
yang bisa dilakukan untuk proses sinkronisasi pada database oracle antara lain adalah : 

1. Menggunakan suatu stored procedure. 
Oracle menyediakan suatu fitur stored procedure yang dapat digunakan untuk 

menangani proses sinkronisasi. Stored procedure ini dapat dibuat oleh database 
developer sesuai dengan kebutuhan data dan proses sinkronisasi yang berjalan pada dua 
buah server yang berbeda tersebut 

2. Menggunakan trigger 
Apabila skema yang ada pada kedua buah table yang berbeda database tersebut 

sama, dan proses sinkronisasi dilakukan secara realtime, maka dapat digunakan database 
trigger. Database trigger ini akan memproses segala perubahan data (insert, update, 
delete) yang terjadi pada suatu table, sehingga secara realtime akan berpengaruh pada 
table yang lain. 

3. Menggunakan oracle replication 
Oracle menyediakan suatu fitur replikasi database. Replikasi merupakan suatu 

proses untuk membuat duplikat atau replika dari suatu table data yang ada pada database 
4. Menggunakan oracle stream dan golden gate 

Oracle stream merupakan suatu fitur yang ada pada oracle yang memungkinkan 
seorang user untuk mengontrol informasi, penyebaran data, transaksi, dan event di 
dalam suatu aliran data antara database yang satu dengan database yang lain.  



5. Menggunakan paket DBMS_COMPARISON pada oracle 
Merupakan suatu paket yang disediakan oleh database oracle, untuk 

menyediakan fungsi-fungsi dan prosedur-prosedur yang digunakan untuk sinkronisasi 
data. Prosedur ini memungkinkan pendeteksian perbedaan data pada dua buah table, dan 
melakukan proses replikasi apabila diinginkan 

 
Oracle Procedure 

Procedure merupakan kumpulan dari statement PL/SQL yang memiliki nama tertentu, 
dan dapat dipanggil sebagai suatu objek database yang menjalankan proses tertentu. Stored 
procedure memungkinkan kita mendefinisikan suatu routine yang menjalankan proses tertentu 
didalam mengolah data yang ada pada database. Stored procedure menawarkan berbagai 
keuntungan di dalam mengembangkan, mengintegrasikan, mengamankan, meningkatkan 
performansi dan alokasi memori dari suatu pengolahan database. 

Dengan adanya stored procedure memungkinkan suatu proses pengolahan data di dalam 
database dilakukan di level database, bukan di aplikasi, sehingga akan mempercepat proses 
pengolahan data. Diantara keunggulan menggunakan stored procedure ini adalah : 

1. Mengurangi overhead pengolahan data 
2. Mengurangi network traffic 
3. Menjalankan business logic pada database, dan mengurangi proses pengolahan data 

pada client 
4. Meninggkatkan keamanan pengolahan data, karena ditangani pada level database. 
5. Mengurangi SQL injection 

Syntax untuk membuat procedure: 
 

 
 
Keterangan:  
1. OR REPLACE, digunakan untuk membuat procedure yang sudah pernah ada dengan nama yang 

sama 
2. SCHEMA, menspesifikasikan skema dimana procedure tersebut dibuat 
3. IN, menspesifikasikan input dari suatu variable yang dijadikan sebagai parameter 
4. OUT, menspesifikasikan suatu variable yang mengembalikan hasil ke yang memanggil 
5. IN OUT, menspesikan suatu variable yang dijadikan sebagai parameter input, sekaligus sebagai 

variable yang mengembalikan suatu nilai dari prosedur 
6. NOCOPY, menginstruksikan database utnuk melewatkan argument secepat mungkin. NOCOPY 

ini secara signifikan mampu meningkatkan performa dan kecepatan ketika suatu nilai dilewatkan 
ke dalam prosedur melalui suatu argument. 



7. Datatype, mendefinisikan tipe data dari argument 
8. Pl/sql subprogram, mendeklarasikan PL/SQL subprogram 
 
Contoh pembuatan prosedur: 
 

 
 
Ketika dijalankan remove_procedure akan melakukan penghapusan data pada employee tertentu. Pada 
saat dijalankan, parameter employee_id harus diisi dengan ID dari employee. Untuk menghapus data 
employee tertentu, prosedur ini menggunakan SQL delete dengan criteria employee_id yang sudah 
dimasukkan sebagai parameter. 
 
   

IV. SOAL LATIHAN 
1. Di dalam skema HR buatlah table baru REGIONS2, yang mempunyai field yang sama 

persis dengan table REGIONS 
 

2. Buatlah prosedur yang melakukan proses update REGIONS2 ketika data pada regions 
dilakukan proses penambahan data, delete data, maupun update data. 

 

 
 
Keterangan:  
Cursor adalah suatu tipe data yang ada di dalam PL/SQL oracle yang digunakan untuk 
menampung data hasil query sebelum diolah oleh prosedur. Ketika di deklarasikan, kursor 
ini memanggil query yang digunakan untuk pengambilan data di dalam table. Proses 



pengolahan data dilakukan dengan cara pengambilan data satu persatu oleh cursor melalui 
proses fetch setelah sebelumnya dibuka dengan perintah open. Setelah selesai melakukan 
proses fetch maka cursor akan di tutup dengan perintah close. 
 

3. Buatlah kolom baru pada table regions, kolom tersebut dapat menyimpan suatu nilai kapan 
data tersebut dimasukkan 
 

4. Buatlah prosedur yang mampu melakukan proses pengecekan input data pada REGIONS, 
sehingga apabila data pada REGIONS bertambah data baru, maka hanya data yang terbaru 
saja yang ditambahkan ke table REGIONS2. 

 
5. Buatlah scheduler_job yang menjalankan prosedur update data tersebut setiap waktu. 

 
 

V. SOAL PRAKTIKUM 
 

 



 
Gambar 2. Skema pada oracle server branch 

 

 
Gambar 3. Skema pada oracle server headquarter 

 
Dari gambar diatas diskenariokan terdapat dua buah database Oracle yaitu di branch dan 
headquarters yang tehubung dengan database link. Skema database pada server Branch dapat 
dilihat pada Gambar 2. Sedangkan skema yang terdapat pada server Headquarters dapat dilihat 
pada Gambar 3.l  
 
Berdasarkan scenario dan rancangan database diatas, selesaikan permasalahan berikut 
1. Buatlah table pada database headquarters sesuai dengan rancangan skema di Gambar 3. 



2. Buatlah prosedur yang melakukan pemindahan data dari tabel order details yang ada di 
branch ke table order details yang ada di skema headquarters. Dimana Sum Quantity berisi 
jumlah barang yang diorder tiap waktu tertentu (bulan dan tahun tertentu), sedangkan 
timeID berisi id dari table Time yang merupakan waktu order  barang dimana beris bulan 
dan tahun order. Apabila data sebelumnya yang ada di skema Headquarters sebelumnya 
sudah ada maka secara otomatis data akan dihapus 
 

3. Buatlah prosedur yang melakukan proses update data dari Products dan Categories yang ada 
di skema branch ke table Products dan Categories yang ada di skema headquarters. Prosedur 
tersebut bisa melakukan update hanya pada data yang paling baru saja, sedangkan data yang 
lama tidak ikut terupdate (catatan: boleh modifikasi table Products dan Categories di skema 
Branch, sehingga info data baru dan lama dapat tersimpan) 

 
4. Buatlah job scheduling yang menjalankan prosedur nomer 3 dan nomer 2 diatas secara 

berkala setiap 1 hari sekali 


