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I. TUJUAN 

 Mengetahui konsep dari desain skema pada database terdistribusi  

 Memahami konsep distribusi dan fragmentasi data dalam database terdistribusi, serta 

bagaimana melakukan sinkronisasi ke dalam satu buah skema pusat  

 Memahami  dan  mengimplementasikan  konsep  distribusi dan  fragmentasi  data 

dalam  database terdistribusi.  

 

II. APLIKASI YANG DIBUTUHKAN  

 �  Aplikasi Oracle XE  

 �  SQL Developer  

 �  Aplikasi Oracle Client  

 

III. DASAR TEORI  

 Fragmentasi  

Fragmentasi  merupakan  suatu  proses  pembagian  data  dari  satu  buah  table  ke  dalam 

beberapa buah table yang berbeda, dimana didalam arisitektur database terdistribusi, table-

tabel tersebut terdapat dalam  suatu server database  yang  terpisah antara  yang satu dengan  

yang lain.  Jumlah table  yang dihasilkan dari suatu proses fragmentasi sangat bervariasi, 

tergantung dari kebutuhan dan bisnis proses yang ada di dalam suatu system. Secara umum 

proses fragmentasi ini dibagi kedalam tiga jenis, yaitu:   

1.  Fragmentasi horizontal  

Fragmentasi horizontal ini terjadi ketika suatu data yang berada pada suatu table dipisah ke 

dalam beberapa  table  yang  lain.  Tabel-tabel  yang  lain  tersebut  mempunyai  struktur  

yang  sama  persis dengan table yang asli. Fragmentasi horizontal dibagi menjadi dua yaitu:  

a.  Primary horizontal fragmentation  

Merupakan  horizontal  fragmentation  dimana  suatu  data  dalam  table  secara  horizontal  

dipecah berdasarkan pada suatu nilai dalam satu atau lebih kolom tertentuk  

b.  Derived horizontal fragmentation  

Merupakan  suatu  teknik  horizontal  fragmentation  dimana  data  yang  berada  pada  suatu  

table secara  horizontal  dipecah  ke  dalam  beberapa  table  yang  lain,  dengan  kriteria  data  

yang dimasukan  tergantung  apakah  data  tersebut  berelasi yang  dengan  data  yang  berada  

di  dalam table yang dipecah secara primary horizontal fragmentation atau tidak  

 2.  Fragmentasi vertical  

Merupakan  suatu  teknik  fragmentasi  data  dimana  data  dipecah  kedalam  beberapa  table  

yang merupakan  hasil  pemisahan  beberapa  kolom  yang  berada  pada  table  utama.  Tabel  

yang difragmentasi secara vertical harus dapat dikembalikan lagi seperti semula (reconstruct)  



 3.  Fragmentasi hybrid  

Merupakan gabungan antara fragmentasi horizontal dan fragmentasi vertikal  

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 

 

 

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 

IV. Soal Praktikum 

 

 

 



 

Gambar 2. Skema pada Perpus Pusat 

 

 

Gambar 3. Skema pada Ruang Baca Teknik dan Ekonomi 

 

Dari  gambar  diatas  diskenariokan  Terdapat  tiga  buah  server,  yaitu  server  perpus  pusat,  

server ruang  baca  Ekonomi  dan  Teknik.  Server  yang  ada  di  faultas  Teknik  dan  

Ekonomi  merupakan salah  satu  fragmen  database  yang  ada  di  dalam  server  Perpus  

Pusat  dengan  asumsi  sebagai berikut:  



1.  Server  Perpus  Pusat  mempunyai,  entitas  seperti  gambar  diatas  dimana  terd apat  

entitas Peminjaman  dan  DetailPeminjaman  yang  menyimpan  data  transaksi  peminjaman  

dan pengembalian  tidak  hanya  di  server  Perpus  Pusat  saja,  tetapi  juga  menyimpan  data 

peminjaman dan pengembalian di server Ruang Baca Teknik dan Ekonomi  

2.  Koleksi di perpus pusat dibagi menjadi 4 yaitu buku, majalah, tugas akhir, audio video.  

3.  Anggota  perpustakaan  dan  ruang  baca  mempunyai  nomer  keanggotaan  dengan  

format tertentu yaitu [jenis_anggota][kode_fk][nomer]. Dimana :  

 [jenis_anggota] = MHS (Mahasiswa), Dosen (DSN), Karyawan (KWN)  

 [kode_fk] = 01 (teknik), 02 (ekonomi)  

 [nomor] = merupakan nomor anggota terdiri dari 5 digit  

4.  Koleksi  yang  ada  di  ruang  baca  Teknik  dan  Ekonomi  hanya  ada  dua  jenis,  yaitu  

buku referensi dan tugas akhir.  

5.  Untuk  data  anggota,  antara  perpus  pusat  dan  ruang  baca  akan  disinkronkan  sesuai 

dengan kode fakultas masing-masing  

6.  Untuk  data  koleksi  antara  perpus  pusat  dan  ruang  baca  akan  disinkronkan  sesuai 

dengan jenis koleksinya (genre ekonomi, atau informatika)  

7.  Untuk  data  transaksi  antara  perpus  pusat  dan  ruang baca  akan  disinkronkan  sesuai 

dengan jenis koleksi yang dipinjam (genre ekonomi, atau informatika).  

8.  Segala  perubahan  stok  koleksi  yang  ada  di  Perpus  Pusat  yang  berkaitan  dengan 

koleksi yang ada di Ruang Baca, akan disinkronkan  

  

Berdasarkan asumsi sebelumnya selesaikan permasalahan berikut ini:  

1.  Impelementasikan  table-tabel  yang  ada  pada  masing-masing  server  sesuai  dengan 

gambaran skema diatas  

2.  Buatlah  database  link  antara  server  Perpus  Pusat  dengan  ruang  baca  Teknik  dan  

ruang Baca Ekonomi  

3.  Buatlah  prosedur  dimana  dapat  melakukan  update  data  anggota  dari  Perpus  Pusat  

ke ruang baca Teknik/Ekonomi sesuai dengan kode pada nomer anggota  

4.  Buatlah prosedur yang mampu melakukan proses merging data anggota dari ruang baca 

Teknik/ Ekonomi ke Perpus Pusat  

5.  Buatlah prosedur yang melakukan proses update data  koleksi buku dan tugas akhir yang 

ada  di  Perpus  Pusat  ke  ruang  baca  Teknik  dan  Ekonomi  sesuai  dengan  jenis  (genre) 

koleksi buku dan tugas akhir.  



6.  Buatlah  prosedur  yang  melakukan  proses  merging  /  penggabungan  data  koleksi  

buku dan tugas akhir yang ada di ruang baca Teknik dan Ekonomi ke Perpus Pusat  

7.  Untuk setiap data yang diupdate maupun di merge, adalah data yang terbaru saja (tidak 

semua data) 

 

V. HASIL PRAKTIKUM 

1. Database link antara perpus pusat dan ruang baca teknik dan ekonomi 

 

 

 

 

 



2. Implementasi Procedure update table anggota 

Procedure Insert Anggota Teknik 

 

Procedure Insert Anggota Ekonomi 

 

Procedure Update Anggota Teknik 

 



Procedure Update Anggota Ekonomi 

 

Insert data Anggota 

 

Update data Anggota 

 



Data Anggota di Skema Ekonomi 

 

Running procedure update 

 

Data hasil Update di Skema Ekonomi 

 

 

 

 

 



3. Implementasi procedure merging data anggota 

Procedure Merging data Anggota 

 

Running procedure Merging 

 

Hasil Merging data Anggota 

 

 

 

 

 

 



4. Implementasi procedure update data koleksi buku dan tugas akhir 

Procedure Update data koleksi buku pada skema Ekonomi 

 

Procedure Update data tugas akhir pada skema Ekonomi 

 

Procedure Update data koleksi buku pada skema Teknik 

 

Procedure Update data tugas akhir pada skema Teknik 



 

5. Imlementasi procedure merging data koleksi dan tugas akhir 

Procedure Merging data koleksi dan tugas akhir pada skema Teknik 

 

Procedure Merging data Koleksi dan Tugas Akhir pada skema Ekonomi 

 

 

 

 



VI. KESIMPULAN 

Fragmentasi  merupakan  suatu  proses  pembagian  data  dari  satu  buah  table  ke  dalam 

beberapa buah table yang berbeda, dimana didalam arisitektur database terdistribusi, table-

tabel tersebut terdapat dalam  suatu server database  yang  terpisah antara  yang satu dengan  

yang lain. Dalam  proses fragmentasi database,  terdapat  proses  pengkopian  data  yang  

disimpan  ke  dalam suatu  table  dan  skema  yang  berada  pada  database  yang  lain.  

Dengan  adanya proses fragmentasi memungkinkan suatu data yang berada pada database 

tertentu akan dapat terupdate secara langsung maupun berkala pada database yang lain.  


