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MODUL 1 

ORACLE DATABASE SERVER DAN ARSITEKTURE ORACLE 

 

A. Kompetensi 

Mahasiswa dapat memahami konsep database server dan arsitektur oracle. 

 

B. Tujuan 

 

 

 

 

C. Teori Singkat 

1) Oracle Database Server 

 Awal perkembangan database, aplikasi komputer dibuat menggunakan Bahasa 

Pemrograman COBOL, Fortran, Pascal, dBase, Foxpro. Semuanya mengakses 

data dalam sistem tersentralisasi. Program terdiri atas : User Interface, Bussines 

Logic dan Data Access, semuanya dibuat dalam satu program. Pola ini disebut 

single user yang diterapkan pada PC. Perkembangan berikutnya komputer 

membutuhkan akses bersama, pemakaian  jaringan, sumber daya hardware dan 

file yang digunakan bersama-sama. Model komputasi ini sering disebut dengan 

Disk Server atau File Server (Contohnya : Netware File Server). 

 

a. Komputasi 2-Tier 

  Perkembangan berikutnya adalah munculnya data server atau SQL-

Database Server. SQL Server menerima request (Permintaan) berupa instruksi 

SQL. Konsep komputasi 2 Tier ini  pemrosesannya terbagi menjadi : 

◦ Komputer pertama menggunakan User Interface mengolah input-output ke 

pemakai-> “Presentasi”. Dikomputer tersebut “Program Logic” berjalan dan 

berhubungan dengan user interface dan data interface (dalam bentuk SQL 

Request). 

◦ Komputer ke -2 menerima SQL request dan memprosesnya dengan mengambil 

data dan memberikan hasilnya kembali. 
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Contoh : 

Komputer pertama disebut Client 

◦ Aplikasi (. NET Frame Work, Delphi, 

Java, PHP) 

Komputer ke – 2 disebut Server Database 

◦ Oracle Database Server 

◦ IBM DB/2 

◦ SQLServer 

 

b. Komputasi 3-Tier 

  Konsep ini menggunakan pemisahan antara user interface dan bussines 

logic. 

Tier 1 (Presentasi) 

1) Berinteraksi dengan user menggunakan user interface (Misal windows) 

Tier 2 (Bussines Logic) 

2) Terdapat aplikasi  

Tier 3 (Database Server) 

3) Oracle Server 

 

Contoh Komputasi 3 Tier 

1) Tier 1 -> Browser dengan HTML, Java Script 

2) Tier 2 -> Web Server (apache) + PHP, ASP.NET, Java Script, Delphi, 

Perl, C, C++, Java 

3) Tier 3-> Database Server. (Oracle Server, IBM/DB2. SQL Server, ODBC 

Compliant Server) 

 

c. Komputasi N-Tier 

   Rangkaian Client Server dapat diperpanjang, misalnya : ditambah 

Transaction Server, IBM AS/400 Database Server. 

d. Model Database Relational 

   Oracle adalah database berbasis relational, artinya struktur data diatur 

melalui pembuatan banyak tabel yang masing-masing saling berkaitan. Elemen 

utama yang merupakan model fundamental dari relasi : 
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1) Struktur data : Tabel. Terdiri dari baris dan  kolom 

2) Integritas Data: Mempunyai arti sesuai kondisi 

3) Manipulasi data: Data tersimpan dapat dimanipulasi melalui bahasa 

pemrograman terstruktur. 

 

e. Database Instance 

   Sebuah Oracle database adalah kumpulan dari file yang digunakan 

untuk menyimpan data, indes dan mengelola informasi yang terkait dengan 

data tersebut. 

 Tipe file oracle : 

1) Data Files (kumpulan berkas tempat menyimpan semua database object 

2) Log Files 

3) Control File(bertugas menyimpan informasi struktur fisik database). 

   Database Instance adalah kumpulan proses yang berjalan aktif 

mengelola database, proses tersebut mengakses area memori yang disebut 

System Global Area (SGA). Proses ini membaca dan menulis data pada 

memori dan file. Data Oracle tidak dapat diakses, sebelum instance tersebut 

diaktifkan (melalui proses strat up). Dalam sebuah server dapat diaktifkan satu 

atau lebih database instance. Pemakai yang akan mengkases database oracle 

harus mempunyai user account. Untuk mulai bekerja dengan oracle dibutuhkan 

koneksi antara pemakai dan oracle instance (disebut sesi database). 

 

2) Arsitekture Oracle 

a. Oracle Server 

 Server Oracle adalah sistem yang mengelola database, yang dalam 

terminologi oracle terdiri atas Oracle Instance dan Oracle Database. 

Server Oracle merupakan sistem ORDBMS (object-relational database 

management system) yang yang dilengkapi dengan sarana manajement 

informasi yang terbuka, komprehensif dan terintegrasi. Oracle Server dapat 

dijalankan sebagai proses dalam sistem: 

 Multi Tier 

 Client Server 

 Host Based 
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Komponen-komponen yang membentuk arsitektur server Oracle:  

1) Struktur yang membentuk koneksi antara user dan server Oracle 

2) Tahapan yang dilakukan oleh server Oracle pada saat memproses query. 

 

User yang akan menggunakan databse Oracle dapat connect ke server 

Oracle dengan melalui beberapa cara sebagai berikut : 

1) Single-Tiered. Logging secara langsung menuju host yang merupakan mesin 

komputer yangmenjalankan program server Oracle, sebagai contoh user 

connect ke mesin UNIX yang menjalankan Oracle, kemudian menggunakan 

program Server Manager untuk mengakses database pada host yang sedang 

di logging. 

2) Two-Tiered. Menggunakan koneksi secara client-server, dimana komputer 

yang digunakan user telah terhubung secara langsung dengan komputer 

yang menjalankan program server Oracle, sebagai contoh user 

menggunakan program aplikasi Developer/2000 pada PC berbasis 

Windows98 untuk mengakses database Oracle pada server  WindowsNT 

atau Windows2000. 

3) Three-Tiered. Komputer yang dipergunakan user berkomunikasi dengan 

aplikasi atau server jaringan pada komputer yang menjalankan server 

Oracle, misalnya ketika user sedang menggunakan browser pada komputer 

jaringan untuk menggunakan aplikasi yang tersimpan pada server 

WindowsNT yang digunakan utnuk menampilkan data dari database Oracle 

pada host UNIX. 

  

 User dapat menampilkan data dari database menggunakan perintah 

SQL yang diberikan melalui SQL*Plus atau aplikasi yang berisi statement 

SQL, selanjutnya server Oracle memproses perintah  tersebut dan 

mengirimkan hasilnya pada user. 
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b. Strukture Penyimpanan 

 Pemahaman mengenai mekanisme tentang  penyimpanan sangat 

diperlukan oleh seorang DBA, antara lain mengatur penggunaan dan 

kesiapan storage sebagai tugas utama. 

Struktur penyimpanan terbagi atas: 

1) Logical Storage (tablespace, segment, extent, db_block) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Table Space 

 Oracle Database terbagi atas logical-logical unit yang disebut 

tablespace. Maksimum Jumlah tablespace yang dapat dibuat adalah 

6400. Oracle membagi obyek.segment yang ada di database dalam 

table space sehingga memudahkan DBA untuk melakukan 

administrasi dan meningkatkan performance. Menyebarkan load I/O 

antar table space. Memisahkan table data dengan index untuk 

mengurangi contention dan disk head movement dengan 

menempatkan di tablespace yang berbeda. 

 SEGMENT 

 Segment adalah suatu penyimpanan logical yang berada atau 

menempati satu atau lebih tablespace. Segment mempunyai beberapa 

karakteristik 

 Karakteristik : 

◦ Segement diasosiasikan dengan OBJECT 

◦ Segmen dibuat oleh seorang usesr dan masuk dalam 

SCHEMA user tersebut. 

◦ Segment biasanya ditempatkan di tablespace sesuai dengan 

jenis dan peruntukannya 
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 EXTENT 

 Sebuah segment terdiri dari satu atau beberapa extent. Setiap 

extent merupakan sekumpulan oracle block yang berurutan yang 

merupakan tempat data (record) berada. 

 DB_BLOCK 

 Oracle block adalah suatu penyimpanana terkecil di dalam 

oracle database.Oracle block berisi record/data dan secara physical 

berada dalam sebuah datafile. Sebuah block hanya dapat dimiliki 

oleh sebuah extendt yang merupakan bagiansegment/block. 

 

2) Physycal Storage (Datafile, logfile, controlfile) 

 Datafile 

 Datafile adalah tempat penyimpanan data yang sebenarnya 

secara jumah physical. Karakteristiknya sebagai berikut: 

1) Datafile merupakan representasi fisik tablespace 

2) Datafile merupakan file di O/S. 

3) Setiap tablespace dapat memiliki lebih dari satu datafile. 

4) Maksimum datafile per tablespace 1022. 

 LOGFILE 

 Logfile adalah file yang digunakan oracle untuk menyimpan 

catatan dari perubahan-perubahan yang dilakukan terhadap data di 

database. Yang termasuk perubahan data adalah apabila dilakukan 

perintah INSERT, DELETE, UPDATE. Minimum konfigurasi dari 

logfile adalah 2 group Setiap group minimum harus mempunyai 1 

member. Rekomendasi dari oracle minimum 2 member pergroup. 

Setiap member ditempatkan pada device berbeda untuk keamanan 

kalau ada kerusakan hardisk. 

 CONTROL FILE 

 Controlfile adalah file yang digunakan oracle untuk mencatat 

konfigurasi dan informasi mengenai database.Informasi yang berada 

di control file tersebut antara lain : 

• Nama database 

• Nama tablespace 

• Lokasi datafile 
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• Lokasi logfile 

• Informasi checkpoint 

 Controlfile dibaca terutama saat startup. Diperlukan satu 

database running. Kehilangan datafile, menyebabkan database 

shutdown. Controlfile dibuat lebih dari1 (sebagai mirror) sebagai 

backup datafile. 

 

3) Database File lainnya(Parameter file, password file) 

 PARAMETER FILE 

 Adalah file yang digunakan oracle untuk menyimpan 

konfigurasi database yang ingin diberlakukan secara permanen. 

(sebagian konfigurasi database berada pada file ini).  

 PASSWORD FILE. File yang digunakan oracle untuk menyimpan 

password user SYS (binary file). 

 

c. Struktur Memori 

 Struktur memori adalah sebuah area di memori yang digunakan Oracle 

untuk melakukan proses-proses yang terjadi di oracle. Semua proses yang 

ingin mengkases ke datafile harus melewati struktur memori ini. (disebut 

INSTANCE). Proses yang dilakukan di memori lebih cepat daripada di 

hardisk. Apabila di dalam proses tersebut memerlukan I/O ke datafile akan 

dilakukan loading secara otomatis oleh server process  kemudian di proses 

di memori. 

 

d. Background Process 

 Background Process adalah process di memori yang diaktifkan untuk 

membantu proses-proses yang dilakukan di memori serta berhubungan 

dengan physical file. Background process diaktifkan ketika instance start up. 

Apabila ada background proses yang tidak aktif, database tidak bisa start. 

Jenis background proses yang mandatory adalah : 
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 DBWR 

Database Writer merupakan background process yang bertugas 

menulis perubahan-perubahan yang terjadi  pada block-block data dan 

undo segment di cache ke datafiles. 

 LGWR 

Log Writer bertugas menulis perubahan data yang ada di log 

buffer(memori) ke logfile (disk). 

 SMON 

System monitor bertugas melaukan monitoring system. 

 PMON 

Proses monitor melakukan monitoring terhadap process-process di 

instance, mengembalikan resouce yang pernah diambil oleh sebuah 

session yang telah selesai atau prosess yang mengalami kegagalan dan 

melepaskan lock terhadap transaksi yang sudah selesai. 

 CKPT 

Checkpoint adalah background process yang melakukan hal berikut : 

◦ Memberitahu DBWR untuk menulis ke datafile 

◦ Meremajakan datafile (update) dan control file header terkait 

de3ngan informasi check point. 

D. Langkah Kerja 

 

E. Tugas (Dikumpulkan Akhir Sesi) 

 

 

F. Tugas (Dikumpulkan Pertemuan Berikutnya) 
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MODUL 2 

ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM DAN NORMALISASI 

 

A. Kompetensi 

Mahasiswa mampu Memahami konsep perancangan proses dan perancangan database. 

Dapat menggunakan DFD, ERD dan Normalisasi serta keterhubungannya. 

 

B. Tujuan 

C. Teori Singkat 

1. Entity Relation Database 

 Digunakan untuk mencerminkan model database: struktur dari entities (tabel-

tabel) dan relationships (hubungan-hubungan) di antara entities tersebut. 

Merepresentasikan bentuk nyata, misal : Nasabah, Buku, Karyawan, KRS, Mobil 

dll. Contoh : 

 

 

Entitas karyawan mempunyai banyak atribut, seperti : Nama, alamat, tanggallahir 

dsb. 

 

a. TAHAP PEMBUATAN DATABASE 

 Tahap 1: Tentukan entities (object-object dasar) yang perlu ada di database 

 Tahap 2: Tentukan attributes (sifat-sifat) masing-masing entity sesuai 

kebutuhan database 

 Tahap 3: Tentukan relationships (hubungan-hubungan) di antara entities 

tersebut 

 Tahap 4: Pembuatan ERD 

 Tahap 5: Proses normalisasi database 

 Tahap 6: Implementasi Database 

 

b. HUBUNGAN ANTAR ENTITAS 

Macam Relationships : 

KARYA

WAN 
MOBIL 
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◦ One-to-One: 

menggunakan notasi 1:1 

◦ One-to-Many (atau Many-to-One): menggunakan notasi 1:n 

◦ Many-to-Many: 

menggunakan notasi m:n 

 

2. Normalisasi 

 Normalisasi adalah proses pengelompokan data ke dalam bentuk tabel atau 

relasi atau file untuk menyatakan entitas dan hubungan mereka sehingga terwujud 

satu bentuk database yang mudah untuk dimodifikasi. Normalisasi bisa disebut 

jga sebagai proses pengelompokan atribut-atribut dari suatu relasi sehingga 

membentuk WELL STRUCTURED RELATION. 

WELL STRUCTURED RELATION adalah sebuah relasi yang jumlah 

kerangkapan datanya sedikit (Minimum Amount Of Redundancy), serta 

memberikan kemungkinan bagi used untuk melakukan INSERT, DELETE, 

MODIFY, terhadap baris-baris data pada relasi tersebut, yang tidak berakibat 

terjadinya ERROR atau INKONSISTENSI DATA, yang disebabkan oleh operasi-

operasi tersebut. 

 

a. Langkah-langkah Pembentukan Normalisasi 

1) BENTUK TIDAK NORMAL (UNNORMALIZED FORM) 

 Bentuk ini merupakan kumpulan data yang akan direkam, tidak ada 

keharusan mengikukti format tertentu, dapat saja data tidak lengkap atau 

terduplikasi. Data dikumpulkan apa adanya sesuai dengan saat menginput. 

2) BENTUK NORMAL KE SATU (FIRST NORMAL FORM / 1 NF) 

  Sebuah relasi (tabel) berada dalam 1NF jika relasi tersebut tidak berisi 

atribut yang berulang-ulang pada tiap record (baris). 

3) BENTUK NORMAL KE DUA (SECOND NORMAL FORM / 2 NF) 

 Sebuah relasi berada dalam 2NF jika relasi tersebut sudah dalam 1NF 

dan setiap atribut yang bukan primary key (atribut non-key) memiliki 

ketergantungan fungsional penuh pada composite primary key. Jika relasi 

tidak memiliki composite primary key melainkan hanya primary key 

tunggal, maka otomatis relasi berada dalam 2NF jika sudah berada dalam 
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1NF. Jadi, tahap kedua dalam proses normalisasi hanya dilakukan terhadap 

tabel yang memiliki composite primary 

4) BENTUK NORMAL KE TIGA (THIRD NORMAL FORM / 3 NF) 
 Sebuah relasi berada pada 3NF jika sudah berada pada 1NF serta 2NF, 

dan tidak ada atribut non-key yang tergantung fungsional pada atribut non-

key yang lain. Dengan kata lain, semua atribut non-key pada tabel harus 

hanya tergantung fungsional kepada primary key saja. Jika ada atribut non-

key yang tergantung fungsional pada atribut non-key yang lain, maka atribut 

tersebut harus dipisahkan dari tabel. 

D. Tugas (Dikumpulkan Akhir Sesi) 

Dari penjelasan diatas buatlah normalisasi dari tabel berikut : 

 

 

  

No_Pa

rt 

Deskrip

si 

Nama_Vend

or 

Alamat Harga_Per_U

nit 

0001 Keping 

CPU 

ABC 

XYZ 

Yogya 

Jakarta 

600.000 

610.000 

0002 Keping 

memori 

ABC 

DDD 

WWW 

Yogya 

Bandu

ng 

Solo 

150.000 

135.000 

152.000 
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E. Tugas (Dikumpulkan Pertemuan Berikutnya) 

Dari kuitansi berikut Buatlah normalisasinya 
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MODUL 3 

INSTALASI ORACLE 

 

A. Kompetensi 

Mahasiswa dapat Melakukan instalasi Oracle, melakukan test database dan mengenal 

organisasi data oracle 

 

B. Tujuan 

C. Langkah Kerja 

Cara Menginstal Oracle 11g XE 

Langkah 1.  Siapkan file instalasi OracleDB 11g Express Edition,  

Langkah 2. Buka setup.exe yang ada di dalam folder yang sudah kalian download, 

maka akan muncul halaman seperti di bawah ini : 

> Klik Next. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah 3. Ini adalah Lisensi Persetujuan. Pilih saja “I accept the terms in the license 

agreement” , lalu klik Next 
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Langkah 4. Lokasi folder untuk instalasi, Di bawah sudah di tentukan di C:/oraclexe, 

di sini pun tidak apa-apa, Klik saja Next 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : Apabila muncul notifikasi seperti dibawah ini, Langsung saja klik YES 
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Langkah 5. Masukan Password yang mudah untuk di ingat. > Klik Next 
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Note : Password ini berfungsi agar database yang kita buat lebih aman dan tidak 

sembarang orang bisa mengakses database yang kita buat. Pilihlah Password yang 

tidak mungkin dilupakan. 

Langkah 6. Langsung Klik Install 

 

Tunggu sampai proses instalasi selesai  
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Langkah 7. Jika sudah selesai, Klik Finish 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebeleum membuka aplikasinya instal terlebih dahulu sqldeveloper , tidak akan sesulit 

saat menginstal Oracle 11g  

 Cara menginstal sqldeveloper: 

Langkah 1.  Siapkan file instalasi sqldeveloper ,  

Langkah 2. Extract file SQL Developer nya. 

Langkah 3. Pindahkan file yang sudah di extract ke dalam C://Program Files/  

Catatan : ini hanya untuk install SQL Developer portable. 

Langkah 4. Jalankan sqldeveloper.exe  

Selesai. 

 Cek apakah instalasi Oracle berhasil atau tidak. 

Langkah 1. Buka command prompt (cmd) . kemudian ketik commad berikut : 

sqlplus  

> tekan enter 
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Note : Jika berhasil akan muncul text seperti digambar. 

Langkah 2. Masukkan username oracleDB  > Tekan Enter 

 

Note : berbeda dengan mySQL yang username nya root . untuk oracleDB 

usernamenya system . 

  

Langkah 3. Masukkan password yang di buat pada saat proses Instalasi. > Tekan Enter 
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Note : Teks password tidak muncul u tuk melindungi privasi. 

Apabila muncul text seperti gambar dibawah ini , selamat rekan rekan telah berhasil . 

 

 

 Cara Unlock user HR (Human Resource) di Oracle DB. 

  Human Resource atau di singkat HR ialah sebuah database atau basis data 

yang menyediakan beberapa tabel beserta data yang di maksudkan untuk pembelajaran 

atau bisa di sebut juga Data Dummy ( Data yang di gunakan untuk testing aplikasi ). 

Caranya : buka cmd kemudian ketik text di bawah : 

atau copy saja text ini : 

ALTER USER HR IDENTIFIED BY kurogane ACCOUNT UNLOCK; 

Note : kurogane ialah password yang di gunakan untuk koneksi OracleDB dengan 

SQL Developer, bisa diganti dengan password yang dikehendaki. 
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 Cara membuat Koneksi OracleDB dengan SQL Developer. 

Langkah 1. Jalankan aplikasi SQL Developer yang telah ter install sebelumnya. 

Langkah 2. Klik icon tambah yang ada di pojok kiri. 

 

Langkah 3. Isi data koneksi dengan benar. 

Connection name : Untuk nama koneksi bebas terserah keinginan  

Username  : hr 

Password  : Untuk password masukkan password yang di gunakan  untuk 

unlock user HR, misal: kurogane ( password tutorial di atas ) 

hostname         : localhost 

port            : 1521 

Jika sudah di isi dengan benar, kemudian Klik Test. Pastikan Status nya Success! 
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 Query di SQL Developer : 

 Setelah membuat koneksi, buka Data Dummy HR sebagai contoh kita gunakan 

tabel EMPLOYEES. Untuk membuat SQL Worksheet. Klik Icon yang dilingkari 

di bawah : 

 

Jika muncul notifikasi , KLIK OK 
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Menampilkan seluruh data dan field tabel. 

 

Ketik syntax query di bawah, kemudian click icon yang dilingkari atau klik 

Ctrl+Enter pada keyboard anda. 

 

SELECT * FROM EMPLOYEES; 

 

 

Menampilkan beberapa field. 

Di bawah hanya menampilkan field FIRST_NAME dan LAST_NAME 

 

SELECT FIRST_NAME, LAST_NAME FROM EMPLOYEES; 
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Menambah atau Mengalikan sebuah field 

 Disini Menambah dan Mengalikan Salary atau Gaji  

SELECT FIRST_NAME, LAST_NAME , SALARY, 12*(SALARY+100) FROM 

EMPLOYEES; 

 

 

Membuat alias field 

  

SELECT FIRST_NAME, LAST_NAME, SALARY, 12*(SALARY+100) AS 

YEARS_SALARY FROM EMPLOYEES; 
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Untuk mengubah nama field supaya ada spasi tinggal menambahkan tanda kutip 

menjadi : 

 

SELECT FIRST_NAME, LAST_NAME, SALARY, 12*(SALARY+100) AS 

“YEARS SALARY”FROM EMPLOYEES; 

  

Menggabungkan dua field 

  

SELECT FIRST_NAME || LAST_NAME AS FULL_NAME, SALARY, 

12*(SALARY+100) AS YEARS_SALARY FROM EMPLOYEES; 

 

 

 

D. Tugas  

Instal Oracle server pada laptop/komputer masing-masing. 
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MODUL 4 

User Sceme Manajemen Pemakai 

 

 

A. Kompetensi 

Mahasiswa mengenal konsep otentifikasi pemakai oracle, memahami properti user, 

mampu membuat user baru, memberi hak akases, mencabut hak akses dan menghapus 

user. Mahasiswa mampu memahami konsep Role dan memberikan role kepada 

pemakai 

B. Tujuan 

C. Teori Singkat 

  Hak akses User pada Oracle Database dikenal dengan User Privileges. 

Privilege dibagi menjadi  dua jenis yaitu : 

1. System Privilege  

System Privilege adalah sebuah hak untuk  user agar bisa mengeksekusi perintah ke 

databasenya. Ada tujuh system privilege yang disediakan oleh ORACLE : 

CREATE TABLE = Hak untuk membuat table 

CREATE ANY TABLE = Hak untuk membuat table di user lain 

CREATE  SEQUENCE = Hak untuk membuat sequence (Urutan) 

CREATE VIEW = Hak untuk membuat View 

CREATE INDEXTYPE = Hak untuk membuat Index 

CREATE PROCEDURE = Hak untuk membuat Procedure 

CREATE SESSION = Hak untuk membuat Session 

2. Object Privilege 

Object Privilege adalah sebuah hak untuk user agar bisa mengakses object object pada 

database. Ada tujuh object privilege yang disediakan oleh ORACLE : 

SELECT = Hak untuk melihat data pada table 

UPDATE = Hak untuk mengubah data pada table 

INSERT = Hak untuk menambahkan data pada table 

DELETE = Hak untuk menghapus data pada table / Object 

ALTER = Hak untuk merubah data pada table / Object 
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INDEX = Hak untuk membuat index 

REFERENCES = Hak untuk membuat foreign key pada kolom table 

 

Dan untuk memberikan Semua Privilege dapat menggunakan perintah GRANT ALL 

PRIVILEGE. Untuk memberikan sebuah Privilege kepada sebuah user kita bisa 

menggunakan Command GRANT, bentuk dasar pemberian sebuah Privilege adalah 

seperti ini : 

 

GRANT Privilege FROM User; 

 

D. Langkah Kerja 

 
GRANT ALL PRIVILEGE FROM ABIMANYU ; 

 

 

 

 

Grant Privilege 

Dan untuk mencabut sebuah Privilege kepada sebuah user kita bisa menggunakan 

command REVOKE, 

bentuk dasar pencabutan sebuah Privilege adalah seperti ini : 

 

REVOKE Privilege FROM User; 

Contoh: 

REVOKE ALL PRIVILEGE FROM ABIMANYU ; 

 

 

Revoke Privilege 

Hak akses pada user di ORACLE 

Pada oracle terdapat dua jenis privilege yaitu : system privilege dan object privilege 
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1) system privilege adalah hak untuk  user agar bisa mengeksekusi perintah ke 

databasenya. Ada tujuh system privilege yang disediakan oleh ORACLE 

 

 create table = ijin buat table 

 create any tabel= ijin buat tabel di user lain 

 create sequence = ijin buat sequence 

 create view = ijin buat view 

 create indextype= ijin buat index 

 create procedure= ijin buat stored procedure 

 create session = ijin login database 

contoh : sql> grant create any table,create view to akira; 

 

 

 untuk memberi semua hak akses gunakan perintah grant all 

contoh : grant all privilege to akira; 

 

 

 untuk mencabut hak akses tertentu pada user gunakan perintah revoke 

contoh : revoke create any table, create view from akira; 

 

 

2) object privilege : hak akses user unutk bisa mengakses database user lain 

berikut object privilege yang terdapat dalam oracle : 

 select = ijin melihat data 

 insert = ijin memasukkan data 

 update = ijin melakukan perubahan data 

 delete = ijin menghapus data 

 alter = ijin mengubah struktur table 

 index = ijin membuat index 

 references = ijin membuat foreign key pada kolom tabel 
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contoh : sql> grant insert, update, delete on product to akira; 

sql>grant <namaobjectprivilege> on <namatableusertujuan> to 

<usersendiri>; 

 

 

 untuk mencabut object privilege dapat di gunakan dengan perintah sbb: 

contoh : sql>revoke insert, update delete on product from akira; 

sql>revoke <namaobjectprivilege> on <namatableusertujuan> from 

<usersendiri> 
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E. Tugas (Dikumpulkan Akhir Sesi) 

Memberikan perintah-perintah mengelola USER dan membuat ROLE 

 

 

F. Tugas (Dikumpulkan Pertemuan Berikutnya) 
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MODUL 5 

Procedural Language SQL (PL/SQL) 

 

A. Kompetensi 

Memahami dan mengaplikasikan Elemen dasar PL/SQL, mengenal bentuk 

pemrograman PL SQL, membuat fungsi PLSQL. 

 

B. Tujuan 

C. Teori Singkat 

  PL/SQL (Procedural Language/Structured Query Language) merupakan 

sebuah penggabungan antara bahasa pemrograman prosedural (PL) dan SQL syntax. 

PL/SQL adalah fasilitas yang disediakan Oracle sehingga pengguna dapat 

memanfaatkan konsep pemrograman. Dalam PL/SQL dapat digunakan perintah untuk 

memanipulasi data yang ada dalam database Oracle. PL/SQL membentuk 

pemrograman terstruktur dalam memproses data. 

Beberapa kelebihan PL/SQL dalam database Oracle : 

 PL/SQL dapat digunakan di server sehingga client hanya dapat mengakses 

didalam server. 

 Penggunaan PL/SQL mudah dimengerti oleh setiap pengguna. 

 PL/SQL dapat didesain khusus untuk database Oracle dalam menggunakan 

 program aplikasi 

 

STRUKTUR PL/SQL 

  Struktur PL/SQL mirip dengan struktur bahasa pascal atau delphi yang 

menggunakan struktur blok, sehingga akan mempermudah pengertian dalam 

pemrograman dengan PL/SQL. Struktur Blok berisi perintah SQL dengan kondisi 

yang berbeda. Perintah PL/SQL dapat menangani kesalahan saat dijalankan. Setiap 

pengetikan dengan menggunakan PL/SQL dalam SQL*Plus selalu diakhiri dengan 

tanda /(slash). Sintaks penggunaan PL/SQL adalah sebagai berikut :  
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Declare 

   Begin 

      Exception 

End 

Struktur diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Bagian Judul (Header) 

Bagian ini hanya digunakan jika PL/SQL diberikan nama,misalnya untuk 

prosedur atau fungsi. Bagian ini berisi nama blok,daftar parameter, dan 

pengembalian hasil (return) jika blok adalahfungsi. 

b. Bagian Deklarasi (declaration) 

Bagian ini untuk membuat deklarasi mengenai semua variable dan konstanta yang 

direferensikan dalam pernyataan PL/SQL. Bagian deklarasi ini dimulai dengan 

perintah DECLARE. Jika tidak ada variable atau konstanta yang ingin 

dideklarasikan bagian ini boleh dihilangkan, bersifat optional. 

 

c. Bagian Eksekusi (Execution). 

Bagian ini memuat pernyataan-pernyataan PL/SQL yang akan ditulis. Bagian 

eksekusi ini harus dimulai dengan perintah BEGIN. 

d. Bagian Perkecualian (Exception) 

Bagian ini memuat cara menangani kesalahan-kesalahan (error) pada waktu 

eksekusi program PL/SQL, bersifat optional. Jika program tidak memuat cara 

menangani kesalahan, bagian ini boleh dihilangkan.Setiap pernyataan PL/SQL 

harus diakhiri dengan tanda titik koma(;) dan semua program PL/SQL harus 

diakhiri dengan perintah END. 

D. Langkah Kerja 
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E. Tugas (Dikumpulkan Pertemuan Berikutnya) 

Buat program PL/SQL untuk mencari data. Lengkapi dengan Exception bila data yang 

dicari  tidak ditemukan. 
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PENDAHULUAN 

 

Panduan ini menjelaskan tentang tata cara penggunaan fasilitas ruang 

kelas dan laboratorium praktek, posisi tubuh dan kesehatan serta 

kebiasaan kerja bagi para pengguna komputer. Selain itu, panduan ini 

memuat informasi tentang keamanan masalah listrik dan mekanis, yang 

berlaku untuk perangkat Komputer pada umumnya. 
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PERINGATAN 
 

PERINGATAN! Mungkin terdapat risiko cedera fisik yang parah akibat pola 

bekerja yang salah dengan komputer. Baca dan patuhi rekomendasi dalam 

Panduan ini untuk meminimalkan risiko cedera dan untuk meningkatkan 

kenyamanan Anda. 

Sejumlah studi telah mengemukakan, bahwa mengetik untuk jangka 

waktu yang panjang, pengaturan stasiun kerja yang tidak benar, 

kebiasaan kerja yang keliru, kondisi dan hubungan kerja yang membuat 

stres, atau masalah kesehatan Anda pribadi, dapat dikaitkan dengan 

kecederaan.  

Kecederaan ini antara lain:  

1. carpal tunnel syndrome [gejala kompleks yang disebabkan oleh 

setiap keadaan yang menekan saraf medianus dalam saluran karpal 

pergelangan tangan],  

2. tendinitis [peradangan tendon],  

3. tenosynovitis [peradangan sarung tendon] dan gangguan 

musculoskeletal [berkenaan dengan otot dan rangka]. 

Tanda-tanda peringatan gangguan ini terjadi pada tangan, pergelangan 

tangan, lengan, bahu, leher atau punggung, antara lain: 

1.  Mati rasa, rasa terbakar atau kesemutan 

2.  Rasa perih, sakit atau ngilu 

3.  Rasa nyeri, berdebar-debar atau bengkak 

4.  Kejang atau kaku 

5.  Rasa lemas atau dingin 

Gejala dapat dirasakan sewaktu mengetik, sewaktu menggunakan mouse, 

atau pada saat tidak bekerja dengan tangan, termasuk di malam hari 

ketika gejala-gejala ini membuat Anda terbangun dari tidur. 

Jika anda mengalami gejala tersebut, terasa nyeri atau gangguan terus-

menerus maupun terjadi berulang-kali, yang menurut Anda mungkin 

berkaitan dengan penggunaan komputer, Anda harus segera 

memeriksakan diri ke dokter ahli. Semakin dini masalah ini didiagnosis dan 
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diobati dengan benar, semakin kecil kemungkinan masalah ini 

berkembang menjadi kondisi kelumpuhan. 

Cedera pada praktek laboratorium dapat berupa: 

1. Luka lecet atau sayatan. 

2. Tersengat listrik 

3. Luka Bakar 
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I.  PANDUAN UMUM 
 

A. Mengutamakan lingkungan kerja yang nyaman dan aman. 

Untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pada ruang kelas 

dan laboratorium, diharapkan untuk mematuhi peraturan berikut: 

1. Menjaga Keamanan 

Dilarang membawa senjata api/tajam, dan cairan kimia yang 

mudah terbakar. 

2. Menjaga Perangkat kerja 

Dilarang merusak, menulis, dan membawa magnet berkekuatan 

besar karena dapat mengganggu kinerja PC. 

3. Menjaga Kebersihan 

Dilarang membawa makanan dan minuman yang dapat tumpah 

dan buanglah sampah pada tempatnya. 

 

B. Metode Penggunaan PC 

Untuk pengguna perangkat PC disarankan untuk  

1. Menyesuaikan posisi tubuh 

Duduklah dengan benar, bersandar dan jangan condong ke depan 

saat menggunakan PC, jangan terpaku pada satu posisi tubuh 

sepanjang hari, Pastikan Anda tidak bersandar terlalu jauh ke 

belakang. 

2. Variasikan posisi tubuh 

3. Mata 

SARAN 

a. Ingat untuk mengerdipkan mata 

b. Sewaktu melihat monitor, ingatlah untuk mengerdipkan mata 

Anda. Meskipun mengerdipkan mata adalah hal yang biasanya 

Anda lakukan tanpa berpikir, namun Anda bisa jadi kurang 

sering melakukannya sewaktu menggunakan komputer 

(sejumlah studi telah menunjukkan, bahwa pada komputer, 

rata-rata, orang mengerdipkan mata 1/3 dari biasanya). 

Mengedipkan mata akan menjaga agar mata Anda terlindungi 

dan terlumasi secara alami serta mencegah kekeringan, 

sumber ketidak-nyamanan yang umum.  

c. Sering mengistirahatkan mata dengan cara memfokuskan 

pada titik yang jauh. 
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Bekerja pada komputer untuk waktu yang lama bisa merupakan 

tugas yang menuntut penglihatan dan dapat menyebabkan mata 

Anda teriritasi dan letih. Oleh sebab itu, Anda harus memberikan 

perhatian khusus terhadap perawatan penglihatan, termasuk 

rekomendasi berikut ini: 

a. Mengistirahatkan mata Anda 

Sering-seringlah mengistirahatkan mata Anda. Secara berkala, 

berpalinglah dari monitor dan memfokuskan pada titik yang 

jauh. Hal Ini juga merupakan waktu yang tepat untuk 

meregang tubuh, menarik napas dalam-dalam dan rileks. 

b. Membersihkan layar monitor dan kacamata 

Jagalah kebersihan layar monitor dan kacamata atau lensa 

kontak Anda. Jika Anda menggunakan saringan pengurang 

silau, bersihkan menurut petunjuk produsen. 

c. Memeriksakan mata Anda 

Untuk memastikan, bahwa penglihatan Anda terperbaiki 

secara memadai, periksakanlah mata Anda secara teratur 

pada spesialis mata. Jika Anda mengenakan lensa bifocal, 

trifocal atau progresif, mungkin Anda merasakan, bahwa Anda 

harus menahan posisi tubuh yang tidak nyaman untuk 

menggunakan kacamata saat bekerja dengan komputer. 

Sampaikan hal ini kepada spesialis mata Anda dan mintalah 

resep kacamata khusus yang sesuai untuk bekerja dengan 

monitor computer. 

 

4. Gunakan posisi ketik yang benar, hindari hal berikut: 

a. Jangan bertumpu pada pergelangan tangan Anda 

Sewaktu mengetik, jangan tumpukan atau menyandarkan 

pergelangan tangan pada permukaan meja kerja, paha atau 

sandaran telapak tangan (kadang  disebut sandaran 

pergelangan tangan). Menyandarkan telapak tangan seraya 

mengetik dapat berbahaya, karena pergelangan tangan serta 

jari-jari Anda dapat tertekuk dan tertahan. Cara ini juga dapat 

menyebabkan tekanan pada pangkal pergelangan tangan 

Anda. Sandaran pergelangan tangan didesain untuk 

menyediakan penopangan sewaktu Anda beristirahat sejenak, 

saat tidak sedang mengetik (misalnya, saat Anda membaca 

dari layar). 
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b. Jangan tekuk pergelangan tangan ke arah dalam. 

 
c. Jangan sandarkan telapak tangan atau menekuk pergelangan 

tangan ke bawah saat Anda mengetik. 

 
 

5. Aturlah ketinggian dan sudut pandang monitor, jangan melihat 

monitor dari samping 

6. Jangan posisikan papan ketik dan alat penunjuk pada tingkat dan 

jarak yang berbeda. 

 
 

7. Penggunaan Mouse 

HINDARI! : Jangan cengkeram atau menjepit mouse kuat-kuat. 

SARAN: 

a. Kenyamanan menunjuk 

Sewaktu menggunakan mouse, trackball, atau alat penunjuk 

yang lain, jangan dicengkeram dan klik tombol dengan 
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sentuhan ringan. Jagalah agar tangan dan jari tetap rileks 

sepanjang waktu baik sewaktu aktif menggunakan alat atau 

sekadar meletakkan tangan pada alat selagi berhenti sejenak. 

Untuk waktu istirahat yang lebih lama, lepaskan dan rilekskan 

tangan dan jari Anda. 

b. Bertukar tangan 

Untuk mengistirahatkan tangan, mungkin Anda bisa 

menggunakan tangan yang satunya lagi untuk mengendalikan 

mouse atau trackball. Gunakan seluruh tangan dan bahu 

untuk menggerakkan mouse, jangan hanya sandarkan 

pergelangan tangan Anda. Jangan menyandarkan atau 

menumpukan pergelangan tangan sewaktu menggunakan alat 

penunjuk; biarkan pergelangan tangan, lengan dan bahu Anda 

bebas bergerak. 

c. Pergelangan tangan harus tetap berada pada posisi nyaman 

yang netral dan alat penunjuk sejajar dengan lengan bawah 

Anda. 

d. Jangan gerakkan alat penunjuk terlalu jauh dari papan ketik 

karena ini menyebabkan Anda harus menekuk pergelangan 

tangan ke samping. 

 
8. Penggunaan LCD projector 

Hindari hal berikut: Menatap langsung ke arah proyektor yang 

sedang menyala. 

Set tingkat contrast dan brightness sesuai keadaan pencahayaan. 

Matikan lampu /redupkan pencahayaan jika tampilan dari LCD 

tidak memadai. 
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II. PANDUAN LABORATORIUM PRAKTEK 

 

Bagian panduan ini untuk pelaksanaan kuliah praktek bongkar-pasang 

perangkat computer dan jaringan. 

 

Untuk keselamatan anda, mohon patuhi  ketentuan berikut: 

1. Pembongkaran 

a. Matikan daya listrik yang mengalir ke perangkat sebelum 

membongkar. 

b. Selalu "grounding" kan tubuh anda dan perangkat yang 

dibongkar sebelum menyentuh komponen computer, hal ini 

mencegah tersengat listrik statis. 

c. Berhati-hati saat melepas komponen, selalu mengacu pada 

langkah-langkah yang dijelaskan instruktur. 

d. Gunakan peralatan yang tepat untuk pekerjaan yang spesifik. 

Jangan gunakan perangkat bantu (obeng/tang) yang tidak sesuai 

dengan kebutuhan. 

e. Letakkan komponen yang telah dilepas pada tempat yang 

disediakan. 

 

2. Pemasangan 

a. Matikan daya listrik yang mengalir ke perangkat sebelum 

instalasi 

b. Berhati-hati saat memasang komponen, selalu mengacu pada 

langkah-langkah yang dijelaskan instruktur. 

c. Berhati-hati saat menggunakan peralatan, khususnya tang 

crimping, dan obeng, pisau (memiliki sisi tajam). 

d. Jangan memaksakan instalasi suatu komponen, jika tidak bisa 

terpasang, segera hubungi instuktur. 
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III. PANDUAN PENANGGULANGAN 
 

Bagian ini menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan jika terjadi 

kecelakan atau kesalahan. 

1. Jika perangkat mengalami hubungan singkat 

Jika perangkat mengeluarkan asap, dan atau percikan api, segera 

putuskan hubungan listrik ke perangkat  dan menghubungi petugas / 

instruktur. 

2. Jika perangkat terbakar 

Segera padamkan dengan fire extinguisher yang tersedia. Atau 

segera laporkan pada petugas 

3. Jika perangkat tidak bekerja (hardware) 

Segera laporkan kepada instruktur  dan atau asisten lab petugas, 

jangan berusaha untuk memperbaikinya sendiri. 

4. Jika mengalami luka mekanis (lecet /tergores) segera hubungi 

instruktur (jika saat kelas berjalan) dan melakukan pengobatan. 

5. Jika mengalami luka bakar, segera lakukan pertolongan pertama dan 

meminta bantuan medis. 

 

 

 

 

 

 

 


