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Mekanisme Eksplorasi

 
Eksplorasi PostgreSQL kali ini kelompok kami menggunakan metodologi uji coba 
dengan berdasar kepada literatur yang ada. 

Manajemen Transaksi dan Protokol Konkurensi

 

Mekanisme Penanganan Transaksi

 

Pengertian 

Transaction merupakan konsep yang sangat penting pada sistem database. Poin 
penting dari hal ini adalah bagaimana sebuah transaksi menggabung beberapa 
langkah atau aksi menjadi sebuah atau banyak atau bahkan tidak ada operasi. 
Sesuai dengan konsep ACID, bahwa status sebuah transaksi itu hanya ada dua, 
gagal atau sukses, jika sebuah transaksi sukses, maka hasil terbaru akan di commit 
dan ditulis ke physical database, sedangkan jika gagal, transaksi tersebut akan di 
roll back. 

Operasi yang terjadi pada sebuah transaksi bisa berupa insert, update, delete atau 
bahkan kombinasinya.  

Secara default, PostgreSQL menganggap setiap query ada lah sebuah transaksi. 
Untuk membuat beberapa query menjad i sebuah transaksi, menggunakan 
command BEGIN dan COMMIT. 

BEGIN; 

. 

COMMIT ; 

Properti Transaksi

 

Postgre menangani properti transaksi sebagai berikut: 

 

Atomicity 
Transaksi selesai secara keseluruhan atau tidak sama sekali. 
Transaksi d ianggap sebaga i sa tu query, jika pada saa t eksekusi gaga l 
d itengah, maka akan d ilakukan rollback sehingga seolah-olah transaksi tid ak 
dilakukan sama sekali. 
Misal ada tabel seperti berikut tabungan : 

 

Di tab le tersebut, simpanan  mempunya i constraint tidak boleh negatif. 
La lu ada transaksi  transfer : 
BEGIN; 
UPDATE Tabungan SET Simpanan=Simpanan + 4000 



 
WHERE Nama like 'Alpha'; 

UPDATE Tabungan SET Simpanan=Simpanan - 4000 

 
WHERE Nama like 'Beta'; 

COMMIT; 

Pada transaksi tersebut, update pertama dapat d ilakukan, tap i upda te 
kedua tidak dapat d ilakukan ka rena melanggar constraint. Karena bersifa t 
atomicity maka transaksi di rollback dan tabel tidak berubah. 

 

Isolation 
Selama belum commit, perubahan yang d ilakukan oleh suatu transaksi tidak 
visible terhadap transaksi yang lain. 
PostgreSQL memberikan dua level isolation, yaitu: 

o Read commited 
Sebuah statement hanya meliha t tupp le yang commited sebelum 
statement tersebut mulai dieksekusi. 

o Serializable 
Semua statement da lam transaksi hanya meliha t tup le yang 
commited sebelum query pertama da lam transaksi yang mengubah 
database 

Dan sec ara default level isolation yang d igunakan ada lah read c ommited . 
Untuk mengganti menjadi Serializable: 
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE; 
BEGIN; 
UPDATE Tabungan SET Simpanan=Simpanan + 1000 

 

WHERE Nama like 'Alpha'; 
UPDATE Tabungan SET Simpanan=Simpanan - 1000 

 

WHERE Nama like 'Beta'; 
COMMIT; 

Pada saa t transaksi selesa i melakukan upda te dan akan commit, kemudian 
ada transaksi yang membac a tabel tersebut, maka tabel yang terliha t masih 
tabel sebelum tabel transaksi transfer d ieksekusi. 

  

Durability 
Setelah terjad i commit, semua perubahan yang d ibuat o leh transaksi 
menjadi visible dan d ipastikan tersimpan ke da lam database meskipun 
terjadi system crash. 
Untuk  transfer yang berhasil: 
BEGIN; 
UPDATE Tabungan SET Simpanan=Simpanan + 1000 

 

WHERE Nama like 'Alpha'; 
UPDATE Tabungan SET Simpanan=Simpanan - 1000 

 

WHERE Nama like 'Beta'; 
COMMIT; 



Maka tabel akan menjadi: 

  
Consistency 
Eksekusi dari sebuah transaksi harus menjaga consistency pada database. 
Pada c ontoh atomicity d ia tas, sebuah transaksi melanggar sua tu constraint, 
untuk menjaga konsistensi pada data base, maka transaksi d ia tas d i-abort 
dan dilakukan rollback untuk menjaga agar database tetap konsisten. 
Contoh la in misa l ada dua transaksi transfer yang d ilakukan bersamaan: 
BEGIN; 
UPDATE Tabungan SET Simpanan=Simpanan + 1000 

 

WHERE Nama like 'Alpha'; 
UPDATE Tabungan SET Simpanan=Simpanan - 1000 

 

WHERE Nama like 'Beta'; 
COMMIT; 

 

BEGIN; 
UPDATE Tabungan SET Simpanan=Simpanan - 1500 

 

WHERE Nama like 'Alpha'; 
UPDATE Tabungan SET Simpanan=Simpanan + 1500 

 

WHERE Nama like 'Beta'; 
COMMIT; 

Maka hasil yang d idapa t ada lah konsisten (jumlah simpanan a lpha dan beta 
sesudah dan sesudah transaksi sama) 
Sebelum 

 

Sesudah 

 

Concurrency Control

 

Bagian ini akan mencoba menjelaskan bagaimana postgreSQL menangani lebih 
dari satu transaksi yang mengakses data yang sama pada suatu waktu.  

Perkenalan 

PostgreSQL menyediakan banyak tool bagi developer untuk menangani akses 
konkuren terhadap data. Data dikelola dengan menggunakan multiversion model 
(Multiversioin Concurrency Control, MVCC) dimana ketika sebuah transaksi 
melakukan query terhadap database, seolah-olah mendapatkan data yang telah 
lama bukan data saat ini. Hal ini melindungi transaksi dari melihat data yang tidak 
konsisten yang diakibatkan oleh transaksi konkuren lain yang melakukan update 
terhadap tuple data yang sama atau dengna kata lain menyediakan transaction 
isolation untuk setiap sesi. 



 
Keuntungan utama dengan menggunakan MVCC model untuk concurrency 
control daripada locking adalah pada MVCC lock untuk membaca data tidak 
konflik dengan lock untuk menulis data dengan kata lain tidak mungkin aksi read 
mem-block aksi write dan sebaliknya aksi write tidak akan mem-block aksi read.  

Transaction Isolation

 

SQL standard, mendefinisikan empat level transaction isolation untuk mencegah 
tiga fenomena, yaitu: 

 

Dirty read 
Sebuah transaksi membaca data yang ditulis oleh transaksi konkuren lainnya 
yang belum commit. 

 

Nonrepeatable read 
Sebuah transaksi membaca ulang sebuah data yang telah dibaca 
sebelumnya namun nilai data tersebut telah diubah oleh transaksi konkuren 
lain. 

 

Phantom read 
Sebuah transaksi melakukan eksekusi ulang terhadap sebuah query 
pencarian yang mengembalikan sekumpulan tuple namun hasil yang 
didapat berbeda dari hasil yang didapat pertama kali. 

Isolation level Dirty Read Nonrepeatable read

 

Phantom read 

Read uncommitted Possible Possible Possible 

Read commited Not possible  Possible Possible 

Repeatable read Not possible  Not possible  Possible 

Serializable Not possible  Not possible  Not possible  

 

Dari keempat keempat transaction isolation level yang disebutkan diatas, ada dua 
level yang perbedaannya bisa dilihat yaitu: 

 

Read Committed Isolation Level 
Level merupakan default level dari postgreSQL.  Ketika ada aksi read (SELECT) 
data yang akan diambil adalah data yang di commit terakhir, sedangkan 
jika ada transaksi yang konkuren yang sebenarnya sedang memodifikasi 
data tersebut namun belum commit dianggap tidak ada. 

Begitu juga kepada aksi write (UPDATE, DELETE), dia akan mencari kepada 
target yang commit.  

Berikut hasil eksplorasi untuk read commited. 

 

Transaksi konkuren keduanya read 



Pada kasus ini, kedua transaksi akan berjalan semuanya karena aksi 
hanya read, sehingga tidak ada lock yang mencegah transaksi lain. 

 

Gambar 1 Transaksi 1 melakukan read pada transaksi konkuren keduanya read 

 

Gambar 2 Transaksi 2 melakukan read pada transaksi konkuren keduanya read 

 

Transaksi konkuren satu read, satu write 
Pada kasus ini ketika ada aksi write dia akan melakukan lock, namun 
aksi read tetap bisa membaca data namun data versi sebelum data 
di update. Seperti pada gambar di bawah ini, ketika ada dilakukan 
update nama diubah menjadi wisnu, namun karena belum commit, 



maka transaksi kedua yang melakukan aksi read, mendapatkan hasil 
bahwa nama masih fauzan. 

 

Gambar 3 Transaksi 1 melakukan write pada transaksi konkuren 1 write, 1 read  

 

Gambar 4 Transaksi 2 melakukan aksi read pada transaksi konkuren 1 write, 1 read 

 

Transaksi konkuren keduanya write 



Pada kasus ini, transaksi yang pertama kali datang, akan melock data 
yang bersangkutan. Misal pada gambar dibawah ini, transaksi 1 
melakukan update terhadap data dengan id = 1, transaksi 2 juga 
melakukan hal yang sama. Maka transaksi 2, akan menunggu hingga 
transaksi 1 melepas locknya, entah dengan aksi commit atau 
membatalkan transaksi (roll back). 

 

Gambar 5 Transaksi 1 melakukan write pada transaksi konkuren keduanya write 

 

Gambar 6 Transaksi 2 menunggu pada transaksi konkuren keduanya write 



  
Serializable Isolation Level 
Pada level ini, transaksi tidak akan dijalankan secara konkuren, melainkan 
selalu serial. Jadi ketika ada transaksi yang mengakses data atau target yang 
sama, maka akan menunggu hingga transaksi yang melock pertama kali 
melepas locknya. 

Berikut adalah hasil eksplorasi pada level serializeable: 

 

Mengeset isolation level transaction 

 

Gambar 7 Mengubah isolation level menjadi serializable 

 

Sebuah transaksi konkuren mengakses data yang telah diset levelnya 
menjadi serializable 



 

Gambar 8 Transaksi pada level serializable 

 

Gambar 9 Transaksi mengakses data yang dilock oleh transaksi serializable level  

Pada postgreSQL, lock dilakukan terhadap data yang dikenai aksi write, sedangkan 
jika untuk aksi read, maka data yang akan diberikan adalah data dengan version 
yang lama. Dengan kata lain bahwa aksi hanya akan membaca data yang 
commited, sedangkan data yang belum commit, tidak akan pernah dibaca (ketika 
transaksi itu dilaksanakan). 

Penanganan Deadlock 
PosgreSQL memberikan dukungan terhadap deadlock detection. 



Misal ada dua transaksi 

Transaksi A 

BEGIN; 
UPDATE Tabungan SET Simpanan=Simpanan - 1000 

 
WHERE Nama like 'Beta'; 

UPDATE Tabungan SET Simpanan=Simpanan + 1000 

 

WHERE Nama like 'Alpha'; 
COMMIT; 

Transaksi B 

BEGIN; 
UPDATE Tabungan SET Simpanan=Simpanan + 1000 

 

WHERE Nama like 'Alpha'; 
UPDATE Tabungan SET Simpanan=Simpanan - 1000 

 

WHERE Nama like 'Beta'; 
COMMIT; 

Kedua transaksi tersebut d ieksekusi sec a ra konkuren, ketika transaksi A  dan B selesa i 
mengeksekusi update pertama , maka akan terjad i dead loc k. PostgreSQL akan 
mendeteksi adanya dead loc k dan sa lah sa tu transaksi d i abort agar transaksi yang 
lain bisa commit. 

 

Transaksi yang d iabort ada lah transaksi dengan cost pa ling sed ikit jika d ilakukan 
abort.  

Pemulihan Basis Data

 

PostgreSQL sebaga i penyimpan da ta harus d i bac kup sec a ra regula r. Sanga t 
penting untuk mengerti tentang p rinsip dasar teknik dan asumsi da lam bac kup 
data.  

Ada tiga pendekatan yang d ilakukan da lam melakukan pemulihan basis da ta 
pada PostgreSQL yaitu dengan cara : 

1. SQL dump 
2. File system pada level backup 
3. Pengarsipan berkelanjutan (Continous Archiving). 

Masing-masing dari ketiga c a ra itu memiliki keleb ihan dan kekurangan masing-
masing, berikut kita eksplorasi tiap teknik tersebut.  



SQL Dump

 
Ide dari pendekatan ini adalah membangkitkan sebuah file teks sederhana dengan 
menggunakan perintah SQL, sehingga akan membuat tiruan basis da ta yang 
bersta tus sama pada saat d ilakukan dump. PostgreSQL mendukung metode ini 
dengan adanya program pg_dump dengan sintaks sebagai berikut:   

pg_dump dbname > outfile  

Contoh eksekusi untuk melakukan pembuatan dump da tabase bernama 
Eksp lorasi  

 

Gambar 10 Melakukan dump database  

Pada c ontoh eksekusi d ia tas akan menghasilkan file dump dengan ekstensi *.sq l 
dengan nama db.sql 
Berikut sebag ian isi da ri file db .sq l. da tabase Eksp lorasi memiliki tab le mahasiswa 
dan dosen, dengan kolom NAMA dan NIM pada mahasiswa dengan p rimary key 
NIM, dan NAMA dan NIP pada dosen dengan primary key NIP. 



 

Gambar 11 File Dump dalam bentuk .sql   

pg_dump merupakan suatu p rogram standar postgreSQL pada sisi klien a rtinya 
p rogram bac kup ini dapa t d ija lankan pada remote host manapun yang memiliki 
akses ke suatu basis da ta . Namun pg_dump tidak beroperasi dengan izin khusus. 
Seba liknya , p rogram ini harus memiliki akses terhadap semua tabel yang ada pada 
basis da ta yang akan d ibua t c adangannya artinya p rogram ini harus dijalankan 
sebaga i superuser. pg_dump sec ara otomatis akan terkoneksi kepada nama basis 
data user yang sama dengan nama sistem operasi user yang dipergunakan.  

Semua dump yang d ibua t oleh pg dump bersifa t interna lly c onsistent a rtinya sega la 
perubahan yang terjad i pada basis da ta yang asli tidak akan mempengauhi sta tus 
dari basis da ta c adangannya . Program ini pun tidak mempengaruhi operasi la in 
yang ditujukan kepada basis data yang asli kecuali 
operasi yang menggunakan exclusive lock.  

Hal penting yang harus d ilakukan ada lah jika suatu basis da ta memiliki OIDs, 
misa lnya foreign keys, maka program pg_dump juga harus membuat dump 



terhadap OIDs tersebut, untuk melakukan ini dapat menggunakan  -o pada 
command line.  

Mengembalikan Dump

 
File teks yang d ihasilkan oleh pg_dump akan d ibac a oleh p rogram psq l. Sintaks 
dasar untuk  menampilkan dump adalah: 

psql dbname < infile 
dengan infile ada lah file teks yang d ihasilkan oleh program pg_dump. Command d i 
a tas tidak langsung membuat da tabase maka sebelum kita melakukan restore, 
lakukan dulu pembuatan da tabase. Nama basis da ta dbname harus d ibua t dari 
temp la te0 sebelum eksekusi p rogram d i a tas. Sela in basis da ta yang d ituju, seluruh 
ob jek yang d imiliki user yang terdapa t pada dump beserta penentuan aksesnya 
juga harus terlebih dahulu dibuat.  

Sesua i dengan ura ian d i a tas maka sebelum melakukan restore bua t dahulu 
database, pada c ontoh berikut kita akan membuat da tabase dengan nama tes . 

 

Gambar 12 Membuat database "tes" 

Contoh mengemba likan dump pada basis da ta tes dan file dump db .sq l 

 

Gambar 13 Me-restore dari file dump  

pg_dump dan psq l mampu membac a a taupun menulis dump mela lui suatu 
p ipelines sehingga p rogram tersebut memungkinkan melakukan pemulihan basis 
data dari satu server ke server lainnya, contohnya: 

pg_dump -h host1 dbname | psql -h host2 dbname 
Penting untuk d iingat bahwa seluruh dump yang d ihasilkan oleh pg_dump akan 
bersifa t rela tif terhadap temp la te0 a rtinya bahwa sega la prosedur, bahasa dan 
lainnya yang ditambahkan kepada template1 juga akan di-dump oleh pg_dump. 



 
Penggunaan Pg_dumpall

 
pg_dump hanya d igunakan untuk membuat dump  sa tu database da lam satu 
waktu, ka rena itu maka ada pg_dumpall yang d igunakan untuk membuat dump 
terhadap seluruh basis data yang ada. Sintaks dasarnya adalah: 

pg_dumpall > outfile 
Untuk merestore basis data dapat menggunakan: 

psql -f infile postgres 
Suatu dump yang dihasilkan oleh pg_dumpall dapat ditampilkan kembali hanya jika 
memiliki akses superuser dan ha l ini d iperlukan untuk mengemba likan informasi 
mengenai user dan group.  

Contoh dump untuk semua database dalam postgreSQL 

 

Gambar 14 Membuat dump untuk seluruh databse  

Pada c ontoh d ia tas terdapa t 7 permintaan password d ikarenakan terdapat 7 basis 
da ta . File dump basis da ta tersebut tersimpan da lam file a lldb .sq l . 

Penanganan Basis Data Berukuran Besar

 

Karena PostgreSQL membolehkan tabel dengan ukuran yang leb ih besar dari 
maksimum ukuran file pada sistem, maka ha l ini akan menjad i masa lah sewaktu 
melakukan dump, karena ukurannya meleb ihi ukuran maksimum pada sistem. 
Karena pg_dump dapat d itulis ke da lam standar output, maka standar UNIX tools 
dapat digunakan untuk membereskan kemungkinan masalah ini. 

Menggunakan compressed dumps.  
Dump ini dapat menggunakan program pengompres misalnya gzip.   

pg_dump dbname | gzip > filename.gz 
Untuk merestore dapat menggunakan  

createdb dbname  
gunzip -c filename.gz | psql dbname 

atau  
cat filename.gz | gunzip | psql dbname  

Contoh  pembuatan file dump dengan menggunakan pengompres gzip 



 

Gambar 15 pembuatan dump untuk database berukuran besar 

Contoh untuk melakukan restore dump yang terkompres  

 

Gambar 16 Restore untuk database berukuran besar 

Menggunakan Backup Level File Sistem

 

Alterna tif la innya ada lah dengan mengc opy file yang d igunakan postgreSQL untuk 
menyimpan data da lam basis da ta sec a ra langsung. Pada eksp lorasi ka li ini ya itu 
menggunakan WindowXP file system tersebut berada pada fo lder  C:\ Program 
Files\ PostgreSQL\ 8.2\ data. Setelah mengetahui tempatnya maka kita dapa t 
mengcopy file tersebut dalam bentuk terkompres maupun tidak terkompres.  

Sehingga apab ila kita meng-c opy file tersebut d i komputer la in, maka kita akan 
mendapatkan basis data yang sama seperti komputer asal.  

Namun, terdapa t 2 buah ba tasan yang menyebabkan pendekatan ini kurang 
d isuka i daripada pendekatan pemulihan basis da ta menggunakan SQL dump. Dua 
batasan tersebut adalah: 
1. Server basis da ta harus d imatikan untuk mendapatkan basis da ta c adangan 

yang dapat d igunakan. Ha l ini d ikarenakan ta r dan p rogram kompres 
semac amnya tidak akan mendapatkan sua tu sta tus basis da ta tertentu pada 
sua tu waktu tertentu. Akiba tnya , server basis da ta pun harus d imatikan jika ing in 
dilakukan pemulihan basis data.  



2. Pembuatan a tau pemulihan suatu basis da ta a tau tabel tertentu dengan meng-
c opy sua tu file system tidak akan berhasil ka rena informasi yang terdapa t pada 
file system tersebut hanya sebagian. Setengah informasi la innya berada pada 
file c ommit log pg_c log yang berisi sta tus c ommit dari seluruh transaksi. Jad i 
pembuatan file system c adangan hanya berlaku untuk pembuatan c adangan 
dari keseluruhan cluster basis data.   

Pengarsipan berkelanjutan dan Point-In-Time Recovery (PITR)

  

PostgreSQL sela lu menjaga sebuah write ahead log(WAL) da lam d irektori pg_xlog , 
ya itu sebuah subd irektori da ta d irektori da ta sebuah c luster. Log tersebut 
mendeskripsikan semua perubahan a tau upda te yang terjad i pada sebuah file 
da ta suatu basis da ta . Log ini d igunakan jika system menga lami c rash. Jika suatu 
sistem menga lami c rash pada saat sua tu transaksi sedang berlangsung, maka 
pemulihan basis da ta d ilakukan dengan c ara melakukan ulang sega la transaksi 
yang terjad i hingga menc apa i sua tu c hec kpoint tertentu sesua i dengan urutan log 
pada WAL. Chec kpoint ada lah titik pada sekuens transaksi sesaat setelah d ijamin 
bahwa file da ta telah d iubah dengan seluruh informasi yang d imasukkan sebelum 
c hec kpoint. Pada c hec kpoint, seluruh da ta page kotor d itulis ke d isk dan rec ord 
checkpoint khusus ditulis ke dalam log file. 
Metode ini juga dapat dikombinasikan dengan metode pemulihan basis data pada 
level file system. Ha l tersebut dapat d ilakukan dengan c ara mengemba likan basis 
da ta c adangan la lu melakukan ulang sega la transaksi yang terdapat pada file 
WAL. 
Keuntungan dari gabungan metode ini adalah: 

1. Basis da ta yang konsisten tidak d iperlukan pada saat pemulihan basis da ta 
karena sega la ketidakkonsistenan akan d ijaga dengan menggunakan 
pengulangan log. 

2. Sua tu file WAL dapat berisi string panjang log yang tidak terba tas jumlahnya , 
sehingga pemulihan basis data secara kontinu dapat dilakukan dengan cara 
melakukan kembali transaksi yang sesua i dengan log pada file WAL sec ara 
kontinu. Akiba tnya , tidak d iperlukan sua tu pembuatan basis da ta c adangan 
yang berukuran besar secara berkala. 

3. Pengulangan transaksi yang berka itan dengan file WAL tidak perlu d ilakukan 
hingga akhir file tersebut ka rena sua tu basis da ta yang konsisten masih b isa 
d idapat dengan c ara melakukan pengulangan transaksi hingga suatu 
c hec kpoint tertentu. Metode ini mendukung point-in-time rec overy a rtinya 
pemulihan basis data dapat dilakukan setiap saat. 

4. Metode ini hanya dapat d ilakukan untuk keseluruhan c luster basis da ta dan 
d iperlukan ruang penyimpanan yang c ukup besar untuk menjaga file WAL, 
terutama saat sistem mendapatkan banyak permintaan suatu transaksi 
namun metod ini akan menjamin kekonsistenan dan reliability.  

Berikut adalah hasil eksplorasi dengan uji coba 



 

Gambar 17 Terjadi crash sewaktu transaksi belum commit 

Gambar 17 merupakan uji coba terhadap peng-update-an data yang terjadi 
tetapi terjadi crash (service postgre dimatikan)  sebelum terjadinya comit. 

 

Gambar 18 Kondisi tabel setelah terjadi crash sebelum commit 

Gambar 18 merupakan hasil yang terjadi pada table mahasiswa setelah terjadinya 
crash (service postgre mati sebelum commit), sehingga dihasilkan database yang 
sama seperti semula, karena pada saat terjadinya crash,  semua data hasil transaksi 
1 (update) baru disimpan di dalam memory, sehingga ketika terjadi crash data 
tersebut hilang. 



 

Gambar 19 Kondisi crash ketika transaksi sudah commit 

Gambar 19 merupakan uji coba dengan melakukan 2 transaksi, commit terjadi 
setelah transaksi 1, sedangkan system crash setelah terjadi transaksi 2 tetapi belum 
commit. 

 

Gambar 20 Tabel mahasiswa setelah crash setelah commit 

Gambar 20 merupakan hasil yang terjadi pada table mahasiswa setelah terjadinya 
crash pada gambar 19. Untuk transaksi 1 yang sudah commit, maka data akan 
berubah sesuai dengan transaksi 1, karena pada saat commit semua data dipindah 
ke storage sehingga sewaktu terjadi crash data tersebut sudah berada pada 
storage, sedangkan sebelum transaksi 2 commit crach terjadi, sehingga transaksi 2 
belum tertulis pada storage (hanya tertulis pada memory) 



 

Gambar 21 Terjadi crash setelah checkpoint 

Gambar 21 merupakan uji coba dengan melakukan transaksi update. Setelah 
transaksi update, kemudian melakukan checkpoint. Setelah itu system crash. 

 

Gambar 22 Kondisi tabel mahasiswa setelah sistem hidup kembali 

Gambar 22 menunjukkan kondisi table setelah sistem normal kembali, di tabel  ini 
dapat dilihat bahwa transaksi pada gambar 21 sudah terlaksana. Hal ini 
dikarenakan setelah melakukan transaksi system sudah melakukan checkpoint, 
yaitu melakukan pemindahan data ke file didalam directori pg_xlog, sehingga 
walaupun belum ditulis ke dalam storage tetapi ketika system normal kembali maka 
system akan melakukan recovery ke transaksi transaksi yang tersimpan di log. 
Transaksi yang tersimpan dilog sebelum crash terjadi dilakukan ulang(redo). 

Pengaturan Arsip WAL

 

Sec ara log is, sistem postgreSQL akan membuat runtunan file WAL yang sangat 
panjang. Sec ara fisik, sistem tersebut akan membagi runtunan pembuatan file WAL 
tersebut menjad i WAL segment file yang berukuran 16MB per file-nya. Pada saa t 
pengarsipan data WAL, ha l yang perlu d ilakukan ada lah mengambil isi da ri setiap 
segment file dan menyimpannya d i sua tu tempat sebelum segment file tersebut 
d igunakan untuk mengamb il da ta la innya . Banyak c a ra dapat d ilakukan untuk 
menyimpan isi dari setiap segment file tersebut. 
PostgreSQL sec ara fleksibel memberikan p ilihan kepada da tabase administra tor 
untuk melakukan pengarsipan file WAL dengan menamp ilkan shell c ommand 
tertentu. Shell c ommand sec ara khusus d igunakan oleh pa rameter konfigurasi 
archive_command yang tersimpan pada file postgresql.conf 
Contoh perintah yang sederhana adalah sebagai berikut : 



archive_command = cp -i %p /mnt/server/archivedir/%f 
</dev/null

 
dengan %p merupakan absolute pa th dari file, %f merupakan nama file dan bisa 
mempergunakan %% sebaga i ka rakter esc ape. Perintah d i a tas akan menyimpan 
segment file WAL ke d irektori / mnt/ server/ a rc hived ir. Perintah d i a tas ha rus 
mengembalikan nilai nol jika segment file tersebut berhasil disimpan. 
Perintah a rc hive_c ommand tidak d iperbolehkan untuk menimpa file WAL yang 
telah ada sebelumnya sehingga contoh di atas dapat dirubah menjadi: 

archive_command = test ! -f .../%f && cp %p .../%f

 

untuk menjaga sega la kemungkinan bahwa p la tform yang d igunakan tidak 
menangani penyimpanan dengan override. Sega la kemungkinan yang 
menyebabkan kegaga lan da lam membuat file WAL sec ara terus menerus harus 
d iperhitungkan saat melakukan peranc angan untuk membuat file WAL, terutama 
kegaga lan yang d isebabkan oleh kesa lahan manusia dan memerlukan c ampur 
tangan manusia untuk mendapakan solusinya. Apabila ruang penyimpanan dari file 
WAL telah hab is, maka sistem sec ara otomatis akan menyimpan segment file pada 
d irektori pg_xlog hingga masa lah telah terselesa ikan. Direktori ini juga akan 
menyimpan segment file yang belum tersimpan d ika renakan transaksi yang terjad i 
jauh leb ih c epat dari p roses pembuatan file WAL(pembuatan file WAL tertingga l 
oleh kecepatan transaksi).  

Contoh pengaturan WAL pada file postgresql.conf 

 

Gambar 23 Pengaturan WAL pada file postgresql.conf  

Pembuatan Base Backup

 

Prosedur dalam pembuatan base backup adalah: 
1. Pastikan bahwa file WAL telah bekerja sesua i dengan yang d iing inkan dan 

bekerja dengan baik 
2. Buat koneksi dengan basis data sebagai superuser dan eksekusi perintah: 

SELECT pg_start_backup( label ); 



Dimana label ada lah nama unik dari operasi pemulihan yang d ing inkan. 
Perintah pg_sta rt_bac kup membuat suatu file bac kup label yang d isebut 
bac kup_label da lam d irektori c luster dan berisi informasi tentang pemulihan 
data yang diinginkan.  

3. Lakukan p roses pemulihan basis da ta menggunakan pera la tan file-system-
backup seperti tar atau cpio. 

4. Buat kembali koneksi ke basis data sebagai superuser dan eksekusi perintah: 
SELECT pg_stop_backup(); 

5. Jika berhasil, maka proses telah selesai.  

Operasi d i a tas harus d ilakukan sec ara beruntun, tidak ada overlap dan harus 
menjamin bahwa dump yang d ihasilkan sudah termasuk semua file yang berada d i 
bawah direktori cluster basis data (contoh: /usr/local/pgsql/data). 
Proses bac kup tersebut akan berguna jika semua segment file WAL terus 
d ibangkitkan pada saa t a taupun setelah p roses bac kup selesa i. pg_stop_bac kup 
berfungsi untuk melakukan aktivitas yang d isebutkan d i a tas. Program tersebut akan 
membuat sebuah bac kup history file yang langsung d isimpan ke file WAL. File 
tersebut hanya lah sebuah file teks berukuran kec il dan berisi string label yang 
diberikan kepada pg_start_backup.  
Pg_sta rt_bac kup akan membuat file bernama bac kup_label yang d isimpan pada 
d irektori c luster basis da ta sebaga i c adangan terhadap file dump , namun akan 
d ihapus dari ruang penyimpana ketika pg_stop_bac kup selesa i d ip roses. File 
tersebut berisi string label yang d iberikan kepada pg_sta rt_bac kup , c a ta tan waktu 
dimulainya p roses pg_sta rt_bac kup dan nama da ri file WAL yang pertama. Jika 
terjad i keb ingungan mengena i file WAL mana yang pertama ka li d ija lankan, maka 
solusinya harus merujuk kepada file dump cadangan.  
Dump c adangan juga b isa d ilakukan pada saa t server d ihentikan. Da lam kasus ini, 
pg_sta rt_bac kup dan pg_stop_bac kup tidak dapat d igunakan dan penelusuran 
dump c adangan dan seberapa banyak file WAL yang telah tereksekusi harus 
d ilakukan sec ara manua l. Ha l ini dapa t d ipec ahkan dengan menggunakan 
prosedur online backup.  

Pemulihan Basis Data dengan menggunakan Online Backup

 

Langkah  langkahnya adalah sebagai berikut: 
1. Matikan server, jika sedang berjalan 
2. Jika ruang penyimpanan yang d imiliki c ukup besar, maka simpan seluruh 

d irektori da ta c luster dan seluruh tab lespac es ke tempat penyimpanan 
sementara . Jika ruang penyimpanan tidak menc ukup i, maka hanya isi da ri 
pg_xlog yang merupakan subd irektori dari d irektori c luster da ta yang 
disimpan.  

3. Hapus semua file yang ada dan seluruh subd irektori yang berada d i bawah 
direktori c luster da ta serta d i bawah d irektori root dari seluruh tab lespac es 
yang digunakan. 

4. Tamp ilkan file basis da ta da ri dump c adangan. Jika tab lespac es d igunakan, 
maka lakukan verifikasi terhadap pemulihan link simbolik pada pg_tblspc/ 

5. Pindahkan seluruh file yang ada pada pg_xlog/ yang berasa l da ri dump 
c adangan. Jika pg_xlog/ tidak d isimpan, maka bua t ulang dengan 
memastikan apakah subd irektori pg_xlog/ arc hive_sta tus/ telah berhasil 
dibuat ulang. 



6. Jika terdapa t segment file WAL yang tidak d isimpan seperti yang telah 
dijelaskan pada langkah kedua, maka simpan file tersebut pada pg_xlog/. 

7. Buat sebuah file rec overy c ommand rec overy.c onf da lam d irektori c luster 
da ta . Lakukan mod ifikasi pada pg_hba.c onf untuk menc egah agar suatu 
koneksi tidak dibuat oleh user sebelum pemulihan basis data telah berhasil. 

8. Jalankan server. Server akan berja lan pada mode recovery dan akan 
melakukan ulang transaksi sesua i dengan file WAL. Setelah p roses pemulihan 
selesa i maka server akan merubah nama recovery.conf menjadi 
recovery.done dan kembali melakukan operasi basis data secara normal. 

9. Inspeksi ulang basis da ta hasil p roses pemulihan. Jika isi basis da ta tersebut 
tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka ulangi langkah pertama.  

Kunc i dari setup file rec overy c ommand yang mendeskripsikan baga imana c a ra 
pemulihan basis da ta dan seberapa jauh p roses pemlihan tersebut berlangsung. 
Prototipe file tersebut ada lah rec overy.c onf.sample (ad a d i d irektori insta lla tion 
share/ ). Sa tu ha l yang harus d itentukan sec ara spesifik pada rec overy.c onf ada lah 
restore_c ommand sebuah shell c ommand string yang memberitahu postgreSQL 
baga imana mendapatkan segment file WAL. Sintaks penggunaannya ada lah 
sebagai berikut: 

restore_command = cp /mnt/server/archivedir/%f %p

 

dengan %p merupakan absolute pa th dari file, %f merupakan nama file dan b ias 
mempergunakan %% sebaga i ka rakter esc ape. Perintah d i a tas akan menyimpan 
segment file WAL ke direktori /mnt/server/archivedir  

Pengaturan Recovery

 

Pengaturan ini hanya b isa d ilakukan d i file rec overy.c onf dan hanya berfungsi pada 
saa t p roses pemulihan. File tersebut harus d iset ulang dengan runtunan p roses 
pemulihan yang d iing inkan dan tidak dapa t d irubah saat p roses pemulihan sedang 
berjalan.  

restore_command (string) 
Perintah shell untuk mengeksekusi pengamb ilan file WAL. Sintaks 
penggunaannya: 
restore_command = cp /mnt/server/archivedir/%f "%p"

 

restore_command = copy /mnt/server/archivedir/%f "%p" # 
Windows 
dengan %p merupakan absolute pa th dari file , %f merupakan nama file dan 
bisa mempergunakan %% sebaga i ka rakter esc ape. Perintah d i a tas ha rus 
mengembalikan nila i nol apab ila perintah berhasil d ieksekusi. Jika nama file 
yang diinginkan tidak ada maka perintah ini harus membalikan nilai tidak nol.  

recovery_target_time (timestamp) 
Parameter d i a tas menentukan waktu d imula inya p roses pemulihan basis 
da ta . Sa lah sa tu dari rec overy_ta rget_time a tau rec overy_ta rget_xid dapa t 
d ip ilih. Tugasnya ada lah melakukan pemulihan basis da ta hingga akhir dari 
log WAL. Titik berhenti p roses pemulihan basis da ta juga dapat d itentukan 
melalui perintah recovery_target_inclusive. recovery_target_xid (string) 
Parameter d i a tas menentukan ID transaksi yang iterliba t da lam proses 
pemulihan basis da ta . Harus d iinga t bahwa transaksi dapa t selesa i sec ara 
ac ak dan tidak terurut berdasarkan ID transaksi. Transaksi perlu d ipulihkan 
adalah transaksi yang telah commit. Salah satu dari recovery_target_xid atau 



rec overy_target_time dapat dapa t d ip ilih. Tugasnya ada lah melakukan 
p roses pemulihan basis da ta hingga akhir dari log WAL. Titik berhenti p roses 
pemulihan basis da ta juga dapat d itentukan mela lui perintah 
recovery_target_inclusive.  

recovery_target_inclusive (boolean) 
Menentukan apakah p roses pemulihan basis da ta berhenti setelah ta rget 
pemulihan tertentu(true) a tau sebelum ta rget pemulihan tertentu. Dapat 
d igunakan pada rec overy_ta rget_xid a tau rec overy_ta rget_time yang d ip ilih 
untuk proses pemulihan basis data.  

recovery_target_timeline (string) 
Menentukan p roses pemulihan basis da ta pada suatu timeline tertentu. 
Tugasnya ada lah melakukan proses pemulihan basis da ta sesua i dengan 
timeline pada saat trerjad i c rash. Parameter d i a tas hanya perlu d iset da lam 
situasi pemulihan ulang yang kompleks ya itu mengemba likan sta tus sesua i 
ketika point-in-time recovery telah didapat.  

Contoh pengaturan recovery pada file recovery.conf 

 

Gambar 24 Pengaturan Recovery pada file recovery.conf  

Security 
Di dalam PostgreSQL, terdapat tiga aspek yang menjadi perhatian ketika kita 
membahas masalah security. Yang pertama, bagaimana mengamankan file  file 
database yang terdapat di server  sehingga hanya orang yang berhak yang bisa 
mengakses file - file tesebut. Hal ini bisa dilakukan dengan mengatur file permission, 
misalnya menggunakan perintah chmod di lingkungan Linux (Aspek pertama ini 
tidak akan dibahas lebih jauh karena lebih berhubungan dengan sistem operasi 
daripada DBMS). 

Yang kedua adalah masalah authentication, yaitu bagaimana menjamin bahwa 
seorang user benar  benar  merupakan user yang bersangkutan, bukan orang lain 
yang berpura  pura sebagai dirinya. Autentifikasi menjaga bahwa hanya orang 
yang benarlah yang bisa mengakses database, sedangkan orang lain yang tidak 
berwenang tidak boleh masuk ke dalam DBMS. 



Aspek yang terakhir adalah masalah pengaturan hak akses untuk tiap pengguna 
yang valid (granting). Hak akses mengatur apa saja yang bisa dilakukan oleh 
seorang pengguna begitu dia berada di dalam PostgreSQL. Dengan adanya 
pengaturan seperti ini, maka seorang pengguna tidak bisa berbuat seenaknya 
meskipun sudah bisa masuk ke dalam DBMS.  

Authentication 
Authentication adalah suatu proses dimana server basisdata mengidentifikasi 
identitas dari klien, dan kemudian menentukan apakah klien tersebut diijinkan untuk 
melakukan koneksi dengan database yang diminta. Dalam PostgreSQL, autentikasi 
klien diatur dalam sebuah file konfigurasi dengan nama pg_hba.conf (terletak di 
folder {instalasi_direktori}/data/).  

Cuplikan isi file pg_hba.conf 

 

# local      DATABASE  USER  METHOD  [OPTION] 

# host       DATABASE  USER  CIDR-ADDRESS  METHOD  [OPTION] 

# hostssl    DATABASE  USER  CIDR-ADDRESS  METHOD  [OPTION] 

# hostnossl  DATABASE  USER  CIDR-ADDRESS  METHOD  [OPTION] 

# 

# (The uppercase items must be replaced by actual values.)   

Pada prinsipnya, file konfigurasi ini mengatur host mana saja yang diperbolehkan 
untuk melakukan koneksi ke database, klien siapa saja yang berhak mengakses, 
username yang mana yang bisa digunakan dan database apa saja yang bisa 
diakses. 

Kolom pertama mengatur jenis koneksi yang digunakan. Kolom DATABASE bisa 
diganti dengan a ll , sameuser , samerole , nama da tabase, a tau kombinasi 
d iantaranya dengan d ip isahkan koma. USER b isa d iisi dengan a ll , username 
tertentu, nama grup (dengan prefix + ), a tau komb inasi d ianta ranya . CIDR-
ADDRESS merupakan daftar host(IP address) yang diijinkan untuk melakukan koneksi 
ke database. METHOD bisa diisi dengan salah satu diantara berikut: 

trust 

 semua pengguna di pihak klien bisa mengakses data di DBMS tanpa harus 
memasukkan password. Tingkat keamanannya paling rendah. Sebaiknya 
digunakan pada single-user komputer. 



 
Gambar 25 Login dengan mode trust 

ident 

Bekerja dengan cara mengecek username untuk login ke sistem operasi pada sisi 
klien, kemudian menentukan database yang diijinkan untuk diakses berdasar map 
file pada DBMS yang berisi pasangan user dan database yang bisa diakses. 

password 

Setiap kali klien melakukan koneksi ke PostgreSQL, maka akan divalidasi dengan 
meminta password. Password dikirimkan dalam bentuk plain teks. 

 

Gambar 26 Login dengan mode password atau crypt atau md5 

crypt 

Sama dengan password, hanya saja password yang diketikkan pengguna di klien, 
akan dikirimkan ke server dalam bentuk yang sudah terenkripsi. 

md5

 

Sama dengan password, hanya saja password yang diketikkan pengguna di klien, 
akan dikirimkan dalam bentuk string hasil algoritma md5. 

pam (Pluggable Authentication Module)

 

autentikasi pengguna dilakukana bukan di sisi server, melainkan diserahkan ke 
masing  masing aplikasi yang menggunakan server tersebut. Jadi, tiap aplikasi bisa 
menerapkan mekanisme yang berbeda. 

reject 

Menolak setiap koneksi dari host dan user tertentu atau koneksi untuk mengakses 
database tertentu.   

Sementara OPTION merupakan nama dari PAM service( jika METHOD-nya diisi 
dengan pam) atau mapname(jika METHOD menggunakan ident). OPTION tidak 
harus diisi. 



 
 Privilege(Hak Istimewa)

 
Privilege menjaga setiap pengguna yang sudah ter-autentikasi untuk tetap berada 
di jalur yang benar. Artinya, seorang pengguna hanya bisa melakukan sesuatu 
yang menjadi haknya. Jika dia tidak punya hak untuk melihat tabel milik pengguna 
lain, maka sistem harus menjamin bahwa dia tidak bisa melakukan itu. Privilege 
mengatur hubungan antara pengguna(user), group(sekumpulan user), database 
object(tabel, view, sequence). 

grant 

Ketika seorang user membuat suatu obyek database, maka otomatis ia menjadi 
pemilik dari obyek tersebut. Secara default, hanya pemilik yang bisa melakukan 
apapun terhadap obyek miliknya. Agar pengguna lain bisa mengakses obyek 
miliknya, maka pengguna tersebut harus diberi privilege oleh yang bersangkutan. Di 
PostgreSQL versi 8.2, terdapat dua belas macam privilege, yaitu : SELECT, INSERT, 
UPDATE, DELETE, RULE, REFERENCES, TRIGGER, CREATE, CONNECT, TEMPORARY, 
EXECUTE, dan USAGE. 

SELECT 
Mengijinkan untuk melakukan SELECT pada tabel, view, atau sequence tertentu. 
Juga mengijinkan menggunakan perintah COPY TO.  

INSERT 
Mengijinkan untuk menambah row baru pada tabel tertentu serta perintah COPY 
TO. 

DELETE 
Mengijinkan untuk menghapur row tertentu dari suatu tabel.  

RULE 
User bisa membuat RULE baru pada suatu tabel atau view. 

REFERENCES 
Memungkinkan untuk membuat konstrain foreign key. Hak akses ini harus dimiliki di 
kedua tabel (tabel utama dan tabel referensi). 

TRIGGER 
Diperbolehkan untuk membuat trigger di tabel tertentu. 

CREATE 
Untuk database, maka boleh membuat skema baru dalam database tersebut. 
Untuk skema, maka bole membuat obyek database baru dalam skema. 
Untuk tablespace, maka boleh membuat tabel baru dan menetapkan indek. 



TEMPORARY 
Boleh membuat tabel sementara ketika menggunakan database. 

EXECUTE 
Boleh memakai fungsi  fungsi tertentu. 

USAGE 
Boleh mengakses obyek database dalam suatu skema. 

Contoh: 

Memberi hak pada pengguna dengan username Anton untuk melakukan update 
terhadap tabel mahasiswa. 

GRANT UPDATE ON mahasiswa TO anton; 

Untuk mencabut privilege yang telah kita berikan, bisa menggunakan perintah 
REVOKE 

REVOKE UPDATE ON mahasiswa FROM anton; 

 

Role 

Dengan mengelompokkan sekumpulan user dalam satu grup, maka akan lebih 
mudah melakukan manajemen daripada harus mengatur satu persatu user 
tersebut. Dalam PostgreSQL, hal ini dimungkinkan dengan membuat ROLE dengan 
hak tertentu kemudian setiap user bisa dimasukkan ke dalam ROLE tersebut dan 
otomatis akan memiliki tambahan privilege sesuai yang dimiliki ROLE. 

Perintah untuk membuat grup ROLE 

CREATE ROLE name [atribut]; 

Jenis atribut yang bisa ditambahkan adalah LOGIN, SUPERUSER, CREATEDB, 
CREATEROLE. 

Untuk memasukkan suatu user ke ROLE tersebut, ketikkan perintah: 

GRANT nama_role TO user1,user2,..; 

Contoh 

CREATE ROLE admin LOGIN;  -- membuat role admin dengan atribut login 

CREATE USER uyab;  -- membuat user baru dengan nama uyab 

GRANT admin TO uyab;  -- uyab menjadi anggota role admin 

REVOKE admin TO uyab; -- mencabut keanggotaan uyab dalam role admin 



DROP ROLE admin;  -- menghapus role admin 

 
Pengaturan privilege dengan GUI pgAdmin III

    

Gambar 27 Menambah role baru     



  

Gambar 28 Menambah role baru  

 

Gambar 29 Mengatur keanggotaan suatu role         



Kesimpulan 
1. Da lam menangani transaksi PostgreSQL mendukung penuh p roperti-properti 

yang dimiliki oleh transaksi, yaitu : atomicity, consistency, isolation, dan durability 
2. postgreSQL menangani transaksi konkuren dengan menggunakan multiversion 

model (Multiversioin Concurrency Control, MVCC) 
3. PostgreSQL mendukung dua level konsistensi, yaitu : 

 
Read commited 
Sebuah sta tement hanya meliha t tupp le yang c ommited sebelum 
statement tersebut mulai dieksekusi. 

 

Serializable 
Semua sta tement da lam transaksi hanya meliha t tup le yang c ommited 
sebelum query pertama dalam transaksi yang mengubah database 

4. PostgreSQL menangani dead loc k dengan dead loc k detec tiom. Jika ada 
dead loc k yang terjad i, postgre akan mendeteksinya dan meng-abort sa lah 
sa tu transaksi yang menyebabkan dead loc k agar transaksi yang la in b isa 
selesai. 

5. Pemulihan basis da ta pada PostgreSQL dapat d ilakukan tiga pendeka tan ya itu 
dengan cara : 

a. SQL dump 
b. File sistem pada level backup 
c. Pengarsipan berkelanjutan (Continous Archiving). 

6. SQL dump d ilakukan untuk mendapatkan skema dan isi basis da ta sec ara 
manual, yaitu dengan cara membackupnya ke dalam suatu file tertentu. 

7. Dari hasil uji c oba yang d ilakukan PostgreSQL, kesimpulan sementara tidak 
dapat melakukan redo. Jad i setelah c hec kpoint apab ila terjad i transaksi-
transaksi kemud ian terjad i fa ilure, maka transaksi-transaksi yang terjad i setelah 
checkpoint langsung hilang. 

8. Pengaturan untuk WAL dapat d ilakukan pada file postgreSQL.c onf yang 
d ida lamnya terdapa t penga turan tentang pengaturan c ommit dan 
checkpoint, sedangkan pengaturan untuk rec overy berada file rec overy.c onf 
yang didalamnya terdapat pengaturan property recovery 

9. Ada tiga tingka tan sec urity da lam PostgreSQL. Yang pertama ada lah 
pengamanan d i tingka t file (file persmission). Tingkatan selanjutnya ada lah 
autentikasi pengguna (klien) yang menc oba melakukan koneksi ke da tabase 
server. Autentikasi memastikan hanya user dan host tertentu sa ja yang b isa 
masuk ke DBMS dan mengakses sua tu da tabase tertentu. Yang ketiga ada lah 
baga imana mengatur hak akses user 

 

user yang sudah terautentikasi, ya itu 
user yang sudah diijinkan masuk ke DBMS.  
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