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SECURITY 

 

 

Adalah proteksi terhadap perusakan data oleh pemakai yang tidak berwenang (kerusakan 

yang disengaja) 

 

 

Security dilakukan pada beberapa tingkatan: 

1. Fisik : lokasi tempat sistem computer harus aman dan terlindung dari orang-orang 

yang tidak berwenang. 

2. Manusia : otoritas user harus dibatasi dan diberikan secara berhati-hati.  Hal ini 

untuk mengurangi penyalahgunaan wewenang. 

3. Sistem Operasi : bagaimanapun juga keamanan basis data  tergantung dari 

pengamanan yang diterapkan oleh system operasi.  Pengamanan yang longgar 

akan memperlemah aspek security. 

4. Sistem Database : pemberian otoritas sebagian atau seluruhnya pada objek-objek 

basis data. 

5. Jaringan : perlu mekanisme pengamanan software dan hardware jaringan, untuk 

mengatasi pembobolan jaringan. 

 

Pada tingkatan system database, pada dasarnya ada 2 jenis otoritas untuk mengakses 

basis data bagi setiap user, yaitu: 

1. Disabling permission / ketidakbolehan 

2. Enabling permission / kebolehan 

 

Keduanya diberikan pada objek-objek basis data sbb: 

• Tabel / relasi : user boleh/tidak membuat table/relasi, atau mengakses langsung 
suatu table/relasi (lihat, tambah, hapus, ubah data) 

• Indeks : user boleh/tidak membuat atau menghapus indeks table. 

• View : user boleh/tidak mengakses kemunculan data di suatu view. 

 

Note : View adalah objek basis data yang berisi perintah query ke basis data.  Tiap kali 

view diaktifkan, user akan melihat hasil query-nya.  Berbeda dengan table, data yang 

ditampilkan dalam view tidak bisa diubah. 

 

Bentuk-bentuk otoritas/wewenang yang dapat dimiliki user pada setiap objek basis data: 

 

  Boleh Tidak boleh 

1. Read authorization : baca Hapus 

2. Insert authorization : tambah Ubah 

3. Update authorization : Ubah Hapus 

4. Delete authorization : hapus  

 

Selain itu juga ada otoritas yang menyangkut pendefinisian & pengubahan skema basis 

data: 
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5. Index authorization : Boleh buat & hapus indeks 

6. Resource authorization : Boleh buat & hapus table baru 

7. Alteration authorization : Ubah skema tabel (tambah & hapus atribut) 

8. Drop authorization : Hapus objek basis data. 

 

 

PEMBERIAN OTORITAS 

 

Pemberian otoritas pertama kali dilakukan oleh DBA.  Selanjutnya user yang telah punya 

otoritas dari DBA dapat memberikan  otoritas yang sama atau lebih rendah pada user 

lainnya.  Pembatalan otoritas pada seorang user juga secara otomatis membatalkan 

pemberitan otoritas yang diberikan user tersebut ke user lain. 

 

 
 

PERINTAH SQL UNTUK SECURITY BASIS DATA: 

 

• GRANT <privilege list> ON <nama relasi/view> TO <pemakai/PUBLIC> 

• REVOKE <privilege list> ON <nama relasi/view> FROM <pemakai> 

 

GRANT: perintah untuk memberikan hak pemakai. 

REVOKE: digunakan untuk mencabut hak pemakai. 

 

Privelege list dapat berupa bentuk authoritas seperti: READ, INSERT, DROP, DELETE, 

INDEX, ALTERATION dan RESOURCE. 

 

 

GRANT OPTION : memberikan fasilitas pada users untuk dapat melakukan GRANT 

pada users lain. 

Update (all tabel) Insert (x)  

Delete  

D B A 

Read (all) Insert + delete (X) Update (all tabel) 

E D 

C B A 

Update (all 
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Contoh: 

User U1 : GRANT SELECT ON S TO U2 

   WITH GRANT OPTION 

User U2 : GRANT SELECT ON S TO U3 

   WITH GRANT OPTION 

User U3 : GRANT SELECT ON S TO U4 

   WITH GRANT OPTION 

 

Bila User U1 : REVOKE SELECT ON S FROM U2 

 

Maka GRANT untuk U2 ke U3, GRANT U3 ke U4 akan di-REVOKE secara otomatis. 

 

 

Pengontrolan atau fasilitas keamanan berbasis computer: 

• Aturan otorisasi / authorization : mengidentifikasi user dan membatasi aksi-aksi user 

terhadap basis data 

• View : yang membatasi basis data tertentu yang dapat dilihat dan dimodifikasi user. 

• Back up, penjadwalan, penentuan check point. 

• Enkripsi : yang merubah bentuk awal data menjadi bentuk lagin yang tidak dapat 

dikenali user (disandikan). 

 

 


