
BEGIN; 

 UPDATE account SET saldo = saldo – 100000 

 WHERE nama = 'Alice'; 

 UPDATE account SET saldo = saldo + 100000 

 WHERE nama = 'shadiq'; 

 -- etc, etc. 

COMMIT; 

Transaksi dan Data Integrity 
M. Ammar Shadiq 

Ilmu Komputer  Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung 

5 Mei 2008 [ V.beta2 ] 

 

TABEL YANG DIGUNAKAN : 

DERET : (NILAI INTEGER) 

 CREATE TABLE deret (nilai integer); 

Dengan Dummy data : 1, 2, 3, 4, 5 

 INSERT INTO deret VALUES (1),(2),(3),(4),(5); 

ACCOUNT : (NAMA CHARACTER(50), SALDO INTEGER, CABANG CHARACTER(50)) 

CREATE TABLE account (nama character(50),saldo integer,cabang 

character(50)); 

Dengan Dummy Data : (shadiq, Rp. 100.000, Bogor), (Alice, Rp. 1.000.000, Bogor), (Bob, Rp. 700.000, 

Bandung), (Wally, Rp. 500.000, Bandung) 

INSERT INTO account VALUES 

('shadiq',100000,'Bogor'),  

('Alice',1000000,'Bogor'),  

('Bob',700000,'Bandung'),  

('Wally',500000,'Bandung'); 

TRANSAKSI 

Transaksi adalah konsep fundamental dari system database. Inti dari transaksi adalah membundel operasi 

kedalam sebuah atau tidak sama sekali operasi. 

Sebuah blok transaksi 

Untuk menjamin integritas data terpelihara, maka setiap transaksi harus memiliki sifat-sifat : 

1. Atomik (Atomicity) : semua operasi-operasi di dalam transaksi tersebut dapat di kerjakan 

seluruhnya atau tidak sama sekali.                                                                                                                  

(dari pak Yudi Wbs : semua berhasil atau semua gagal) 

2. Konsistensi (Consistency): eksekusi transaksi secara tunggal harus dapat menjamin data tetap 

konsisten setelah transaksi berakhir.                                                                                                             

(dari pak Yudi Wbs : transaksi mempertahankan konsistensi database) 

3. Terisolasi (Isolation): jika pada sebuah sistem basisdata terdapat sejumlah transaksi yang 

dilaksanakan secara bersamaan, maka semua transaksi-transaksi yang dilaksanakan pada saat 



bersamaan tersebut tidak mempengaruhi satu sama lain.                                                                            

(dari pak Yudi Wbs : transaksi terisolasi satu dengan yang lain) 

4. Bertahan (Durability): dimana perubahan data yang terjadi setelah sebuah transaksi berakhir 

dengan baik, harus dapat bertahan bahkan jika seandainya terjadi kegagalan system.                         

(dari pak Yudi Wbs : setelah commit, update harus survive di database). 

STATUS TRANSAKSI 

Terhenti atau tidak sempurnanya pelaksanaan sebuah transaksi tidak selalu diakibatkan oleh kegagalan 

insidential baik dari perangkat keras (crash) ataupun kemacetan sistem operasi (hang). Keadaan ini 

justru lebih sering terjadi secara sengaja, baik oleh aksi user yang sengaja menghentikan eksekusi 

transaksi karena terlalu lamanya pelaksanaan transaksi atau oleh keputusan penghentian transaksi oleh 

DBMS akibat kondisi yang tidak diinginkan seperti Dead Lock atau terlewatinya batas waktu (timeout) 

pelaksanaan transaksi yang telah di tetapkan. 

 Dengan kenyataan ini, penting untuk di ketahui status (state) yang telah dicapai dalam 

pelaksanaan sebuah transaksi. Transaksi yang terhenti pengeksekusiannya di tengah jalan (karena sebab 

apapun), akan dinyatakan dalam status gagal (failed). Selanjutnya transaksi itu akan di batalkan 

(aborted). Terhadap transaksi yang dibatalkan itu, data yang telah mengalami perubahan akibat 

pengeksekusian transaksi tersebut oleh modul recovery dalam DBMS harus di kembalikan kekeadaan 

semula (ROLLBACK), seperti keadaan dimana transaksi belum di kerjakan sama sekali. Sementara 

transaksi yang telah di eksekusi dengan sempurna, biasa disebut berada dalam kondisi berhasil 

(commited). Perubahan nilai-nilai dalam basisdata oleh transaksi yang telah berada dalam status 

berhasil(commited) ini akan bersifat menetap (persistent) dan tidak ada mekanisme apapun dalam DBMS 

yang dapat kita gunakan untuk mengembalikannya ke nilai-nilai semula. Kecuali jika kemudian kita 

secara sengaja dan ekspisit membuat/menjalankan transaksi yang merupakan kebalikan dari transaksi 

sebelumnya(contoh: jika anda telah mnegcommit sebuah transaksi transfer uang pada bank, tidak ada 

mekanisme apapun di DBMS yang dapat mengembalikan kekeadaan semula, kecuali jika anda membuat 

sebuah transaksi yang bekerja membalikkan proses transfer uang tersebut). 

 Secara lengkap, status-status yang dapat dicapai oleh sebuah transaksi sejak mulai dilaksanakan 

hingga selesai atau dibatalkannya transaksi tersebut adalah : 

 Aktif  (Active), yang merupakan status awal (initial state) sebuah transaksi yang menunjukkan 

transaksi tersebut masih dieksekusi. 

 Berhasil Sebagian (Partially Commited), yaitu keadaan yang dicapai transaksi tepat pada saat 

operasi/instruksi terakhir dalam transaksi selesai di kerjakan. 

 Gagal (Failed), yang merupakan keadaan dimana sebuah transaksi terhenti pengeksekusiannya 

sebelum tuntas sama sekali. 

 Batal (Aborted), yaitu keadaan dimana sebuah transaksi dianggap tidak/belum dikerjakan yang 

tentu dengan terlebih dahulu diawali dengan mengembalikan semau data yang telah diubah oleh 

transaksi tersebut ke nilai-nilai semula (yang menjadi tanggung jawab DBMS) 

 Berhasil Sempurna (Commited), keadaan dimana transaksi telah dinyatakan berhasil di 

kerjakan seluruhnya dan basisdata telah merefleksikan perubahan-perubahan yang memang 

diinginkan transaksi.  

Diagram berikut menunjukkan aliran dan siklus peralihan status (state) dari sebuah transaksi : 

 

 

 

 

 



 

Ketika sebuah transaksi mulai di kerjakan, maka transaksi tersebut segera berada dalam status Active. 

Status ini akan terus dialami selama eksekusi operasi-operasi dalam transaksi tersebut masih 

berlangsung. Jika terjadi penghentian sebelum operasi terakhir dalam transaksi, maka transaksi segera 

beralih ke status baru, yaitu failed. Namun jika keseluruhan operasi dalam transaksi selesai di kerjakan, 

maka transaksi tersebut dinyatakan berada dalam status berakhir sebagian (Partially Committed), dimana 

perubahan-perubahan data masih berada dalam memory utama yang bersifat Volatile (tidak permanen). 

Transaksi dalam status ini masih mungkin untuk berpindah ke status failed ( karena ada pembatalan 

transaksi baik disengaja maupun tidak). Jika beralih ke status failed, maka nilai-nilai data yang baru yang 

masih ada di memory utama akan di salin/direkam ke dalam disk yang bersifat permanan. Begitu proses 

perekaman tersebut selesai di kerjakan, maka transaksi beralih ke status yang baru, yaitu berhasil 

sempurna (committed). Sementara itu, terhadap transaksi yang berada dalam status failed, maka DBMS 

harus menjalankan proses RollBack. Proses tersebut dapat beupa : 

 Mengulangi pelaksanaan transaksi (restart) , yang dapat dilakukan terhadap transaksi yang gagal 

(failed) akibat kemacetan system (perangkat keras atau perangkat lunak) dan bukannya 

penghentian transaksi sengaja oleh user. 

 Mamatikan transaksi (kill) yang dilakukan untuk transaksi yang dihentikan secara sengaja oleh 

user atau akibat adanya kesalahan logic dalam penulisan aplikasi. 

Begitu salah satu dari pilihan proses tersebut selesai di lakukan, maka transaksi berpindah ke status batal 

(aborted). Status berhasil sempurna (committed) maupun batal (aborted) merupakan status terminasi, 

yaitu status akhir dalam pelaksanaan transaksi. 

Contoh Sederhana dari transaksi : 

1. Mulai transaksi 

 BEGIN; 

2. Masukkan data baru 

 INSERT INTO deret VALUES (6); 

3. Tidak jadi memasukkan nilai 6 

 ROLLBACK; 

4. Lihat pada tabel deret, apakah perubahan terjadi? 

 SELECT * FROM deret; 

5. Coba ulangi langkah 1 sampai 4, tetapi pada langkah ke 3 jangan gunakan ROLLBACK tetapi COMMIT. 

Lihat data yang terjadi. 

Pada contoh-contoh yang ada pada buku-buku referensi mendeskripsikan dua transaksi atau lebih. Saat 

ini kita belum bisa mencoba contoh-contoh tersebut dikarenakan kita hanya menggunakan satu koneksi. 

Sebagai buktinya cobalah memulai transaksi dua kali (BEGIN; <enter> lalu jalankan lagi, BEGIN; <enter>) 

PostgreSQL akan mengeluarkan peringatan : 

 WARNING : there is already a transaction in progress 

Lalu lakukan commit dua kali. Commit yang pertama akan berhasil, sedangkan commit yang kedua gagal. 

Ini bukti bahwa pada satu koneksi, hanya satu transaksi yang dapat di lakukan. 

 WARNING : there is no transaction in progress 

Lalu bagaimana caranya agar kita dapat mengaplikasikan contoh-contoh yang ada pada buku? Mudah ! 

ada berbagai cara untuk pengaplikasian ini. Cara yang paling mudah adalah dengan membuka session 

baru dengan user yang sama. Cara yang tidak kalah mudahnya adalah membuat user baru dan 



memberikan izin akses tabel deret kepada user baru tersebut. Dan untuk ke-seru-an praktek, pada contoh 

ini saya membuat user baru dengan cara kedua dan privilage super user : 

CREATE USER satu SUPERUSER PASSWORD 'satu'; 

CREATE USER dua SUPERUSER PASSWORD 'dua'; 

Anda dapat mengakses database postgres dengan menggunakan kedua user tersebut dengan cara : 

1. Start  All Programs  PostgreSQl 8.2  Command Prompt 

Lalu mengetikkan perintah : 

2. Psql –d postgres –U satu 

3.  masukkan password : satu 

Ulangi dari langkah 1 lalu gunakan user dua. Password : dua 

 

Bukti transaksi tidak akan terlihat oleh user lain sebelum transaksi di commit : 

1. Jalankan perintah BEGIN; pada user satu. 

2. Gunakan user satu, masukkan 6 pada tabel deret : INSERT INTO deret VALUES (6); 

3. Lalu cek isi tabel deret : SELECT COUNT(*) FROM deret; 

4. Pindah dan gunakan user dua, lalu cek isi tabel deret. Apakah anda melihat perbedaan? 

5. Pindah lagi ke user satu lalu jalankan perintah : COMMIT; 

6. Pindah lagi ke user dua lalu cek isi tabel deret. Lagi, apakah anda melihat perbedaan? 

Contoh diatas adalah contoh sederhana akan transaksi. Anda dapat mencoba perintah ROLLBACK; untuk 

pembuktian lebih lanjut. 

Waktu User satu User dua keterangan 

w1 SELECT COUNT(*) FROM deret; SELECT COUNT(*) FROM deret; Hasil = 5 

w2 BEGIN;   

w3 INSERT INTO deret VALUES (6);   

w4 SELECT COUNT(*) FROM deret;  Hasil = 6 



BEGIN; 

 UPDATE account SET saldo = saldo – 100000 

 WHERE nama = 'Alice'; 

SAVEPOINT savepoint_ku;  

 UPDATE account SET saldo = saldo + 100000 

 WHERE nama = 'Bob'; 

-- Oups salah... harusnya dimasukin ke Accountnya Wally 

ROLLBACK TO savepoint_ku; 

 UPDATE account SET saldo = saldo + 100000 

 WHERE nama = 'Wally'; 

COMMIT; 

BEGIN; 

 UPDATE deret SET nilai = 99 WHERE nilai = 1; 

SAVEPOINT savepoint_ku;  

 UPDATE deret SET nilai = 77 WHERE nilai = 99; 

-- Oups salah... harusnya 55 

ROLLBACK TO savepoint_ku; 

 UPDATE deret SET nilai = 55 WHERE nilai = 99; 

-- Perhatikan parameter pada clause WHERE adalah 99 bukannya 77 

COMMIT; 

 

w5  SELECT COUNT(*) FROM deret; Hasil = 5 

w6 COMMIT;   

w7  SELECT COUNT(*) FROM deret; Hasil = 6 

SAVE POINT 

Save point mengizinkan kita untuk membatalkan bagian tertentu dari transaksi, tetapi tetap meng-

commit bagian yang lain. Pendeklarasian : SAVEPOINT <nama_savepoint> 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

10 

11 

Penjelasan : 

Transaksi diatas bertujuan untuk mentransfer uang dari Account Alice sebanyak Rp. 100.000 ke 

Accountnya Wally. 

Proses yang dilakukan adalah: 

1. Mengurangi jumlah uang yang ada pada Accountnya Alice (baris 2 dan 3) 

2. Membuat Save Point jika ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi [seperti mati lampu] (baris 4). 

3. Menambah jumlah uang yang ada pada Account Bob (baris 5 dan 6). 

4. Oups.. salah, harusnya di masukkan ke accountnya Wally (komentar baris 7) 

5. Kembali ke keadaan sebelum accountnya Bob di tambahkan (ROLLBACK TO... baris 8) 

6. Update account Wally (baris 9 dan 10). 

7. Lakukan perubahan secara permanen pada data (COMMIT baris 11). 

Contoh lainnya : 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

 



 

ISOLASI TRANSAKSI 

Standar SQL mendefinisikan empat level isolasi transaksi dalam kerangka tiga fenomena yang harus di 

cegah antara transaksi. Fenomena-fenomena ini adalah : 

DIRTY READ : 

Sebuah transaksi membaca data yang dituliskan oleh transaksi yang gagal (kedua transaksi ini bekerja 

pada waktu bersamaan). 

Contoh : 

Transaksi T1 menjalankan perintah UPDATE pada suatu baris(tetapi belum di commit), transaksi T2 lalu 

membaca baris tersebut, lalu transaksi T1 tidak jadi melakukan update dengan perintah ROLLBACK. 

Dengan ini transaksi T2 membaca data yang sudah tidak lagi ada. Hal ini tidak diperbolehkan terjadi oleh 

postgreSQL, untuk membuktikannya anda dapat mempraktekkannya. 

Praktek : 

Gunakan tabel account dengan user satu dan dua seperti contoh diatas, lalu lakukan perintah2 berikut : 

Waktu User satu User dua 
w1 BEGIN; BEGIN; 

w2 SELECT saldo FROM account WHERE nama = 'shadiq';  

w3  UPDATE account SET saldo = 50000 WHERE nama = 'shadiq'; 

w4 SELECT saldo FROM account WHERE nama = 'shadiq';  

w5  COMMIT; 

w6 SELECT saldo FROM account WHERE nama = 'shadiq';  

w7 END;  

Waktu w1 : kedua user memulai transaksi dengan BEGIN; 

Waktu w2 : User satu melihat banyaknya saldo pada nasabah shadiq sebanyak Rp. 100.000 

Waktu w3 : user dua merubah saldo shadiq menjadi Rp. 50.000 

Waktu w4 : user satu melihat lagi banyaknya saldo nasabah shadiq dan menemukan bahwa saldonya

 masih belum berubah, yaitu sebanyak Rp. 100.000 

Waktu w5 : user dua meng-COMMIT-kan perubahan, yang oleh system dituliskan pada HardDisk secara

 permanen 

Waktu w6 : user satu melihat lagi banyaknya saldo nasabah shadiq dan menemukan bahwa saldonya

 sudah berubah, yaitu sebanyak Rp. 50.000 

Dengan ilustrasi diatas, sampai dengan langkah pada waktu w4 anda sendiri telah membuktikan bahwa  

fenomena Dirty Read tidak di perbolehkan terjadi oleh PostgreSQL. 

NONREPEATABLE READ : 

Sebuah transaksi membaca ulang data yang telah di baca sebelumnya dan menemukan bahwa data 

tersebut telah di modifikasi oleh transaksi lain (yang di commit setelah pembacaan pertama). 

Contoh : 



Transaksi T1 membaca sebuah baris pada tabel, sedangkan transaksi T2 mengupdate row tersebut, lalu 

kemudian transaksi T1 membaca lagi row tersebut. Transaksi T1 telah membaca baris yang sama dua kali, 

tetapi isi barisnya berbeda. (hal ini dapat terjadi pada transaksi di PostgeSQL) 

Praktek : 

Gunakan tabel account dengan user satu dan dua seperti contoh diatas, lalu lakukan perintah2 berikut : 

Catatan : jika sebelumnya anda mencoba praktek pembuktian fenomena Dirty Read diatas, ubah terlebih dahulu saldo nasabah 

shadiq menjadi kembali Rp. 100.000 agar tidak ada permasalah. 

Waktu User satu User dua 
w1 BEGIN; BEGIN; 

w2 SELECT saldo FROM account WHERE nama = 'shadiq';  

w3  UPDATE account SET saldo = 50000 WHERE nama = 'shadiq'; 

w4  COMMIT; 

w5 SELECT saldo FROM account WHERE nama = 'shadiq';  

w6 END;  

Waktu w1 : kedua user memulai transaksi dengan BEGIN; 

Waktu w2 : User satu melihat banyaknya saldo pada nasabah shadiq sebanyak Rp. 100.000 

Waktu w3 : user dua merubah saldo shadiq menjadi Rp. 50.000 

Waktu w4 : user dua meng-COMMIT-kan perubahan, yang oleh system dituliskan pada HardDisk secara

 permanen 

Waktu w5 : user satu melihat lagi banyaknya saldo nasabah shadiq dan menemukan bahwa saldonya

 sudah berubah, yaitu sebanyak Rp. 50.000 

Sengan ilustrasi diatas, anda sendiri telah membuktikan bahwa fenomena Nonrepeatable Read dapat 

terjadi pada PostgreSQL di transaksi yang berjalan secara bersamaan. 

PHANTOM READ : 

Sebuah transaksi mengeksekusi ulang sebuah query yang menghasilkan sebuah paket baris yang 

memenuhi sebuah kondisi pencarian dan menemukan bahwa paket baris yang memenuhi kondisi 

pencarian telah berubah dikarenakan transaksi yang baru saja di commit. (waktu di baca lagi sudah tidak 

ada). Untuk lebih mengerti mengenai phantom phenomenon (bhs. indonesia : fenomena hantu, LOL )  

CONTOH 1 FENOMENA PHANTOM : 

Transaksi T1 membaca semua data yang memenuhi suatu kondisi (semua nasabah bank yang memiliki 

cabang Bogor). Misalkan transaksi T2 memasukkan data nasabah baru yang memenuhi kondisi yang sama 

(memasukkan data nasabah baru dengan cabang Bogor) jika transaksi T1 mengulangi operasi 

pembacaanya, transaksi T1 akan melihat ada data baru yang sebelumnya tidak ada. Sebuah “hantu” 

Praktek : 

Gunakan tabel account dengan user satu dan dua seperti contoh diatas, lalu lakukan perintah2 berikut : 

Waktu User satu User dua 
w1 BEGIN; BEGIN; 

w2 SELECT COUNT * FROM account WHERE cabang = 'Bogor';  

w3  INSERT INTO account VALUES ('Ammar',90000, 'Bogor'); 

w4  COMMIT; 

w5 SELECT COUNT * FROM account WHERE cabang = 'Bogor';  



w6 END;  

Waktu w1 : kedua user memulai transaksi dengan BEGIN; 

Waktu w2 : User satu melihat banyaknya nasabah yang memiliki cabang Bogor dan menemukan ada 2

 orang nasabah (shadiq dan Alice) 

Waktu w3 : user dua menambahkan seorang nasabah Ammar yang juga memiliki cabang Bogor 

Waktu w4 : user dua meng-COMMIT-kan perubahan, yang oleh system dituliskan pada HardDisk secara

 permanen. 

Waktu w5 : User satu melihat lagi banyaknya nasabah yang memiliki cabang Bogor dan menemukan

 sekarangada 3 orang nasabah (shadiq, Alice dan Ammar) dimana Ammar adalah phantom

 tuple. 

Inilah yang dinamakan fenomena phantom. Jika fenomena ini tidak di waspadai, pada transaksi yang 

membutuhkan keakuratan data akan menjadi masalah, karena fenomena ini seringkali tidak terlihat. 

CONTOH 2 FENOMENA PHANTOM : 

sadf 

Catatan : hati-hati akan perbedaan fenomena Nonrepeatable Read dan Phantom read, dimana 

Nonrepeatable Read adalah perbedaan ISI data, sedangkan Phantom Read adalah perbedaan ADA 

TIDAKNYA data. 

Seperti telah di sebutkan diatas, ada 4-level isolasi yang di tentukan untuk menangani ke-3 fenomena 

tersebut, dan hubungan level-level isolasi dengan kemungkinan terjadinya fenomena-fenomena diatas di 

deskripsikan pada tabel berikut : 

Isolation Level Dirty Read Nonrepeatable Read Phantom Read 

Read uncommitted  Mungkin Mungkin Mungkin 

Read committed  TIDAK mungkin Mungkin Mungkin 

Repeatable read  TIDAK mungkin TIDAK mungkin Mungkin 

Serializable  TIDAK mungkin TIDAK mungkin TIDAK Mungkin 

Pada postgreSQL, hanya Read Commited dan Serializable yang dapat digunakan. (Read Commited adalah 

defaultnya) 

Di PostgreSQL, anda dapat meminta salah satu dari empat isolasi level standar dari transaksi. Tetapi 

secara internal, hanya ada dua level isolasi transaksi yang dapat digunakan, yaitu Read Commited dan 

Serializable. Saat anda memilih Read Uncommited anda mendapatkan Read Commited, dan saat anda 

memilih Repeatable Read, anda mendapatkan Serializable, jadi level isolasi sebenarnya bisa jadi lebih 

ketat dari apa yang anda pilih. Hal ini diizinkan oleh standar SQL : keempat level isolasi hanya 

mendefinisikan fenomena apa yang tidak boleh terjadi, keempat level isolasi tersebut tidak mendefinisikan 

fenomena apa yang harus terjadi. Alasan mengapa PostgreSQL hanya menyediakan dua level isolasi 



adalah karena kedua level isolasi tersebut adalah satu-satunya cara yang masuk akal untuk memetakan 

level isolasi standar ke arsitektur pengendalian concruency secara multiversion (bingung kan? Sama! 

Saya juga bingung. Jadi mari bingung bersama-sama ^.^;). 

Seperti telah di Jelaskan Diatas, ada 4 level isolasi yang dapat digunakan untuk menanggulangi ketiga 

fenomena yang mungkin terjadi pada transaksi. Namun pada PostgreSQL dari 4 level isolasi yang ada 

(Read Uncommited, Read Commited, Repeatable Read dan Serializable), hanya dua level isolasi yang 

dapat di gunakan yaitu : Read Commited dan Serializable. Penjelasan mengenai pengimplemantasian 

kedua level isolasi tersebut pada PostgreSQL akan di jelaskan disini. 

READ COMMITED 

Adalah level isolasi default pada PostgreSQL. Contoh-contoh sebelumnya menggunakan level isolasi 

default ini. 

Saat transaksi berjalan pada level isolasi ini, sebuah query SELECT hanya melihat data yang di COMMIT 

sebelum query SELECT tersebut dimulai; transaksi tersebut tidak akan melihat data yang belum di-

COMMIT-kan (tetapi, query SELECT dapat melihat efek dari update sebelumnya yang dieksekusi didalam 

transaksi tersebut sendiri, walaupun transaksi tersebut belum di-COMMIT-kan). 

Perhatikan bahwa dua SELECT pada waktu yang berbeda dapat melihat data yang berbeda pula, 

walaupun keduanya berada pada satu transaksi, jika ada transaksi lain yang men-COMMIT-kan 

perubahan setelah eksekusi setelah SELECT yang pertama. 

SERIALIZABLE 

Adalah level isolasi yang menyediakan isolasti transaksi yang paling ketat. Level ini mengemulasikan 

eksekusi transaksi secara serial, menjadikan transaksi dieksekusi satu setelah yang lainnya, secara serial, 

bukan secara bersamaan (pararel). Tetapi aplikasi yang menggunakan level isolasi ini harus bersedia 

untuk mengulangi transaksi dikarenakan kegagalan pen-serial-an transaksi. Saat transaksi berada pada 

level serializable, sebuah query SELECT hanya melihat data yang di Commitkan sebelum transaksi di 

mulai; transaksi tersebut tidak akan pernah melihat baik data yang belum di COMMIT atau perubahan 

data yang terjadi selama eksekusi transaksi oleh transaksi lain yang berjalan pada waktu bersamaan. 

(SELECT tetap melihat efek dari update sebelumnya yang dijalankan dalam transaksi itu sendiri 

walaupun transaksi tersebut belum di COMMIT). 

Praktek : 

Untuk mengaplikasikan kedua level isolasi Read Commited anda tidak perlu menuliskan perintah khusus, 

karena level isolasi tersebut menjadi level isolasi default pada PostgreSQL, sedangkan untuk level isolasi 

Serilizable anda harus menggunakan perintah khusus, yaitu : 

START TRANSACTION dan SET TRANSACTION 

Penggunaan kedua perintah diatas adalah berbeda, dimana 

SET TRANSACTION 

Digunakan di dalam transaksi untuk mengubah level isolasi yang digunakan 

Contoh : 



 

START TRANSACTION 

Digunakan dalam memulai transaksi 

Contoh : 

 

Catatan : Anda dapat menggunakan READ UNCOMMITTED | READ COMMITTED | REAPETABLE READ | SERIALIZABLE. Dimana pada PostgreSQL 

Read Uncommitted diubah menjadi Read Committed dan Repetable Read diubah menjadi Serializable. 

Praktek : 

Karena level isolaso Read Committed telah banyak di bahas dan di berikan contohnya diatas, saya hanya 

akan memberikan contoh Level isolasi Serializable. Agar memudahkan penulisan, disini akan di 

pergunakan perintah START TRANSACTION. 

Bukti pada level Serializable Fenomena Phantom tidak dapat terjadi : 

Dengan asumsi nasabah yang memiliki cabang Bogor ada 2 orang (Alice dan shadiq), cabang Bandung ada 

2 orang (Bob dan Wally). 

Waktu User satu User dua 
w1 START TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE; START TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE; 

w2 SELECT COUNT * FROM account WHERE cabang = 'Bogor';  

w3  INSERT INTO account VALUES ('Ammar',90000,'Bogor'); 

w4  COMMIT; 

w5 SELECT COUNT * FROM account WHERE cabang = 'Bogor';  

w6  START TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED; 

w7  SELECT COUNT * FROM account WHERE cabang = 'Bandung'; 

w8 INSERT INTO account VALUES ('Darman',1000000,'Bandung');  

w9 COMMIT;  

w10  SELECT COUNT * FROM account WHERE cabang = 'Bandung'; 

w11  END; 

Pada Waktu w2 user satu melihat jumlah banyaknya nasabah yang memiliki cabang Bogor, dan 

menemukan ada 2 orang nasabah. 

Pada Waktu w3 user dua menambahkan nasabah Ammar yang juga memiliki cabang Bogor. Lalu user 

dua meng-COMMIT-kan perubahannya, yang dituliskan secara permanen pada HardDisk secara 

permanen pada Waktu w4. 

Pada Waktu w5 user satu melihat lagi banyaknya nasabah yang memiliki cabang Bogor dan 

menemukan bahwa banyaknya nasabah yang memiliki cabang Bogor belum berubah, masih 2 orang dan 

nasabah Ammar yang dimasukkan(di-COMMIT-kan) datanya oleh user dua pada waktu transaksi yang 

dilakukan user satu masih berjalan tidak dibaca. 

Pada Waktu w6 user dua memulai transaksi baru dengan level isolasi default (Read Committed), lalu 

pada Waktu w7 melihat jumlah banyaknya nasabah yang memiliki cabang Bandung, dan menemukan 

ada 2 orang nasabah. 

Pada Waktu w8 user satu menambahkan nasabah Darman yang juga memiliki cabang Bandung. Lalu 

user satu meng-COMMIT-kan perubahannya, yang dituliskan secara permanen pada HardDisk secara 

permanen pada Waktu w9. 

START TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE; 

-- bla-bla bla 

BEGIN; 

SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE; 

-- bla-bla bla 



Pada Waktu w10 user dua melihat lagi banyaknya nasabah yang memiliki cabang Bandung dan 

menemukan sekarang ada 3 orang nasabah (Bob, Wally dan Darman) dimana Darman adalah Phantom 

tuple yang mengindikasikan fenomena Phantom, selain fenomena phantom anda dapat mencoba sendiri 

pembuktian fenomena non repeatable read yang bukan menambahkan data, tetapi mengubah isi data. 

MEMILIH LEVEL ISOLASI 

BELUM…. 

Pada level isolasi transaksi Read Committed, transaksi dapat melihat data yang tidak konsisten jika ada 

transaksi lain yang berjalan bersamaan melakukan COMMIT update. Sifat ini membuat level isolasi Read 

Committed tidak cocok untuk transaksi yang melibatkan kondisi pencarian yang kompleks. Tetapi, Level 

isolasi Read Committed cocok untuk kasus yang lebih sederhana. Contohnya mengubah saldo account 

dengan transaksi seperti mentransfer uang antara nasabah : 

BEGIN; 

 UPDATE account SET saldo - 100000 WHERE nama = ‘Alice’; 

 UPDATE account SET saldo + 100000 WHERE nama = ‘shadiq’; 

COMMIT: 

Jika ada transaksi seperti ini yang mentransfer uang kepada  saldo nasabah Alice, tentunya kita 

menginginkan transaksi kedua memulai dari versi saldo nasabah yang sudah terupdate  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENJADWALAN 

Salah satu konsep penting sistem komputer modern adalah multitasking. Keuntungan multitasking 

adalah meningkatnya utilitas pemrosesan dan througput transaksi, yaitu jumlah pekerjaan yang dapat di 

lakukan dalam satu interval waktu. Pada transaksi interaktif, waktu tanggap harus sesingkat mungkin. 

Algoritma kendali konkruensi berkaitan dengan isolasi dan konsistensi transaksi. Transaksi merupakan 

satu unit konsistensi sehingga transaksi sebenarnya dapat dijalankan satu per satu secara berurutan. 

Cara ini sungguh tidak efisien dan meminimalkan througput system. Teknik kendali konkruensi 

dimaksudkan supaya dapat mengoptimalkan system, yaitu menjaga konsistensi sistem serta menjaga 

tingkat konkruensi tinggi. 

Penjadwalan Pararel (Concruently, Secara Bersamaan) 

Penjadawalan jenis ini sebagian besar telah di bahas pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. 

Penjadwalan pararel pada transaksi dapat diilustrasikan seperti berikut : 

 

Penjadwalan Serial Sebenarnya 

Adalah jadwal dimana operasi-operasi dari masing-masing transaksi dieksekusi secara berurutan tanpa 

diselingi operasi-operasi dari transaksi lain. Penjadwalan serial pada transaksi dapat diilustrasikan 

seperti berikut : 

 



LEVEL ISOLASI SERIAL VS  PENJADWALAN SERIAL SEBENARNYA 

Makna intuitif (dan definisi matematika) dari eksekusi secara serial (serializable) adalah bahwa dua 

transaksi yang bekerja secara bersamaan akan di eksekusi secara benar-benar serial, satu setelah yang 

lainnya (walaupun transaksi mana  yang muncul terlebih dahulu tidak dapat di prediksi). 

Penting untuk menyadari bahwa melarang fenomena-fenomena yang tidak diinginkan tidak akan cukup 

dengan level-level isolasi diatas untuk menjamin penjadwalan serial yang sebenarnya, dan oleh 

karenanya PostgreSQL tidak menjamin eksekusi secara serial (penjadawalan serial) untuk hal seperti ini. 

Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut : 

tabel_ku 
kelas nilai 

A 10 
A 20 
B 100 
B 200 

Ada dua transaksi yang berjalan secara bersamaan dengan operasi : 

Transaksi 1 : 

 SELECT SUM(nilai) FROM tabel_ku WHERE kelas = 'A'; -- hasil : 30 

 Lalu kemudian menambahkan hasil dari query diatas kedalam kelas B 

 INSERT INTO tabel_ku (kelas, nilai) VALUES ('B',30); 

Transaksi 2 Secara Bersamaan Menjalankan Perintah : 

 SELECT SUM(nilai) FROM tabel_ku WHERE kelas = 'B'; -- hasil 300 

 Lalu menambahkan hasilnya kedalam kelas A 

 INSERT INTO tabel_ku (kelas, nilai) VALUES ('A',300); 

Kemungkinan yang terjadi dapat sangat beragam tergantung dari transaksi yang mana yang dieksekusi 

terlebih dahulu, jika Transaksi 1 di eksekusi terlebih dahulu dari transaksi 2, maka hasilnya adalah : 

Transaksi1 akan memasukkan data (‘B’,30) dan transaksi 2 akan memasukkan data (‘A’,330). Begitu pula 

kejadiannya jika urutannya dibalik. 

Jadi misalkan anda membuat transaksi untuk mentransfer uang pada account, maka urutan transfer pada 

transaksi harus konsisten. Misal : kurangi dulu account A, lalu tambahkan account B. Jika urutan ini tidak 

konsisten, data dapat menjadi tidak konsisten dan deadlock dapat terjadi. 

Seperti yang anda ketahui bahwa penjadwalan serial yang sebenarnya sangat baik untuk menjaga 

kekonsistenan data, namun biaya pengimplementasiannya yang mahal kepada kinerja system menjadi 

bayaran yang mahal untuk manfaat tersebut. Untuk itu penjadwalan serial yang sebenarnya harus sebisa 

mungkin dihindari. 

Untuk mencegah Penjadwalan serial yang sebenarnya, tetapi tetap dapat menjaga Konsistensi data, 

system database harus memaksakan predicate Locking, yang artinya sebuah transaksi tidak boleh meng-

INSERT atau meng-UPDATE sebuah data yang memenuhi kondisi WHERE pada transaksi lain yang berjalan 

secara bersamaan. Sebagai contoh, sekalinya transaksi 1 telah mengeksekusi query SELECT...WHERE 

kelas =’A’, sebuah system predicate Locking akan mencegah transaksi 2 untuk meng-INSERT data baru ke 

kelas A sampai transaksi 1 telah di COMMIT. System predicate Locking sangat sulit untuk 

diimplementasikan dan sangat ‘mahal’ dalam pengeksekusiannya (namun tidak semahal Penjadwalan 



serial yang sebenarnya), karena setiap transaki harus mengetahui setiap detail dari semua query yang 

dieksekusi oleh transaksi lain yang berjalan secara bersamaan. 

Ilustrasi Penjadwalan serial sebenarnya : 

Waktu Transaksi 1 Transaksi 2 

w1 BEGIN;  

w2 SELECT SUM(nilai) FROM tabel_ku WHERE kelas ='A';  

w3 INSERT INTO tabel_ku VALUES ('B',30);  

w4 COMMIT;  

w5  BEGIN; 

w6  SELECT SUM(nilai) FROM tabel_ku WHERE kelas ='B'; 

w7  INSERT INTO tabel_ku VALUES ('A',330); 

w8  COMMIT; 

 

Ilustrasi Predicate Locking : 

 Saat Transaksi 1 menjalankan Query : SELECT SUM(nilai) 
FROM tabel_ku WHERE kelas ='A'; 

 Maka System akan mengunci Predikat dari Query tersebut 

agar tidak diubah oleh transaksi lainnya. 

 Saat Transaksi 2 ingin menjalankan Query : INSERT INTO 
tabel_ku VALUES ('A',300); 

 Maka System akan menolak permintaan transaksi 2, karena perintah Query yang di jalankan 

Transaksi 2 berhubungan dengan Predikat yang digunakan oleh transaksi 1. 

‘Pengeluaran’ yang besar dari Predicate Locking ini kebanyakan tidak berguna, karena pada prakteknya 

kebanyakan aplikasi tidak melakukan hal semacam ini dan menemukan sebuah masalah. Untuk alasan ini 

PostgreSQL tidak mengimplemantasikan predicate Locking. 

Pada kasus-kasus dimana eksekusi non-serial membahayakan, masalah dapat di cegah dengan 

menggunakan penggunaan explicit Locking yang sesuai. 

 

LOCKING PROTOCOL (EXPLICIT LOC KING)  

Setiap transaksi dan query yang berjalan pada PostgreSQL mengimplementasikan Locking (tidak 

terbatas pada level isolasi transaksi apa yang digunakan). 

Share Lock (S-Lock) dan Exclusive Lock (X-Lock) adalah metode penguncian data untuk menjaga 

keabsahan data. Yang membedakan kedua jenis Locking Protocol tersebut adalah Konflik yang terjadi 

satu sama lainnya. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut : 

 Transaksi 1 Memegang X-Lock pada objek A, maka transaksi 2 tidak dapat meminta/memegang 

S-Lock dan atau X-Lock pada tabel A. 

 Transaksi 1 Memegang S-Lock pada objek A, maka transaksi 2 dapat meminta/memegang S-Lock 

tetapi tidak dapat meminta/memegang X-Lock. 

Transaksi 1 
Memegang 

Transaksi 2 
Meminta 

Keterangan 

X-Lock X-Lock -- ditolak 
X-Lock S-Lock -- ditolak 

S-Lock X-Lock -- ditolak 
S-Lock S-Lock -- diterima 

tabel_ku  

kelas nilai  

A 10  
A 20  
B 100  
B 200  



Objek diatas dapat berupa tabel, row, database, dll. Dengan ketentuan : Lock pada suatu objek tidak boleh 

mendahului objek lain dengan tingkat hierarki yang lebih tinggi. 

 
Tingkatan Hierarki Locking Protocol 

PENGUNCIAN LEVEL DATA BASE (DATA BASE LEVEL LOC K) 

Adalah metode penguncian yang bekerja dengan cara mengunci suatu data base sehingga mencegah 

perubahan atau penghapusan database selama suatu transaksi yang mereferensi database tersebut 

sedang berjalan. 

 DROP atau ALTER terhadap suatu data base membutuhkan Data Base X-Lock. 

 DROP/ALTER/CREATE terhadap suatu tabel membutuhkan Data Base S-Lock. 

 SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE Row terhadap suatu tabel tertentu membutuhkan Data Base S-Lock. 

PENGUNCIAN LEVEL TABEL (TABLE LEVEL LOCK)  

Adalah metode penguncian yang bekerja dengan cara mengunci suatu tabel sehingga mencegah 

perubahan atau penghapusan tabel selama suatu transaksi yang mereferensi tabel tersebut sedang 

berjalan. 

 SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE Row terhadap suatu tabel tertentu membutuhkan Table S-Lock. 

 DROP atau ALTER terhadap suatu tabel membutuhkan Table X-Lock. 

Praktek : 

Waktu User satu User dua 
w1 START TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE; -- Tidak menggunakan transaksi; 

w2 SELECT * FROM deret;  

w3  DROP TABLE deret; 

w4  -- akan menunggu sampai user 1 commit/rollback 

w5 COMMIT;  

w6  -- DROP TABLE  Berhasil 

 

Waktu User satu User dua 
w1 BEGIN; BEGIN; 

w2 UPDATE deret SET nilai = 99 WHERE nilai =1;  

w3  DROP TABLE deret; 

w4  -- akan menunggu sampai user 1 commit/rollback 

w5 COMMIT;  

w6  -- DROP TABLE  Berhasil 

w7  COMMIT; 

 

Waktu User satu User dua 
w1 START TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED; START TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE; 

w2 DELETE FROM deret WHERE nilai = 1;  

w3  ALTER TABLE deret ADD COLUMN komentar text; 

w4  -- akan menunggu sampai user 1 commit/rollback 

w5 COMMIT;  

w6  -- ALTER TABLE  Berhasil 

w7  COMMIT; 



PENGUNCIAN LEVEL ROW (ROW LEVEL LOCK)  

Adalah metode penguncian yang bekerja dengan cara mengunci suatu row beserta tabel dimana row 

tersebut berada sehingga mencegah perubahan atau penghapusan selama suatu transaksi yang 

mereferensi row tersebut sedang berjalan. 

 

 

 

Salah satu sifat yang harus dimiliki transaksi adalah terisolasi (Isolation) dimana transaksi satu dengan 

transaksi lainnya tidak saling mempengaruhi dan disediakan Level-level isolasinya. Dimana Level isolasi 

Default pada PostgreSQL adalah Read Committed, maka penguncian pada Level Row ini hanya berlaku 

untuk operasi UPDATE dan DELETE pada row yang sama. Sedangkan operasi SELECT dan INSERT sama 

sekali tidak terpengaruh. Operasi INSERT tidak berpengaruh pada Penguncian Level Row ini, karena Data 

yang di-INSERT oleh transaksi hanya dapat di baca oleh transaksi tersebut, dan tidak bisa di baca oleh 

transaksi lain sebelum di COMMIT. Hal tersebut dapat di buktikan dengan contoh berikut : 

Contoh pernyataan yang salah : 

Waktu User satu User dua Hasil 
w1 BEGIN; BEGIN;  

w2 SELECT * FROM deret; SELECT * FROM deret; Hasil = 1,2,3,4,5 

w3 DELETE FROM deret WHERE nilai=1;   

w4 UPDATE deret SET nilai = 321 

WHERE nilai = 3; 

  

w5 SELECT * FROM DERET;  Hasil = 2,321,4,5 

w6  SELECT * FROM deret Hasil = 1,2,3,4,5 

w7 INSERT INTO deret VALUES (99); INSERT INTO deret VALUES (66);  

w8 UPDATE deret SET nilai = 77 WHERE 

nilai = 66; 

 -- NULL, nilai 66 belum di COMMIT 

w9  UPDATE deret SET nilai = 88 WHERE 

nilai = 99; 

-- NULL, nilai 99 belum di COMMIT 

w10 DELETE FROM deret WHERE nilai=66;  -- NULL, nilai 66 belum di COMMIT 

w11  DELETE FROM deret WHERE nilai=99; -- NULL, nilai 99 belum di COMMIT 

w12 SAVEPOINT savepoint_ku;  SAVEPOINT savepoint_ku;   

w13 UPDATE deret SET nilai = 77 WHERE 

nilai = 99; 

 -- OK, nilai 99 ada, diubah nilainya 

-- menjadi 77 

w14  UPDATE deret SET nilai = 88 WHERE 

nilai = 66; 

-- OK, nilai 66 ada, diubah nilainya 

-- menjadi 88 

w15 SELECT * FROM deret;  -- OK, SELECT boleh 

-- Hasil = 2,321,4,5,77 

w16  SELECT * FROM deret; -- OK, SELECT boleh 

-- Hasil = 1,2,3,4,5,88 

w17 ROLLBACK TO savepoint_ku; ROLLBACK TO savepoint_ku;  

w18 DELETE FROM deret WHERE nilai=99;  -- OK, nilai 99 ada 

w19  DELETE FROM deret WHERE nilai=66; -- OK, nilai 66 ada 

w20 COMMIT; COMMIT;  

 

 

 

Contoh-Contoh yang Benar mengenai Penguncian Level Row (Row Level Lock): 

Waktu User satu User dua 
w1 BEGIN; BEGIN; 

w2 UPDATE account SET saldo = 500000 WHERE nama = 'shadiq';  

w3 -- UPDATE 1 [Memegang X-Lock] UPDATE account SET saldo = 70000 WHERE nama = 'shadiq'; 

w4  -- akan menunggu sampai user 1 commit/rollback 

w5 COMMIT; -- melepas X-Lock  

PERNYATAAN YANG SALAH !!! 

 SELECT  membutuhkan Row S-Lock. 

 INSERT/UPDATE/DELETE membutuhkan Row X-

Lock. 

 

PERNYATAAN YANG BENAR 

UPDATE/DELETE membutuhkan Row X-Lock. 

 



w6  -- UPDATE 1  Berhasil 

w7  END; 

 

Waktu User satu User dua 
w1 BEGIN; BEGIN; 

w2 DELETE FROM account WHERE nama = 'shadiq';  

w3 -- DELETE 1 [Memegang X-Lock] UPDATE account SET saldo = 70000 WHERE nama = 'shadiq'; 

w4  -- akan menunggu sampai user 1 commit/rollback 

w5 COMMIT; -- melepas X-Lock  

w6  -- NULL, nasabah shadiq sudah di DELETE  

w7  END; 

 

Waktu User satu User dua 
w1 BEGIN; BEGIN; 

w2 DELETE FROM account WHERE nama = 'shadiq';  

w3 -- DELETE 1 [Memegang X-Lock] DELETE FROM account WHERE nama = 'shadiq'; 

w4  -- akan menunggu sampai user 1 commit/rollback 

w5 COMMIT; -- melepas X-Lock  

w6  -- NULL, nasabah shadiq sudah di DELETE 

w7  END; 

 

Anda dapat memaksakan Penguncian pada Row selain dengan perintah default diatas, namun anda harus 

menggunakan perintah khusus, Yaitu : 

 

Contoh : 

Waktu User satu User dua 
w1 BEGIN; BEGIN; 

w2 SELECT * FROM deret WHERE nilai = 4 FOR SHARE;  

w3 -- Memegang S-Lock DELETE FROM deret WHERE nilai = 4; 

w4  -- akan menunggu sampai S-Lock Dilepas 

w5 COMMIT; -- melepas S-Lock  

w6  -- DELETE 1  Berhasil, Memegang X-Lock 

w7  END; 

 

Waktu User satu User dua 
w1 BEGIN; BEGIN; 

w2 SELECT * FROM deret WHERE nilai = 4 FOR UPDATE;  

w3 -- Memegang X-Lock SELECT * FROM deret WHERE nilai = 4 FOR SHARE; 

w4  -- akan menunggu sampai X-Lock Dilepas 

w5 COMMIT; -- melepas X-Lock  

w6  -- NILAI = 4  Berhasil, Memegang S-Lock 

w7  END; 

 

 

 

 

 

 

 

Peringatan 

Hindari mengunci Row lalu mengubah row tersebut dengan Save Point, karena setelah 

ROLLBACK, penguncian pada Row akan hilang. Contoh : 

 BEGIN; 

  SELECT * FROM deret WHERE nilai = 1 FOR UPDATE; 

 SAVEPOINT savepoint_ku; 

  UPDATE mytable SET ... WHERE key = 1; 

 ROLLBACK TO savepoint_ku; 

 .... 

Setelah ROLLBACK kunci pada row akan terbuka sendiri, bukannya kembali ke 

keadaan pada savepoint, yaitu terkunci (X-Lock). Ini adalah kekurangan pada 

PostgreSQL yang di tunjukkan untuk di pecahkan pada pengembangan masa 

mendatang. 

 

SELECT FOR SHARE   S-Lock 

SELECT FOR UPDATE   X-Lock 

 



 

 

 

 



 

DEAD LOCK 

Adalah situasi dimana dua atau lebih transaksi dalam kondisi wait-state, satu sama lain menunggu Lock 

dilepas sebelum di mulai (Yudi Wibisono). 

Dalam lingkungan multi programming, beberapa proses mungkin akan bersaing untuk objek dengan 

jumlah yang terbatas. Sebuah proses meminta Lock untuk menggunakan objek; jika objek tersebut tidak 

dapat digunakan, proses memasuki wait state. Proses waiting dapat terus berlangsung selamanya, karena 

objek yang diminta proses tersebut di pegang oleh proses lain yang juga dalam keadaan menunggu. 

situasi inilah yang dinamakan Dead Lock. 

 

Contoh : 

Waktu User satu User dua 
w1 BEGIN; BEGIN; 

w2 UPDATE deret SET nilai = 111 WHERE nilai = 1;  

w3 -- Memegang X-Lock untuk Row nilai 1 UPDATE deret SET nilai = 222 WHERE nilai = 2; 

w4  -- Memegang X-Lock untuk Row nilai 2 

w5 UPDATE deret SET nilai = 2345 WHERE nilai = 2;  

w6 -- Menunggu User dua melepas X-Lock untuk nilai 2 UPDATE deret SET nilai = 1234 WHERE nilai = 1; 

w7  -- Menunggu User satu melepas X-Lock untuk nilai 1 

w8 DEAD LOCK 

System PostgreSQL akan menangani Dead Lock ini dengan cara membatalkan salah satu transaksi, dan 

karena  Dead Lock telah di hilangkan, transaksi yang lainnya dapat berjalan. berikut pesan Errornya : 

 

 

Pertahanan yang terbaik terhadap Dead Lock adalah menghindarinya dengan cara memastikan bahwa 

semua aplikasi yang menggunakan database mendapatkan Lock pada banyak objek dengan urutan yang 

konsisten. Pada contoh diatas, jika kedua transaksi meng-UPDATE dengan urutan yang sama( update nilai 

1 terlebih dahulu), maka tidak akan terjadi Dead Lock. Anda juga harus memastikan bahwa Lock pertama 



pada objek di transaksi adalah tingkatan tertinggi yang akan di butuhkan untuk objek tersebut. Jika anda 

tidak dapat memastikan, maka Dead Lock dapat ditangani dengan mengulang transaksi yang di batalkan. 

Selama tidak ada situasi Dead Lock yang terdeteksi, sebuah transaksi yang meminta Row Level Lock 

maupun Table Level Lock akan menunggu selamanya sampai Lock yang berkonflik melepas Lock 

miliknya. Ini artinya bahwa tindakan yang buruk untuk membuat aplikasi yang membuka suatu proses 

transaksi dalam waktu yang lama (misal : menunggu input user) 

 

Bukan Dead Lock 

Saat Proses 1 meminta Objek 2, tetapi 

Proses 2 tidak melepas kepemilikannya 

terhadap Objek 2. Ini tidak dapat disebut 

sebagai Dead Lock, Namun dinamakan 

Infinite Wait State, dimana Proses 1 

menunggu selamanya untuk Proses 2 

melepas Objek 2. 

 

PEMULIHAN SYSTEM (S YS TEM RECOVERY)  

System komputer, seperti perangkat-perangkat lain, tidaklah luput dari kegagalan yang diakibatkan 

berbagai hal, seperti : disk crash, padam listrik, software error, kebakaran di ruang server, bahkan 

sabotase. Kegagalan dapat mengakibatkan hilangnya data. Untuk itulah system data base harus 

melaksanakan tindakan tertentu untuk menjamin sifat transaksi yang harus Atomik dan Bertahan 

(Durable). Bagian terintegrasi dari sebuah system database adalah recovery scheme (rencana pemulihan) 

yang dapat memulihkan data base kepada keadaan konsisten yang ada sebelum kegagalan system. 

GAMBARAN UMUM (ISI MEMORY <BUFFER> HILANG) 

Seperti yang kita ketahui, untuk mempercepat kinerja proses pada komputer digunakan media 

penyimpanan sementara, yaitu Memory (RAM), karena akses baca tulis dari Prosesor ke RAM lebih 

singkat dari pada ke Hard Disk. Hal ini dikarenakan data yang digunakan untuk proses pada prosessor 

bersifat Acak (Random), dan pada Hard Disk akses ke data dilakukan oleh mekanisme baca tulis Head, 

dimana akses Head bersifat Sequential terhadap Piringan Data (Disk) yang berputar, yang artinya data 

yang diletakkan secara berurutan akan mempercepat akses pembacaan ke Hard Disk, untuk itulah Hard 

Disk yang memilki kecepatan Perputaran (RPM) semakin besar akan semakin cepat, juga kebanyakan 

system operasi menyediakan program untuk mengurutkan data yang berhubungan (dinamakan 

Defragment) sehingga operasi baca tulis dapat di lakukan dengan lebih cepat. Namun seperti telah di 

jelaskan di atas, data yang digunakan untuk operasi baca tulis selama suatu proses operasi, baik itu data 

yang bersifat tetap ataupun sementara (untuk operasi perhitungan misalnya) Letaknya seringkali bersifat 

Acak. 

Proses yang tidak membutuhkan operasi baca tulis ke Hard Disk sebisa mungkin tidak melakukan operasi 

baca tulis ke Hard Disk, namun ke RAM. Baru setelah Data sudah bersifat pasti dan akan digunakan lagi 

nantinya data tersebut di save ke Hard Disk. Hal ini dilakukan untuk mengurangi akses ke hard disk 

sehingga kinerja komputer lebih baik. Jika data tidak mencukupi pada RAM (ex : karena kapasitas 

RAMnya kecil), data tersebut akan di simpan pada partisi khusus yang biasa di sebut partisi SWAP pada 

Linux dan Virtual Memory pada Windows, pada Windows Vista, Flash Disk dapat digunakan untuk 



pengganti RAM(disebut Ready Boost), karena jenis Memory pada Flash Disk bersifat Random. Namun 

karena disini tidak membahas tentang penggunaan fasilitas swapping Hard Disk, maka pembahasan 

mengenai SWAP dicukupkan sampai disini saja.  

Dengan Logika diatas, Transaksi yang belum di COMMIT data-datanya akan berada pada RAM, lalu 

setelah di-COMMIT data-data tersebut di tuliskan ke Hard Disk. 

 

Keseluruhan Proses 

 

Jika dalam proses transaksi dari Prosesor ke RAM terjadi kegagalan System, Transaksi akan ROLLBACK. 

Namun apa yang terjadi saat dalam proses penulisan dari RAM ke Hard Disk (di COMMIT) tersebut terjadi 

kegagalan System? Data akan bersifat tidak konsisten. Data yang tidak konsisten  ini dapat menyebabkan 

kesalahan informasi yang dapat berakibat sangat fatal. 

 

Untuk alasan inilah dibutuhkan recovery scheme untuk mencegah data menjadi corrupt. Salah contoh satu 

recovery scheme yang sederhana namun sangat tidak efisien adalah Shadow Copy Scheme. 

SHADOW COPY SCHEME 

Pada Shadow Copy Scheme, sebuah transaksi yang ingin mengupdate suatu file pertama-tama harus 

membuat salinan lengkap dari file tersebut. Semua perubahan yang terjadi selama transaksi dituliskan 

pada file salinan tersebut, file asli tidak terjadi perubahan.  

Dengan asumsi bahwa file asli, file salinan dan file-pointer <dibahas nanti> berada pada Hard Disk. 

Jika pada saat tertentu transaksi gagal/dibatalkan, system secara sederhana hanya menghapus file 

salinan. File asli sama sekali tidak terpengaruh. 

Jika transaksi sukses (COMMIT), maka proses yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Sistem operasi diperiksa untuk memastikan bahwa semua perubahan telah di tuliskan kepada 

file salinan (system UNIX menggunakan perintah flush untuk tujuan ini). 



2. Setelah system operasi selesai menuliskan perubahan kepada hard disk, system mengubah file -

pointer untuk menunjuk kepada file salinan tersebut; file salinan lalu menjadi file asli. File asli 

lama kemudian dihapus. 

 

Transaksi dikatakan telah Committed pada saat semua perubahan File-Pointer telah di tuliskan pada Hard 

Disk. 

Sekarang kita pertimbangkan bagaimana cara kegagalan transaksi dan system. 

KEGAGALAN TRANSAKSI 

 Jika transaksi gagal dilaksanakan pada saat sebelum file-pointer di update, isi file asli yang lama 

tidak akan terpengaruh. Kita dapat membatalkan transaksi dengan cara hanya menghapus file 

salinan. 

KEGAGALAN SYSTEM 

 Jika kegagalan system terjadi sebelum file-pointer di update. Maka, saat system di restart, system 

akan membaca file-pointer dan melihat isi file asli, tidak ada efek transaksi yang terbaca pada file. 

 Jika kegagalan system terjadi setelah file-pointer di update. Sebelum file pointer di update, semua 

perubahan yang terjadi pada file salinan dituliskan pada Hard Disk. Sekalinya file telah dituliskan 

pada Hard Disk isi File tersebut tidak akan rusak bahkan seandainya terjadi kegagalan system. 

Oleh karenanya, saat system restart, system akan membaca isi file setelah semua update telah di 

jalankan oleh transaksi. 

Implementasinya sebenarnya bergantung pada penulisan file-pointer bersifat Atomik, yaitu, semua byte 

dituliskan atau semua byte tidak dituliskan. Jika beberapa byte file-pointer dituliskan pada Hard Disk, 

sementara yang lainnya tidak, pointer menjadi tidak bermakna. Hasilnya, baik versi file lama atau baru 

tidak dapat ditemukan pada saat system restart. Untungnya system pada Hard Disk menyediakan 

perubahan secara atomik pada seluruh block, atau paling tidak pada sekktor Hard Disk. Dengan kata lain 

system hard disk menjamin perubahan akan terjadi secara otomatis, selama kita memastikan bahwa file-

pointer semuanya terletak pada sebuah sektor tunggal, yang mana dapat kita pastikan dengan 

menyimpan file-pointer pada awal block. 

Sayangnya, walaupun skema shadow copy ini menjamin sifat atomik dan durable, skema ini sangat tidak 

efisien untuk file yang berukuran besar, karena harus membuat salinan file tersebut (yang dapat 

memakan waktu). Dan juga implemantasi skema ini tidak mengizinkan transaksi untuk berjalan secara 

bersamaan (concurrently). 

 



 

Dalam kerangka System Database, penjelasan tentang Shadow Copy Scheme diatas dapat 

di artikan menjadi : file  database dan file-pointer  db-pointer. 

 

Pada system data base PostgreSQL, System Recovery menggunakan WAL (Write-Ahead Logging) 

WAL (WRITE-AHEAD LOGGING) 

BELUM…. 

ref : 

Silbershartz : hal 661 
Cj date : hal 459 
Silbershartz OS : hal 227 
Manual postgres : hal 356 & 457 
File log = C:\Program Files\PostgreSQL\8.2\data\pg_log\ 
File check point = C:\Program Files\PostgreSQL\8.2\data\pg_xlog\ 
File konfigurasi = C:\Program Files\PostgreSQL\8.2\data\posgresql.conf 
 
Pada Linux ext3 
Ukuran block pada hard disk berukuran tetap = 1 KB 
 
Pada Windows NTFS File System 
Ukuran Block pada Hard Disk bervariasi tergantung dari ukuran volume(partisi)nya 
1 KB untuk Volume s/d 1 GB 
2 KB untuk Volume s/d 2 GB 
4 KB untuk Volume > 2GB 

Percobaan 

Anda dapat mencoba untuk mengaplikasikan maksud dari file-pointer diatas dengan percobaan-

percobaan sederhana : 

Percobaan 1 : 

Cobalah anda CUT sebuah FILE berukuran besar (misal file multimedia seperti Film) lalu pastekan 

pada Folder yang berbeda namun masih tetap dalam satu hard disk dan satu partisi, prosesnya akan 

berjalan sangat singkat, karena yang diubah hanyalah file-pointernya bukan letak file pada hard 

disk. 

Percobaan 2 : 

Cobalah anda CUT sebuah FOLDER yang memiliki banyak file (misal folder musik yang berisi banyak 

file mp3) lalu pastekan pada folder yang berbeda namun masih tetap dalam satu hard disk dan satu 

partisi, prosesnya tetap berjalan singkat, namun tidak sesingkat meng-CUT satu file, ini dikarenakan 

file-pointer yang harus diubah jumlahnya banyak. 

Percobaan 3 : 

Cobalah anda CUT sebuah FILE berukuran besar (misal file multimedia seperti Film) lalu pastekan 

pada partisi yang berbeda, prosesnya akan berjalan lambat, ini dikarenakan partisi yang berbeda 

memiliki posisi relatif yang berbeda pada hard disk, jadi yang diubah bukan hanya file-pointernya 

tetapi juga letaknya pada piringan hard disk. 



 
Karena kebanyakan hard disk saat ini memiliki ukuran yang besar, maka jamak untuk menggunakan 
volume dengan ukuran > 2 GB. Dan oleh karenaya ukuran Blocknya 4 KB. 
 
WAL bekerja dengan cara membuffer Log file pada RAM sampai ukurannya 1 block (4 KB pada NTFS) 
Tiap log file menggambarkan operasi tunggal transaksi yang menuliskan data, log file tersebut berisi : 

1. Nama transaksi  : nama unik dari transaksi yag menjalankan operasi write 
2. Nama data item  : nama unik dari data item yang di tuliskan 
3. Nilai lama : nilai data item sebelum operasi write 
4. Nilai baru : nilai yang akan dimiliki data item setelah operasi write 

Sebagai tambahan, ada log file khusus yang menandakan awal dan akhir transaksi. 
 
Dengan ini, ukuran file log untuk tipe data integer (4 Byte) adalah: 
Nama transaksi (2 Byte) + nama data item (4 Byte) + nilai lama (4 Byte) + nilai baru (4 Byte) = 14 Byte 
Masih jauh dari ukuran satu block yaitu 4 KB = 4096 Byte 
 

Secara default PostgreSQL tidak menggunakan fasilitas logging ini, dikarenakan adanya penalti waktu 

dalam pelaksanaan Transaksi, sebagai gantinya PostgreSQL mengimplementasikan system seperti 

Shadow Copy Scheme Diatas, yang menghasilkan transaksi dapat berjalan dalam waktu yang lama 

Konsep utama WAL secara sederhana adalah perubahan pada data file (tempat dimana tabel dan index 

berada) harus di tulis hanya setelah perubahan di tuliskan di log (dicatat), yaitu, saat catatan pada log 

yang  mendeskripsikan perubahan telah di tuliskan (flushed) dari RAM ke dalam penyimpanan permanen 

(Hard Disk). Jika kita mengikuti prosedur ini, kita tidak perlu me-flush-kan data pages dari RAM ke Hard 

Disk tiap transaksi di COMMIT, karena kita mengetahui bahwa dalam kejadian crash kita dapat 

memulihkan data base dengan menggunakan log : tiap perubahan yang belum di aplikasikan ke data 

pages dapat di redone dari catatan log (inilah makna dari roll-forward recovery, yang biasa disebut 

REDO). 

Keuntungan utama penggunaan WAL adalah mengurangi penulisan pada Hard Disk secara signifikan, 

karena hanya log file yang harus di tuliskan ke Hard Disk saat transaksi COMMIT, bukannya tiap data file 

yang di ubah oleh transaksi. 

 

File name 

00000001000000000000000D 

24 bit. D terakhir artinya apa? 

 

1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128 + 256 + 512 + 1024 + 2048 + 4096 = 8191 

8191 + 8192 + 16384 + 32768 = 65535 

= 13 bit  

Contoh fungsi : 

CREATE OR REPLACE FUNCTION isi_deret_lama() RETURNS void AS $$ 
DECLARE 
 counter integer; 
BEGIN 
 counter := 0; 
 loop 



   counter := counter + 1; 
   if (counter > 1000000) then 
    exit; 
   end if; 
   INSERT INTO deret VALUES (counter); 
 end loop; 
 return; 
END;  
$$ LANGUAGE 'plpgsql'; 
Pastikan anda mengeksukusi funsi diatas dengan menempatkannya dalam blok transaksi : 
 
BEGIN; 

 SELECT isi_deret_lama(); 

COMMIT; 

 
Dimana nilai Integer berukuran 4 byte, jadi untuk operasi penulisan 1.000.000 nilai integer di butuhkan 
+/- 4 MB hard disk. 
Jika fungsi ini dijalankan, system Postgres akan membuat 3 check point... 
Lihat isi folder check point, Jalankan fungsi, lalu lihat perubahannya. 
 
Dimana check point pada Postgres memiliki ketentuan : menulis check point tiap 5 menit (300 detik) 
sekali atau jika buffer pada memory sudah penuh. Postgresql akan menulis check point ke disk sebanyak 
3 segmen, dimana tiap segmen berukuran 16 MB. Check point akan di tuliskan dari kondisi mana yang 
muncul terlebih dahulu. 
 
Pada WAL, file log bukan berada pada hard disk namun pada memory. Hal ini dikarenakan jika semua log 
dituliskan satu persatu maka akan memperbesar Disk write, dan pada disk, data di pecah kedalam block-
block. Dan seringkali sebuah file log berukuran lebih kecil dari satu block, sehingga membuat boros 
kapasitas. Jadi WAL mengumpulkan file-file log tersebut pada Buffer Memory sampai ukurannya paling 
tidak sebesar satu block. 
Di postgres ukuran WAL buffer defaultnya sebesat 64 Kb, namun kenapa sewaktu menjalankan fungsi 
isi_log_lama, hanya 3 segmen dari file log yang di tuliskan ke hard disk? kadang 6 segmen, beuh tapi klo 6 
segmen juga cuman 384 Kb, masih jauh sampe 4 MB, duh kumaha atuh? Klo misalnya itu segmen di 
transalasikan dengan ukuran 16 MB, banyak banget. Kan proses fungsi isi_deret_lama cuman butuh 4 MB, 
apa di memory ukuran 4 MB ntu jadi jauh lebih gede? 
 
 
  
Briefly, WAL’s central concept is that 
changes to data files (where tables and indexes reside) must be written only after those changes have been 
logged, that is, when log records describing the changes have been flushed to permanent storage. If we 
follow this procedure, we do not need to flush data pages to disk on every transaction commit, because we 
know that in the event of a crash we will be able to recover the database using the log: any changes that 
have not been applied to the data pages can be redone from the log records. (This is roll-forward recovery, 
also known as REDO.) 
A major benefit of using WAL is a significantly reduced number of disk writes, because only the log file 
needs to be flushed to disk at the time of transaction commit, rather than every data file changed by the 
transaction. In multiuser environments, commits of many transactions may be accomplished with a single 
fsync of the log file. Furthermore, the log file is written sequentially, and so the cost of syncing the log is 
much less than the cost of flushing the data pages. This is especially true for servers handling many small 
transactions touching different parts of the data store. 
WAL also makes it possible to support on-line backup and point-in-time recovery, as described in Section 
23.3. By archiving the WAL data we can support reverting to any time instant covered by the available 
WAL data: we simply install a prior physical backup of the database, and replay the WAL log just as far 
as the desired time. What’s more, the physical backup doesn’t have to be an instantaneous snapshot of the 
database state — if it is made over some period of time, then replaying the WAL log for that period will 
fix any internal inconsistencies. 

 

Asdf 

BACKUP & RECOVERY 



Jika kegagalan system karena rusaknya hard disk dan tidak dapat di perbaiki lagi, maka tidak ada pilihan 

lain selain me-recover dari file yang telah di backup. 

PG_DUMP 

Ex : 

Mem backup satu database beserta isinya 

 $ pg_dump postgres –U satu > c:\database_postgres_backupan.txt 

Membackup satu tabel beserta isinya 

 $ pg_dump –t deret postgres –U satu > /mnt/hda1/tabel_deret_backup.sql 

Penamaan ekstensi file backup bersifat bebas, jika anda ingin menyembunyikan file backup dengan mask 

.mp3 atau .exe, anda tinggal tuliskan dump ke file nama.mp3 atau nama.exe. Jadi apapun ekstensi yang 

anda gunakan, file backup ini tetap dapat di baca dengan text editor. 

 

Untuk menjalankan transaksi tidak bisa dari dalam stored procedure, tetapi stored procedure dari dalam 

transaksi di perbolehkan. 

 


