
LINGKUNGAN DATABASE

CONCURANCY (Pada waktu yang sama)

Ada 3 masalah yang disebabkan oleh Konkurancy :

1. Masalah kehilangan modifikasi (Lost Update Problem)

Masalah  ini  timbul  jika  dua  transaksi  mengakses  item   database  yang  sama  yang 

mengakibatkan nilai dari database tersebut menjadi tidak benar. 

Misal,  ada  dua  transaksi  T1  dan  T2  yang  bekerja  hampir  bersamaan  seperti  yang  ditunjukkan 

gambar dibawah ini:

Transaksi A Waktu Transaksi B

-

Baca R

-

-

-

Modifikasi R

-

-

-

t1

t2

t3

T4

-

-

-

Baca R

-

-

-

Modifikasi R

-

 Transaksi A membaca pada t1, transaksi B membaca R pada t2

 Transaksi B memodifikasi R pada t3

 Transaksi B memodifikasi record yang sama pada t4

 Memodifikasi dan transaksi A akan hilang karena transaksi B akan memodifikasi  R tanpa 

memperhatikan modifikasi dan transaksi A pada t3

Contoh:

Ika  dan  susi  memiliki  rekening  simpanan  secara  bersamaan  dengan  saldo  Rp.1.000.000,-  susi 

mendapat pembayaran sebesar Rp 100.000,- dan memutuskan untuk menyimpan ke dalam rekening 

tersebut dengan menggunakan kantor cabang bank yang dekat dengan tempat kerjanya. Pada saat 

bersaman, ika memerlukan uang untk membayar sesuatu dan memutuskan untuk mengambil Rp 

50.000,-  dari rekening bersama tersebut,  dengna menggunakan kantor cabang yang berbeda.  Jika 

transaksi ini dieksekusi secara serial, transaksi yang satu diproses setelah transaksi yang lain tanpa 
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operasi interleaved(selang waktu), maka saldo akhir adalah Rp.1.050.000,- tanpa terkecuali transaksi 

tersebut diproses secara konlruen, maka saldoakhir menjadi tidak benar.

Waktu Transaksi Ika Transaksi Susi Saldo

T1 Read saldo …………… 1.000.000
T2 ……….. Read saldo 1.000.000
T3 Saldo:=saldo-50.000 …………… 1.000.000
T4 Write saldo …………… 950.000
T5 …………. Saldo:=saldo-100.000 1.000.000
T6 ……………. Write saldo 1.100.00

Gambar  diatas  menunjukkan  menunjukkan  schedule  untuk  dieksekusi  secara  konkuren  yang 

menghasilkan saldo akhir sebesar Rp 1.100.000,- terlihat pada schedule ini, pada waktu t5, transaksi 

untuk  susi  masih  menggunakan  nilai  yang  dibacanya  melalui  variabel  saldo,  bukan  nilai  baru 

berdasarkan schedule ini, update yang berasal dari transaksi ika menjadi hilang.

Nilai  akhir  dari  item  saldo  menjadi  tidak  benar  disebabkan  transaksi  susi  membaca  nilai  saldo 

sebelum transaksi ika mengubah nilai tersebut dalam databse, sehingga nilai yang sudah di update 

dari transaksi ika menjadi hilang.

2. Masalah Modifikasi Sementara (uncommited Update Problem)

Masalah ini timbul jika transaksi membaca suatu record yang sudah dimodifikasi oleh transaksi 

lain tetapi belum terselesaikan (uncommited), terdapat kemungkinan kalau transaksi tersebut 

dibatalkan (rollback).

Gambar  dibawah  ini  menunjukkan  seuah  contoh,  yaitu  transaksi  B  mengupadate  item  R  dan 

kemudian  mengalami  kegagalan  sebelum  transaksi  berakhir  sehingga  sistem  harus  mengubah 

kembali item R ke nilai yang lama. Sebelum hal ini dikerjakan, transaksi A sudah membaca nilai 

sementara dari R yang belum disimpan secara permanen(commit) dalam basis data yang disebabkan 

oleh kegagalan transaksi B

Transaksi B mengalami kegagalan(Failure) dan harus mengubah kembali nilai R ke nilai yang lama, 

tetapi sementara itu transaksi A sudah membaca nilai sementara R tidak benar

Transaksi A Waktu Transaksi B
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-

-

-

Baca R

-

-

-

T1

T2

T3

-

Modifkasi R

-

-

-

Rollback

-
 Transaksi B memodifikasi record R pada t1

 Transaksi A membaca R pada t2

 Pada saat t3 transaksi B dibatalkan

 Maka transaksi A akan membaca recor d yang salah

Transaksi A Waktu Transaksi B

-

-

-

Modifikasi R

-

-

-

t1

t2

t3

-

Memodifikasi R

-

-

-

Roll back

-

 Pada waktu t2 transaksi A memodifikasi R

 Karena transaksi B dibatalkan pad awaktu t3, maka transaksi A memodofikasi record 

yang salah

Contoh kasus lai:

gambar berikut ini menunjukkan sebuah schedule yang berisi sebuah contoh dan sebuah 

uncommitted update yang menyebabkan suatu kesalahan
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Waktu Transaksi Ika Transaksi Susi Saldo

T1 Read saldo …………… 1.000.000
T2 Saldo:=saldo-1.000.000 ………….. 1.000.000
T3 Write saldo …………… 2.000.000
T4 ……………. Read saldo 2.000.000
T5 …………….. Saldo:=saldo*1.5 2.000.000
T6 ……………. Write saldo 2.000.00
T7 Roll back …………. 2.300.000

Pada schedule diatas transaksi bunga dihitung bunga untuk rekening simpanan dengan   tingkat 

bunga sebebsar 15%, sedangkan transaksi simpanan menyimpan Ro 1.000.000,- ke rekening tersebut, 

tetapi  terjadi  rollback.  Nilai  saldo  awal  pada  rekening  tersebut  adalah  Rp1.000.000,-  seandainya 

transaksi simpanan mengu-update nilai dari saldo menjadi Rp.2000.000,- sebelum transaksi bunga 

membaca saldo, maka jumlah yang akan disimpan adalah Rp.2.100.000,- tetapi transaksi simpanan 

terjadi rollback, yang berarti keadaan basis data seharusnya tidak berpengaruh disebabkan transaksi 

simpanan  tersebut.  Akibatnya  transaksinya  sendiri  mengalami  kesalahan,  kemungkinan  terjadi 

kredit rekening yang salah atau sebagai akibat adanya sistem crash.  Sehingga tingkat bunga yang 

dihitung terhadap saldo menjaid tidak benar. Jika rollback dilakukan, maka saldo mungkin menjadi 

tidak benar.

3. Masalah Analisa yang tidak konsisten (Problem of inconsistensi Analisa)

Masalah ini timbul jika sebuah transaksi membaca suatu nilai tetapi transaksi yang kedua 

mengupdate beberapa nilai tersebut selama eksekusi transaksi pertama 

• Transaksi A menjumlahkan nilai 1, nilai 2 dan nilai 3

• Transaksi B à nilai 1 + 10, nilai 3 –10
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• Pada waktu t8, transaksi A membaca nilai yang salah karena nilai 3 sudah dimodifikasi menjadi 

120(transaksi B sudah melakukan Commit sebelum transaksi A membaca nilai 3)

LOCKING Adalah salah satu mekanisme pengontrol Konkurancy

KONSEP DASAR :

Ketika sebuah transaksi memerlukan jaminan kalau record yang diinginkan tidak akan 

berubah secara mendadak, maka diperlukan kunci untuk record tersebut.fungsi kunci (Locking) 

adalah dengan untuk menjaga record tersebut agar tidak dimodifikasi oleh transaksi lain.

Cara kerja dari kunci:

1. Pertama,kita asumsikan terdapat dua macam kunci yaitu:

 Kunci x: kunci yang eksklusif

 Kunci s: kunci yang digunakan bersama-sama

2. Jika transaksi A menggunakan kunci X pada transaksi R, maka permintaan dari transaksi B 

untuk suatu kunci pada R ditunda, dan B harus menunggu sampai A melepaskan kunci 

tersebut

3. Jika transaksi A menggunakan kunci X pada record R maka:

 Bila transaksi B ingin menggunakan kunci X maka B harus menunggu sampai A 

melepaskan kunci tersebut

 Bila transaksi B ingin menggunakan kunci S maka B dapat menggunakan kunci S bersama 

A.

X S -
X N Y
S N Y Y
- Y Y Y

Keterangan:

X= Kunci X, s=kunci S, N = no, Y=yes

• KASUS CARA KERJA LOCKING

D:\eri Ngajar\Sistem Basis Data 2008\pert 13 Tambahan.doc 5



 Pada waktu t3 transaksi A mememrlukan kunci X maka transaksi A harus menunggu 

sampai B melepaskan S

 Transaksi B juga harus menunggu pada t4

 Maka tidak akan yang kehilangan modifikasi, tetapi terdapat keadaan baru yaitu deadlock
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 Transaksi A di t2 tidak dapat dijalankan langsung, tetapi harus menunggu sampai B 

melepaskan kunci X

 Bila B sudah mencapai synchpoint, maka kunci X dilepasakan dan A dapat meneruskan 

prosesnya.

 Maka transaksi A tidak akan terjadi kesalahan dalam membaca karena sudah mencapai 

synchpoint(synchronization point)

 Pada t7 transaksi A juga tidak dapat dilaksanakan karena menggunakan kunci X pada 

nilai 3, maka A harus meunggu B melepaskan kunci X pada nilai 3

 Transaksi A akan membaca nilai yang benar, tetapi timbul masalah baru yaitu dead lock.
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 Transaksi B pada t6 tidak diizinkan karena memrlukan kunci X, maka harus menunggu 

sampai A melepaskan kunci S kepada nilai 1

TIMESTAMPING

Adalah salah satu alternatif mekanisme kontrol konkurensi yang dapat menghilangkan 

masalah dead lock

Dua masalah yang timbul pada Timestamping :

• Suatu transaksi memerintahkan untuk membaca sebuah item yang sudah di update oleh 

transaksi yang belakangan

• Suatu transaksi memerintahkan untuk menulis sebuah item yan nilainya sudah dibaca atau 

ditulis oleh transaksi yang belakangan 
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