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mampu menerapkan aturan sekuritas pada 
suatu database
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Security – proteksi dari berbagai upaya untuk 
mencuri atau mengubah data.mencuri atau mengubah data.
◦ level sistem Database

mekanisme Otentifikasi dan Otorisasi membolehkan 
user tertentu yang hanya mengakses datauser tertentu yang hanya mengakses data

◦ level Operating system
super-users dapat melakukan apapun yg diinginkan ke 
database! level securiti yang baik dari sistem operasidatabase! level securiti yang baik dari sistem operasi 
diperlukan

◦ level Network :  menggunakan enkripsi untuk 
mencegahmencegah

Eavesdropping (orang yg tidak berhak membaca pesan)
Masquerading  (orang yg mengirim pesan diduga 
pengguna yg berwenang )
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◦ level Fisik◦ level Fisik
Akses fisik ke komputer yg dapat merusak data 
oleh pengacau; securiti tradisional dengan kunci 
diperlukandiperlukan
Komputer harus dijaga dari banjir, api, dsb. 

◦ level Manusia◦ level Manusia
Pengguna harus discreening untuk memastikan 
pengguna yg berhak tidak memberi akses ke 
pengacaupengacau
Pengguna dilatih pemilihan password dan 
keamanan
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Bentuk otorisasi dari database:

Read authorization – boleh membaca, tetapi 

tidak bisa memodifikasi datatidak bisa memodifikasi data.
Insert authorization – boleh menambah data
baru tetapi tidak bisa memodifikasi data ygbaru, tetapi tidak bisa memodifikasi data yg 
telah ada.
Update authorization – boleh memodifikasi, p
tetapi tidak bisa menghapus data.
Delete authorization – boleh menghapus data
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Bentuk otorisasi untuk memodifikasi skema 
database :
Index authorization – boleh membuat dan 
menghapus indeks.
Resources authorization – boleh membuat tabel 
baru.
Alteration authorization – boleh menambah dan 
menghapus atribut tabel.g p
Drop authorization – boleh menghapus tabel.
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User dapat diberi otorisasi pada view 
(tampilan), tanpa ada otorisasi diberikan pada 
tabel yang digunakan dalam definisi viewy g g
Kemampuan view menyembunyikan data dlm 
melayani baik untuk mempermudah 
penggunaan sistem atau  meningkatkan 
k d k k k

gg g
keamanan dg memungkinkan user mengakses 
data yang dibutuhkan
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Misalnya seorang pegawai bank perlu mengetahui nama 
pelanggan dari masing-masing cabang, tetapi tidak 
diizinkan untuk melihat informasi spesifik pinjamannya. p p j y
◦ Pendekatan: dilarang mengakses langsung ke tabel 

loan, tetapi memberikan akses ke view cus-loan, yang 
hanya terdiri dari nama-nama pelanggan dan cabang di 
mana mereka memiliki pinjaman. 

◦ View dari cust-loan dlm SQL sbb:
create view cust-loan as

select branchname, customer-name
from   borrower, loan
where borrower.loan-number = loan.loan-number
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Petugas yang berwenang untuk melihat hasil 
queri :

l t *select *
from cust-loan
Ketika prosesor queri menterjemahkan hasilnya p q j y
pada tabel database, didapatkan queri pada 
borrower dan loan.
Otorisasi harus dicek pada query petugasOtorisasi harus dicek pada query petugas 
sebelum memproses queri menggantikan 
sebuah view yg didefinisikan.
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Pembuatan view tidak memerlukan otorisasi 
sumber daya sewaktu tidak punya tabel yg telahsumber daya sewaktu tidak punya tabel yg telah 
dibuat.
Pembuat view hanya mendapatkan hak istimewa 
yang tidak diberikan otorisasi tambahan di luar 
yang sudah ia punyai.
C t h jik b t i t l hContoh. jika pembuat view cust-loan hanya 
punya otorisasi membaca pada tabel borrower
dan loan, dia hanya punya otorisasi membaca
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Otoritas user bisa diberikan ke user lain yg dapat 
di k d fdinyatakan dengan graf
Simpul menyatakan user.
Akar adalah database administratorAkar adalah database administrator.
Pandang graph untuk otoritas update loan.
Busur Ui →Uj menyatakan user Ui memberikan j
otoritas update loan ke Uj.
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Persyaratan: semua busur pada graph otoritas harus bagian 
dari jalur yg berawal dari database administrator
JIka DBA mencabut grant dari U1:

h d b dGrant harus dicabut dari U4 sampai U1
Grant harus dicabut dari U5 sampai U5 punya jalur otoritas 
lain dari DBA melalui U2

Harus dicegah siklus grant tanpa jalur dari akar:Harus dicegah siklus grant tanpa jalur dari akar:
DBA grant otoritas ke U7
U7 grant otoritas ke U8
U8 grant otoritas ke U7g 7
DBA mencabut otoritas dari U7

Harus dicabut grant U7 ke U8 dan dari U8 ke U7 sampai tidak 
ada jalur dari DBA ke U7 atau ke U8 dan selanjutnya.
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Statemen grant digunakan untuk memberikan 
otoritas :

t <d ft i il >grant <daftar privilege >
on <nama tabel atau nama view > to 

<daftar user >
<daftar user > adalah:
◦ suatu user-id

bli lid dib ik i il◦ public, semua user valid yg diberikan privilege
◦ sebuah role (peran)

missimana@gmail.com 14



select: memungkinkan membaca tabel,atau mampu query 
d idengan view
◦ Contoh: grant users U1, U2, dan U3 select otoritas pada 

tabel branch :
grant select on branch to U1, U2, U3g 1, 2, 3

insert: kemampuan menambahkan baris
update: kemampuan mengupdate menggunakan statement
SQL
delete kemamp an menghap s barisdelete: kemampuan menghapus baris.

references: kemampuan mendeklarasikan foreign key 
sewaktu membuat tabel.
usage: pada SQL-92; otoritas user menggunakan domain
spesifik
all privileges: menggunakan bentuk pendek untuk 
memungkinkan semua privileges
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with grant option: memungkinkan user 
yang diberikan hak istimewa untuk 

b ik h k k d l imemberikan haknya  kepada user lain. 
Contoh:

grant select on branch to U1 with grant optiongrant select on branch to U1 with grant option
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Role mengijinkan hak umum suatu kelas user dengan 
membuat “role“
Hak dapat diberikan atau dicabut dari peran, sepertihalnya 
user
Roles dapat diberikan kepada pengguna, dan bahkan untuk 
peran lainnya 
SQL: 1999 mendukung rolesSQL: 1999 mendukung roles

create role teller
create role manager

grant select on branch to teller
grant update (balance) on account to teller
grant all privileges on account to managerg p g g

grant teller to manager

grant teller to alice, bob
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grant  manager to  avi



Statemen revoke digunakan untuk 
mencabut otoritas.
revoke<privilege list>
on <nama tabel atau nama view > from <user 

list> [restrict|cascade]st [ est ct|cascade]
Contoh:
revoke select on branch  from U1, U2, U3 cascade
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Pencabutan hak dari user dapat 
b bk l i j k hilmenyebabkan user lain juga kehilangan 

hak; disebut Cascading dari mencabut. 

Kita dapat mencegah Cascading dengan 
membuat batasan (restrict): 

k l b h f U U Urevoke select on branch from U1, U2, U3
restrict
dengan restrict perintah revoke gagal jikadengan restrict, perintah revoke gagal jika 
pencabutan diperlukan.
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<privilege-list> mungkin semua dicabut<privilege-list> mungkin semua dicabut
Jika <revokee-list> publik meliputi semua 
user maka akan kehilangan hak kecuali iauser maka akan kehilangan hak kecuali ia 
diberikan secara eksplisit.
Jika hak yang sama diberikan dua kali J y g
untuk user yang sama, user dapat 
mempertahankan hak setelah pencabutan.
Semua hak yang bergantung pada hak yang 
dicabut maka  akan dicabut juga 
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SQL tidak mendukung otoritas pada level baris
◦ Misal. kita tidak bisa membatasi mhs untuk hanya 

melihat (pd baris yg disimpan) nilai merekamelihat (pd baris yg disimpan) nilai mereka
Dengan berkembangnya Web mengakses ke 
databases, pengaksesan database menjadi 

k l kutama untuk server aplikasi.
◦ End users tidak mempunyai database user ids, 

namun mereka semu dipetakan ke database sama 
user id

Semua end-user aplikasi (spt aplikasi web) 
mungkin dipetakan ke database user tunggalg p gg
Tugas otoritas di atas pada program aplikasi 
tidak didukung dari SQL
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