
Memasang Oracle

Sejak Oracle 9i, untuk memasang produk Oracle Database ke komputer cukup menggunakan sebuah 
alat bantu pemasangan yang disebut dengan Oracle Universal Installer (OUI). Sekarang ini hampir 
semua produk di bawah label Oracle, telah menggunakan OUI untuk pemasangannya. Dengan 
menggunakan satu alat bantu ini, maka struktur hasil pemasangan produk Oracle di komputerpun 
menjadi lebih rapi dan bersih, dan cara pemasangannyapun setelah masuk ke layar OUI pemakai tidak 
akan merasakan bedanya memasang di platform Windows, atau Linux atau Solaris, dan sebagainya. 
Sehingga bisa dikatakan, pemasangan produk Oracle boleh dikatakan semakin dipermudah dengan 
adanya OUI ini. 
Pada bagian ini, kita akan mencoba untuk melihat beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika akan 
memasang produk Oracle Database ke mesin komputer. Pembahasan akan fokus pada platform Linux, 
karena secara garis besar untuk pemasangan di lingkungan Windows sangat mudah sekali. 
Piranti lunak Oracle Database berlisensi free hanya sampai pada fase evaluasi dan untuk pendidikan. 
Jika Anda tidak memiliki copynya, silahkan mengunduhnya secara langsung dengan mengunjungi web 
site oracle dengan terlebih dahulu mendaftar sebagai member:

 http://www.oracle.com/technology/software/products/database/oracle10g/index.html 

1. Oracle Optimal Flexible Architecture (OFA)
OFA merupakan sebuah standar yang direkomendasikan oleh Oracle untuk penamaan berkas, mount 
point (letak teratas dari struktur direktori pemasangan), struktur direktori pemasangan, nama berkas, 
teknik scripting. Standarisasi ini sudah ada sejak Oracle 9i, dan terus dipertahankan sampai Oracle 11g. 
Setiap orang yang tahu tentang OFA dapat dengan mudah menemukan software dan berkas yang 
digunakan oleh Oracle database dan instance-nya. Harapannya, dengan standarisasi ini akan 
mengurangi kesalahan, baik waktu pemasangan maupun untuk pemeliharaannya.

Keuntungan dengan menggunakan Optimal Flexible Architecture :
• mengorganisasikan piranti lunak dan data yang berjumlah besar di media penyimpanan untuk 

menghindari kinerja yang buruk dan kebuntuan dalam skala media penyimpanan; 
• memfasilitasi tugas-tugas administrasi yang rutin, seperti fungsi backup data dan programnya; 
• meringankan perpindahan di antara beberapa Oracle database yang terpasang di satu mesin;
• cocok untuk mengatur dan mengadministrasi pertumbuhan database;
• membantu untuk mengurangi fragmentasi ruang penyimpanan yang kosong dalam data 

dictionary (kita akan membahas ini nantinya), melindungi fragmentasi lainnya dan menimalkan 
tabrakan sesumber, terutama penyimpanan.

Dalam setiap pemasangan database Oracle, ada beberapa variabel sistem operasi yang sebaiknya di 
berikan sebelum pemasangan dilakukan. Variabel tersebut antara lain:

ORACLE_BASE, berisi path direktori dasar dari seluruh produk Oracle yang akan dipasang.
ORACLE_HOME, berisi path direktori yang menjadi tujuan pemasangan program produk Oracle.
ORACLE_SID, berisi nilai yang menunjuk pada layanan database Oracle yang aktif.

Pemberian nilai-nilai ini sangat tergantung pada sistem operasi yang kita gunakan. Sebagai contoh, 
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untuk Windows, kita dapat melakukannya dengan melakukan klik kanan icon My Computer, pilih 
Properties, lalu masuk ke tab Advanced, klik tombol Environment Variables. Di sana kita bisa membuat 
variabel baru jika belum ada dengan memilih tombol New, baik di bagian User variables ataupun 
System variables. Untuk di Linux, biasanya yang dilakukan mendefinisikan variabel-variabel tersebut 
di $HOME/.bash_profile (khusus untuk user yang bersangkutan) jika menggunakan shell BASH.

2. Pemasangan Oracle Database di Windows
Yang perlu diperhatikan di sini adalah untuk platform Windows, Oracle 10g dan 11g Database 
mendukung sistem operasi Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista dan Windows 
Server 2008. Sedangkan untuk Oracle 9i mendukung sistem operasi Windows 2000, Windows XP dan 
Windows Server 2003. 

Sedangkan untuk spesifikasi mesin minimal yang dibutuhkan 
• sebuah PC dengan basis Pentium III atau Pentium 4 dengan minimal clock speed 800 MHz, 

RAM minimal 256 MB (di atas itu sangat di sarankan) dan setidaknya memiliki 10 GB media 
penyimpanan.

• Jika Anda hanya memiliki RAM 256 MB, pastikan Anda telah mendefinisikan swap file (virtual  
memory) setidaknya 400 MB. Catatan: untuk Oracle 11g, Anda harus memilik RAM setidaknya 
1GB (saran penulis).

Saat pemasangan, ruang media penyimpanan yang sebaiknya tersedia minimal 6 GB yang 
pemakaiannya terdiri dari:

• ruang untuk hasil ekstraksi dari sumber pemasang (ZIP) adalah kurang lebih sebesar: 1.5 GB
• ruang untuk pemasangan piranti lunak program Oracle kurang lebih: 2.0 GB
• ruang untuk berkas-berkas data Oracle antara : 2.0 sampai 5.0 GB 

Setelah spesifikasi mesin sudah mencukupi, Anda dapat mulai memasang database Oracle for Windows 
dengan cara menjalankan setup.exe yang bisa Anda peroleh setelah proses ekstrasi berkas induk (file  
master) hasil pengunduhan di web site Oracle.

3. Pemasangan Oracle Database di Linux
Khusus untuk pemasangan Oracle Database di Linux, yang pertama kali perlu di perhatikan adalah 
distro Linux apa yang kita gunakan untuk memasang Oracle Database. Dari pengalaman penulis, Distro 
Linux yang dengan mudah dapat digunakan adalah Fedora, Ubuntu, SuSe dan Mandriva, disamping 
distro-distro rekomendasi resmi dari Oracle, seperti RedHat Enterprise, Oracle Linux Enterprise, 
Asianux atau CentOS. Untuk ruang penyimpanan dan spesifikasi mesin tidak jauh beda dengan untuk 
lingkungan Windows. 
Karena penulis basisnya adalah di distro Fedora, maka pembahasan di buku ini akan dipusatkan untuk 
pemasangan di Fedora. Untuk distro lain, seperti Ubuntu, silahkan kunjungi situs resminya di 
http://www.oracle.com/technology/tech/linux/install/index.html. 
Sebagai catatan, ada sebuah shell script yang ditulis oleh Howard Rogers yang dapat kita gunakan 
untuk pemasangan Oracle secara otomatis. Script ini dapat di unduh di 
http://sites.google.com/a/dizwell.com/publicdocs/dizwellfiles/doris1.1f.sh?attredirects=0 . Dengan satu 
script ini, kita dapat memasang database Oracle hampir di semua distro Linux tanpa harus repot-repot 
untuk memahami atau mengubah parameter-parameter yang dibutuhkan. Walaupun demikian, alangkah 
baiknya jika kita juga memahami bagaimana proses pemasang Oracle di Linux sebenarnya.
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3.1 Pemasang Oracle 10gR2 di Fedora
Pemasang yang penulis uraikan di sini didasarkan pada apa yang sudah dituliskan di Oracle-Base 
(http://www.oracle-base.com/articles/10g/OracleDB10gR2InstallationOnFedora7.php) untuk 
pembahasan instalasi Oracle10gR2 di Fedora 7. Tidak ada perubahan yang mencolok, hanya saja saya 
sesuaikan dengan lingkungan Fedora 9 dan versi fedora berikutnya. 

Tahap pertama, pastikan SELinux telah dinonaktifkan:
• buka berkas /etc/selinux/config dengan text editor dan sebagai root, kemudian ubah 

parameter berikut:
SELINUX=disabled

Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah swap file sebaiknya disediakan 1.5 kali dari RAM fisik 
(untuk RAM di bawah 2 G). Terkadang dalam pemasangan ini, swap file yang sudah ada masih kurang, 
sehingga perlu dilakukan penambahan swap file lagi (sebagai contoh ingin ditambahkan swap file baru 
sebesar 512M – lakukan di Terminal):

$ su -
# dd if=/dev/zero of=/swapfile1 bs=1024 count=524288
# mkswap /swapfile1
# swapon /swapfile1
# nano /etc/fstab
(tambahkan baris baru berikut:)
/swapfile1 swap swap defaults 0 0

Paket-paket yang harus terpasang di Fedora 9 (sesuaikan dengan fedora yang Anda gunakan) untuk 
mendukung pemasangan Oracle10gR2 antara lain:

• compat-db-4.5.20-5.fc9.i386.rpm
• compat-gcc-34-3.4.6-9.i386.rpm
• compat-gcc-34-c++-3.4.6-9.i386.rpm
• compat-libf2c-34-3.4.6-9.i386.rpm
• compat-libgcc-296-2.96-140.i386.rpm
• compat-libstdc++-296-2.96-140.i386.rpm
• compat-libstdc++-33-3.2.3-63.i386.rpm
• libaio-0.3.106-4.2.i386.rpm
• libXp-1.0.0-11.fc9.i386.rpm
• libXp-devel-1.0.0-11.fc9.i386.rpm
• util-linux-ng-2.13.1-6.fc9.i386.rpm

Kemudian, sebaiknya dilakukan pengaturan untuk parameter-parameter kernel:
• buka berkas /etc/sysctl.conf dengan text editor dan sebagai root, tambahkan baris-baris 

sebagai berikut:

kernel.shmall = 2097152
kernel.shmmax = 2147483648
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kernel.shmmni = 4096
# semaphores: semmsl, semmns, semopm, semmni
kernel.sem = 250 32000 100 128
fs.file-max = 65536
net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65000
net.core.rmem_default=262144
net.core.rmem_max=262144
net.core.wmem_default=262144
net.core.wmem_max=262144

• jalankan sebagai root perintah berikut:

sudo /sbin/sysctl -p

• Tambahkan baris-baris berikut pada berkas /etc/security/limits.conf :

* soft nproc 2047
* hard nproc 16384
* soft nofile 1024
* hard nofile 65536

• Tambahkan juga baris berikut pada berkas /etc/pam.d/login :

session required /lib/security/pam_limits.so

• Buat user baru, misal oracle, yang akan digunakan sebagai user database administrator:

sudo /usr/sbin/groupadd oinstall
sudo /usr/sbin/groupadd dba
sudo /usr/sbin/useradd -g oinstall -G dba oracle
passwd oracle

• Persiapkan folder yang dijadikan sebagai ORACLE_HOME:

mkdir -p /u01/app/oracle/product/10.2.0/db_1
chown -R oracle.oinstall /u01

• Ubah isi berkas /etc/redhat-release dengan redhat-4, berikut langkahnya:

sudo cp /etc/redhat-release /etc/redhat-release.fc9
sudo nano /etc/redhat-release
(ubah Fedora release 9 (Sulphur) dengan redhat-4)
(simpan)

• silahkan pindah ke user oracle :

su - oracle
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• kemudian buka berkas .bash_profile dengan text editor:

cd
nano .bash_profile

• isilah dengan baris-baris berikut :

TMP=/tmp; export TMP
TMPDIR=$TMP; export TMPDIR

ORACLE_BASE=/u01/app/oracle; export ORACLE_BASE
ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/10.2.0/db_1; export ORACLE_HOME
ORACLE_SID=orcl; export ORACLE_SID
ORACLE_TERM=xterm; export ORACLE_TERM
PATH=/usr/sbin:$PATH; export PATH
PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH; export PATH
LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib; export LD_LIBRARY_PATH
CLASSPATH=$ORACLE_HOME/jre:$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib; 
export CLASSPATH

if [ $USER = "oracle" ]; then
  ulimit -u 16384 -n 65536
fi

• ekstrak berkas database.zip (berkas hasil pengunduhan) ke home oracle dengan perintah:

unzip /media/Oracle10gR2/database.zip

• Misal, terbentuk folder ~/database yang berisi master instalasi Oracle10gR2. Kita dapat 
mulai melakukan instalasi sebagai berikut (sebagai user oracle):

cd ~/database
./runInstaller

• Ikuti langkah instlasi dari Oracle Universal Installer (OUI). Setelah selesai, dapat dilakukan hal-
hal berikut:

• kembalikan file /etc/redhat-release ke aslinya:

# cp /etc/redhat-release.fc9 /etc/redhat-release
# nano /etc/oratab
(ubah tanda terakhir dari N ke Y)
orcl:/media/disk/u01/app/oracle/product/10.2.0/db_1:Y

• sebagai user oracle, ubah berkas dbstart berikut:

$ nano $ORACLE_HOME/bin/dbstart
cari pada baris 78, dan ubah dari
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ORACLE_HOME_LISTNER=/ade/vikrkuma_new/oracle
menjadi
ORACLE_HOME_LISTNER=$ORACLE_HOME

Untuk mendefinisikan script yang mempermudah startup dan shutdown database, dapat dilakukan 
dengan:

$ su -
# nano /etc/init.d/oradb
ORA_HOME=/u01/app/oracle/product/10.2.0/db_1
ORA_OWNER=oracle
if [ ! -f $ORA_HOME/bin/dbstart ]
then
  echo “Oracle startup: cannot start”
  exit
fi
case “$1″ in
’start’)
  su - $ORA_OWNER -c “$ORA_HOME/bin/dbstart $ORA_HOME”
  ;;
’stop’)
  su - $ORA_OWNER -c “$ORA_HOME/bin/dbshut $ORA_HOME; $ORA_HOME/bin/lsnrctl 
stop”
  ;;
esac

(simpan dan keluar dari nano)

# chmod 755 /etc/init.d/oradb

Sekarang pemasangan Oracle database telah selesai dan siap digunakan. Untuk memulai menjalankan 
layanan Oracle Database, cukup menjalankan dengan perintah

$ /etc/init.d/oradb start

sedangkan untuk menghentikan layanan Oracle Database:

$ /etc/init.d/oradb stop

3.2 Pemasang Oracle 11g di Fedora
Untuk pemasangan Oracle11g di Fedora hampir sama dengan pemasangan 10gR2 di atas. Penulis telah 
mencoba memasang Oracle 11g di mesin Fedora 9 dengan RAM 1 GB dan swap 1.5GB.  Di bagian ini 
penulis ingin berbagi tentang kejadian yang tidak tidak ditemui pada proses pemasangan Oracle 10g di 
Linux. Untuk proses yang lain sama seperti yang diuraikan di atas, hanya saja yang perlu di ubah 
adalah variabel ORACLE_BASE, ORACLE_HOME serta ORACLE_SID yang menyesuaikan dengan 
lokasi untuk Oracle 11g.
Sebelum instalasi, ada paket tambahan yang juga harus dipasang dimana paket-paket ini sebelumnya 
tidak diperlukan di Oracle 10g:
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• libaio libaio-devel
• unixODBC-devel
• sysstat
• compat-libstdc++

Saat pemasangan, Oracle 11g memakan kurang lebih 68% CPU dengan pemakaian RAM kurang lebih 
40%. Pada saat fase konfigurasi Network di OUI, proses pemasangan selalu mengalami kegagalan 
dengan penyebabnya selalu bermasalah di bagian eksekusi netca untuk konfigurasi listener-nya.

ORA-12545: Connect failed because target host or object does not exist

Penulis mencoba mencari di forum otn.oracle.com bahkan mencari di metalink.oracle.com. Salah 
satunya memberi saran untuk tidak menggunakan nama localhost. Kemudian penulis ubah nama host 
dengan mengubah berkas /etc/hosts menjadi:

127.0.0.1    budsus.localdomain localhost.localdomain localhost

Kembali penulis mencoba menjalankan netca. Dan masih memberikan error yang sama. Akhirnya 
penulis mengganti hostname komputer yang tersimpan di /etc/sysconfig/network:

HOSTNAME=budsus.localdomain

Setelah diganti, akhirnya netca berhasil di jalankan. Dengan netca ini kita bisa melakukan konfigurasi 
terhadap listener, naming dengan lebih mudah. Setelah itu, penulis buat databasenya dengan dbca. 
Ketika database Oracle11g berjalan, pemakaian CPU meningkat sampai 80-90% dan pemakaian RAM 
mencapai 70-80% dengan swap mulai digunakan sebesar 3-6% dari 1.5G.

3.3 Memahami parameter Kernel Linux untuk Oracle Database
Untuk memberi sedikit penjelasan tentang parameter kernel yang kita gunakan untuk pemasangan 
database Oracle, pada bagian ini akan diuraikan tentang arti dari setiap parameter kernel Linux 
tersebut. Pertama arti parameter yang ditambahkan pada berkas /etc/sysctl.conf. 

kernel.shmall = 2097152
kernel.shmmax = 2147483648
kernel.shmmni = 4096
# semaphores: semmsl, semmns, semopm, semmni
kernel.sem = 250 32000 100 128
fs.file-max = 65536

Parameter kernel.shm* adalah parameter-parameter yang digunakan untuk mengkonfigurasi shared 
memory di Linux. Shared memory adalah sebuah memori yang digunakan untuk mendukung 
komunikasi antar proses yang berjalan di atas kernel Linux. Dengan teknik ini, dua atau lebih proses 
dapat berbagi sebuah bagian memori (yang dibatasi dengan shmall, shmmax dan shmni) untuk 
komunikasi di antara mereka. Oracle sangat membutuhkan sumberdaya ini, terutama untuk mendukung 
“kelancaran” komunikasi antar background process di instance nya. Shared memory dialokasikan 
dalam satuan segment.

• shmall : mendefinisikan jumlah maksimum segmen dari shared memory yang mungkin 
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digunakan setiap waktu oleh sistem.
• shmmax : mendefinisikan ukuran maksimum dari setiap segmen shared memory (nilai 

maksimum adalah 4GB).
• shmmni : mendefinisikan jumlah segmen shared memory minimum pada sistem.

Semaphore adalah mekanisme terpenting dalam Linux/Unix untuk mengontrol pengaksesan terhadap 
sumberdaya, termasuk alokasi memori. Instan Oracle menggunakan semaphore untuk mengontrol 
akses ke shared memory. Berikut parameter kernel yang kita gunakan untuk konfigurasi semaphore 
dalam pemasangan Oracle database:

# semaphores: semmsl, semmns, semopm, semmni
kernel.sem = 250 32000 100 128

• semmsl: jumlah maksimum himpunan semaphore.
• semmns : total jumlah semaphore dalam sistem.
• semopm : jumlah maksimum operasi per semop call.
• semmni : jumlah maksimum himpunan semaphore.

fs.file-max adalah parameter pengendali berkas yang menentukan jumlah maksimum berkas yang 
dapat dibuka oleh tiap proses. Nilai bakunya adalah 8192 dan nilai maksimum 65536. Untuk informasi 
lebih lanjut silahkan kunjungi http://www.puschitz.com/TuningLinuxForOracle.shtml dan 
http://www.dba-oracle.com/t_linux_unix_memory_kernel_parameters.htm. 

4. Urutan pemasangan dengan OUI
Selama proses pemasangan Oracle database, kita akan menghadapi tampilan yang disediakan oleh 
Oracle Universal Installer (OUI). Dari mulai halaman sambutan “Welcome” sampai akhir, proses 
pemasangan Oracle database sangatlah mudah. Untuk memberi gambaran tentang proses-proses ini, 
penulis akan menampilkan foto layar untuk pemasangan database Oracle 11g.
Dari tampilan Welcome, kita dapat lanjutkan ke proses berikutnya dengan menekan tombol Next. 
Tahapan kedua pemasangan, kita diminta untuk menentukan lokasi pemasangan dan juga kita dapat 
menentukan apakah OUI akan langsung melakukan proses pembuatan database baru atau tidak. Untuk 
kali ini, kita hilangkan tanda cek pada item “Create Starter Database”, yang artinya kita hanya akan 
memasang piranti lunak Oracle Database nya saja.
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Gambar 1.1. Form Pengisian lokasi pemasangan Database Oracle11g

Pada form ini, jika sebelum menjalankan setup.exe atau runInstaller sudah diset variabel OFA, secara 
otomatis item Oracle Base Location akan diisi berdasar variabel ORACLE_BASE, item Oracle Home 
Location akan diisi dari variabel ORACLE_HOME. Silahkan di klik Next.
OUI akan menguji kesiapan dari sumberdaya yang tersedia pada mesin komputer yang kita gunakan. 
Jika ada kesalahan atau pesan hati-hati, OUI akan menampilkannya buat Anda.
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Gambar 1.2. Form pengecekan sistem untuk pemasangan Database Oracle11g

Jika tidak ada masalah, kita bisa lanjutkan proses pemasangan ini dengan klik tombol Next. Tahap 
berikutnya adalah OUI akan menampilkan ringkasan pemasangan yang akan dilakukannya. Jika Anda 
setuju, klik tombol Next, dan OUI akan melakukan proses pemasangan piranti lunak database Oracle.

Gambar 1.3 Form Proses pemasangan Database Oracle11g
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Silahkan di tunggu saja proses pemasangan ini. Lama prosesnya sangat tergantung pada konfigurasi 
sistem kita, mungkin antara 15 – 20 menit. Jika proses pemasangan ini lancar, maka hal terpenting 
pertama untuk menggunakan database Oracle telah terlalui.

5. Pembuatan Database Oracle dengan DBCA
Selanjutnya kita akan membuat database Oracle dengan menggunakan alat bantu yang sudah 
disediakan oleh piranti lunak database Oracle, yaitu Database Configuration Assistance (DBCA). 
Program DBCA ini tersimpan pada $ORACLE_HOME/bin dengan nama file dbca. Jalankan perintah 
tersebut dari terminal dengan menggunakan user yang sama ketika kita memasang piranti lunak 
database Oracle, dalam hal ini adalah oracle.
Ada beberapa tahapan yang harus kita lalui untuk membuat database Oracle baru dengan menggunakan 
dbca di Oracle11g:

1. Kita pilih operasi “Create a database” dalam hal ini, karena kita ingin membuat database baru. 
Jika ingin memodifikasi database yang sudah ada, pilihan “Configure Database Options” dapat 
digunakan.

2. Tahap kedua, kita diminta untuk memilih template database yang sudah tersedia. Jika kita ingin 
database yang dibuat untuk mendukung sistem secara umum, pilih “General Purpose or 
Transaction Processing”. 

3. Tahap ketiga, masukkan nama instan database yang akan dibuat. Dalam satu mesin, kita dapat 
memiliki database oracle lebih dari satu dan tiap database harus diberi ID yang unik. ID inilah 
yang disebut dengan Service ID (SID). Jika sebuah SID merupakan bagian dari sekumpulan 
server lain, kita dapat mendefinisikan Global Database Name yang memiliki format umum 
SID.domainAnda.

4. Secara default, DBCA akan memasang dan mengkonfigurasi Oracle Enterprise Manager (mulai 
Oracle 10g OEM sudah berbasis web secara penuh). Jika Anda tidak menginginkan adanya 
OEM terpasang, bisa dihilangkan tanda cek pada item Configure Enterprise Manager pada 
tahap keempat.

5. Tahap kelima, kita diminta untuk memasukan password untuk beberapa user account baku, 
antara lain SYS, SYSTEM, DBSNMP, SYSMAN.

6. Tahap keenam, terdapat beberapa pilihan penyimpanan yang dapat digunakan untuk database. 
Secara umum, jika pada media penyimpanan kita sudah kita format menggunakan sebuah 
sistem berkas tertentu, misal VFAT, NTFS, EXT2, EXT3, dan sebagainya, maka kita pilih item 
“File System”. Untuk pilihan ASM dan Raw Device hanya kita gunakan jika kita ingin 
konfigurasi database Oracle sebagai bagian dalam sebuah sistem database cluster atau grid.

7. Selanjutnya, DBCA menanyakan kepada kita dimana berkas-berkas data, kontrol dan log akan 
disimpan: apakah menggunakan lokasi yang dideklarasi dalam template pembuatan database, 
atau apakah menggunakan lokasi tertentu yang kita tentukan, atau yang terakhir menggunakan 
Oracle-Managed Files (OMF). OMF merupakan sebuah kumpulan aturan dan struktur berkas 
yang dapat membantu Oracle dalam mengatur keberadaan berkas-berkas data, log ataupun 
kontrol. Untuk saat ini, kita bisa pilih “Use Database File Locations from Template”

8. Tahap kedelapan, secara bakunya, DBCA akan mengaktifkan flashback (sebuah teknologi 
Oracle yang dapat digunakan untuk membaca ataupun mengembalikan data-data hasil operasi 
sebelumnya. Secara baku akan area flashback ini akan menggunakan folder di 
$ORACLE_BASE/flashback_recovery_area dengan kapasitas maksimum  adalah 2GB. Di sini 
kita hilangkan tanda cek pada item Enable Archiving. Fasilitas ini akan melakukan pembuatan 
arsip terhadap log-log transaksi yang telah berlaku di database Oracle.
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9. Tahap berikutnya, kita dapat memasang beberapa contoh schema/user. Jika Anda tidak 
menginginkannya, silahkan dihilangkan tanda cek pada item “Sample Schemas”.

10. Tahap kesepuluh, DBCA memberi kesempatan pada kita untuk mengatur parameter-parameter 
yang digunakan dalam proses pembuatan instan database Oracle. Parameter-parameter ini kita 
sebut dengan Initialization Parameters. Ada beberapa parameter yang dapat diatur di sini:

Gambar 1.4 Parameter seputar Memori Instan Database Oracle

Pertama parameter seputar memori Oracle. Untuk parameter memori instan database Oracle, 
ada tiga parameter penting, yaitu ukuran SGA, ukuran PGA, dan metode manajemen memori 
instan database Oracle. SGA dan PGA dapat diilustrasikan sebagai “Virtual RAM” khusus 
instan database Oracle. Untuk manajemen memori, penulis rekomendasi untuk mengaktifkan 
ASM (Automatic Shared Memory Management). Secara baku, DBCA akan memberikan nilai 
40% dari total memori RAM Anda.

Parameter bagian kedua adalah tentang ukuran blok data yang akan digunakan untuk 
penyimpanan data pada data file. Blok adalah satuan ukuran terkecil penyimpanan data di 
Oracle, sama seperti dengan Sector sebagai satuan penyimpanan terkecil pada sebuah sistem 
penyimpanan berkas pada media penyimpanan. Ukuran data blok baku adalah 8KByte. Selain 
itu, dengan parameter Process, kita juga dapat membatasi jumlah client process yang dapat 
terhubung secara bersamaan ke database Oracle. (nilai bakunya  adalah 150).
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Gambar 1.5 Parameter seputar ukuran data

Gambar 1.6 Parameter seputar Character Set 

Parameter inisialisasi database Oracle lain yang dapat kita atur pada saat pembuatan ini adalah 
seputar Character Sets. Dengan Character Set ini kita dapat menentukan pengkodean himpunan 
karakter apa yang akan kita gunakan untuk penyimpanan karakter di database. Nilai bakunya, 
Oracle akan menggunakan character set yang digunakan di sistem operasi tempat pemasangan 
database. Pilihan ini menjadi pilihan yang direkomendasikan. Namun jika dalam database 
Oracle nantinya dapat menyimpan berbagai macam pengkodean karakter, seperti dapat 
menyimpan karakter Arab, Jepang, Thailand, dan sebagainya, maka kita pelru memilih Use 
Unicode.
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Gambar 1.7 Pilihan mode Server Database Oracle

Terakhir, kita dapat menentukan mode dari server database Oracle yang akan kita pasang, 
apakah sebagai dedicated server atau shared server. Bagi penulis, petunjuk pemilihan ini secara 
sederhana adalah sebagai berikut: jika kita akan menggunakan database Oracle ini untuk 
lingkungan yang terbatas (dengan jumlah pemakai yang juga tetap) dan membutuhkan koneksi 
yang terus dipelihara antara client (pemakai) dan server (database Oracle), maka pilihan 
dedicated server lebih baik. Namun jika kita ingin menggunakan database Oracle untuk 
melayani jumlah permintaan dari client yang tidak pasti jumlahnya, dan dapat dalam jumlah 
yang besar, serta tidak perlu adanya pemeliharaan koneksi terus menerus, pilihan Shared Server 
dapat digunakan. Contoh untuk dedicated secara khusus dapat digunakan untuk pemakaian 
sistem informasi internal, sedangkan untuk shared digunakan untuk aplikasi transaksi di web.

11. Tahap ke sebelas adalah kita dapat memilih apakah akan menggunakan pengaturan baku untuk 
keamanan database di Oracle 11g atau tidak. Jika kita memilih untuk menggunakan pengaturan 
baku keamanan di Oracle 11g, sistem akan melakukan audit secara otomatis dan akan 
menerapkan sebuah profile untuk password user account di database Oracle.

12. DBCA juga mengijinkan kita untuk menentukan apakah Oracle akan melakukan manajemen 
server secara otomatis atau tidak. Ketersediaan untuk manajemen server ini sudah dipermudah 
sejak versi 10g yang dinamakan dengan Advisory. Hampir semua bagian dari server Oracle 
dapat diatur dan dimonitor secara otomatis oleh sistem Advisory ini. Oleh karena untuk 
melakukan manajemen otomatis ini butuh monitoring dan menangkap kondisi server secara 
berkala, maka Oracle akan mengatur pekerjaan ini setiap akhir minggu antara pukul 22:00 – 
02.00. Data-data hasil tangkapan ini akan dimasukkan dalam sebuah infrastruktur internal 
Oracle yang disebut dengan AWR (Automatic Workload Repository). Inilah pengaturan terakhir 
dari DBCA untuk pembuatan database baru.

13. Setelah itu kita akan mendapatkan halaman ringkasan tentang penyimpanan database yang akan 
dibuat. Berkas-berkas yang akan dibuat antara lain Control File, Data File, dan Redo Log. 
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Gambar 1.8 Informasi berkas-berkas yang akan dibuat untuk database Oracle

14. Langkah terakhir adalah pilihan pembuatan database, apakah pilihan konfigurasi yang sudah 
kita lakukan akan disimpan sebagai sebuah Database Template ataukah kita akan menyimpan 
script pembuatan database ini ke dalam sebuah file. Setelah kita klik tombol Finish, akan 
dimunculkan halaman ringkasan semua hal yang akan di gunakan selama proses pembuatan 
database baru. Dari layar ini, selanjutnya proses pembuatan database baru dimulai.

Gambar 1.9 Proses pembuatan database baru

Sampai di sini, kita sudah belajar untuk memasang piranti lunak database Oracle dan juga bagaimana 
membuat database baru. Kita lanjutkan ke bab berikutnya yang akan membahas tentang arsitektur dasar 
dari database Oracle.
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