
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1   Latar Belakang 

Dengan berkembangnya teknologi diharapkan dapat menjadi media yang 

paling efektif untuk mencari dan menyebarkan informasi. Salah satunya adalah 

komputer yang saat ini sudah bukan barang baru dan kini tidak hanya digunakan 

untuk kepentingan perkantoran tetapi juga dapat digunakan untuk kepentingan 

bisnis, komputer telah menjadi kebutuhan manusia dan memberikan manfaat yang 

luar biasa, bukan saja digunakan oleh ribuan pakar untuk mengakses komputer, 

lebih dari itu komputer telah menciptakan suatu sistem informasi. 

Database merupakan  representasi kumpulan fakta yang saling 

berhubungan disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan 

(redudansi) yang tidak perlu, untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Teknologi 

pengolahan database paralel adalah teknologi inti yang memungkinkan organisasi 

untuk secara efisien mengelola atau dapat diartikan penggunaan beberapa CPU 

dan input/output sumber daya untuk melakukan operasi database tunggal. 

Meskipun sekarang setiap vendor database utama klaim untuk memberikan 

kemampuan pemrosesan paralel yang disediakan oleh masing-masing pemasok. 

Database terdistribusi merupakan kumpulan data yang digunakan bersama 

yang saling terhubung secara logic tetapi tersebar secara fisik pada suatu jaringan 

komputer. Karakteristik database terdistribusi yaitu, kumpulan data yang 

digunakan bersama secara logic tersebar pada sejumlah komputer yang berbeda, 1 
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komputer yang dihubungkan menggunakan jaringan komunikasi. Sekarang 

database, baik untuk gudang data, menyimpan data operasional (BPO) atau sistem 

OLTP, berisi banyak informasi. Namun, jumlah besar yang melibatkan data, 

mencari dan menampilkan informasi secara tepat waktu adalah sebuah tantangan 

besar.  Agar database terdistribusi memiliki kinerja dan availability yang tinggi 

maka perlu dibentuk paralel database sistem.  

Paralel database sistem merupakan sebuah database yang file-filenya 

disimpan di tiap–tiap komputer yang saling terhubung dengan jaringan untuk 

membuat sebuah distribusi database secara logik dalam bentuk yang lebih 

terstruktur. Sistem tersebut harus memiliki fungsionalitas sebagai sebuah DBMS. 

Sebuah paralel DBMS (Database Management System) dapat didefinisikan 

sebagai sebagai DBMS yang diimplementasikan pada multiprosesor komputer. 

DBMS tersebut melakukan query dengan dua cara yaitu, dengan inter query 

paralelism dan  intra query paralelism. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka penulis mengambil judul yaitu 

“Implementasi Database Paralel Menggunakan MySQL Relational Database 

Management System”. 

 

1.2   Perumusan Masalah 

Perumusah masalah dari uraian diatas adalah “bagaimana implementasi 

database paralel menggunakan mysql relational database management system ?”. 
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1.3   Batasan Masalah  

Penelitian ini hanya membahas tentang implementasi database paralel 

menggunakan mysql relational database management system menggunakan query 

paralelism. 

 

1.4   Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1.   Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini implementasi database paralel menggunakan 

mysql relational database management system menggunakan query paralelism. 

 

1.4.2.   Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1. Agar database terdistribusi memiliki perpormansi dan availability yang tinggi 

maka perlu dibentuk paralel database sistem. 

2. Melakukan penerapan terhadap query paralelism yang terdiri dari inter query 

paralelism dan  intra query paralelism agar mendapatkan hasil informasi dari 

database secara optimal dan cepat. 

 

1.5  Metodologi Penelitian 

1.5.1    Waktu Penelitian 

Penelitian implementasi database paralel menggunakan MySQL relational 

database management system akan dilakukan mulai bulan Oktober 2012 sampai 

dengan Maret 2013. 
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1.5.2  Metode Pengumpulan Data 

Dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan data dan informasi, maka 

metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data dilakukan adalah metode 

studi pustaka. Metode ini menggunakan cara mancari bahan yang mendukung 

dalam pendefinisian masalah melalui buku-buku, internet, yang erat kaitannya 

dengan objek permasalahan. 

 

1.5.3   Metode Implementasi 

  Metode Implementasi adalah suatu proses untuk menempatkan sistem baru 

ke dalam operasi. Ada 4 tahap implementasi sistem yaitu membuat dan menguji 

basis data dan jaringan, membuat dan menguji program, memasang dan menguji 

sistem baru, serta mengirim sistem baru ke dalam operasi (Whitten, Bentley dan 

Barlow, 1993 dalam Rina, 2002:2). 

1.  Membuat dan menguji basis data dan jaringan. 

Penerapan sistem yang baru atau perbaikan sistem dibuat pada basis data dan 

jaringan yang telah ada. Jika penerapan sistem yang baru memerlukan basis 

data dan jaringan yang baru atau dimodifikasi, maka sistem yang baru ini 

biasanya harus diimplementasikan sebelum pemasangan program komputer. 

2.  Membuat dan menguji program. 

Merupakan tahap pertama untuk siklus pengembangan sistem yang spesifik 

bagi programer. Bertujuan untuk mengembangkan rencana yang lebih rinci 

dalam pengembangan dan pengujian program komputer yang baru. 

3.  Memasang dan menguji sistem baru. 
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Tahap ini dilakukan untuk menyakinkan bahwa kebutuhan integrasi sistem 

baru terpenuhi. 

4.  Mengirim sistem baru kedalam sistem operasi. 

Tujuan tahap ini adalah untuk mengubah secara perlahan - lahan sistem lama 

menjadi sistem baru sehingga perlu dilakukan pemasangan basis data yang 

akan digunakan pada sistem baru. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1  Database  

 Representasi kumpulan fakta yang saling berhubungan disimpan secara 

bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan (redudansi) yang tidak perlu, 

untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Data perlu disimpan dalam basis data untuk 

keperlukan penyediaan informasi lebih lanjut. Data di dalam basis data perlu 

diorganisasikan sedemikan rupa,  supaya informasi yang dihasilkan berkualitas. 

Organisasi basis data yang baik juga berguna untuk efisiensi kapasitas 

penyimpanan. Dalam maksud yang sama, bisa juga diartikan sebagai sekumpulan 

informasi yang disusun sedemikian rupa untuk dapat  diakses oleh software 

tertentu. Database tersusun atas bagian yang yang disebut field dan record yang 

tersimpan dalam file. (Febrian, 2007: 133). 

Database adalah secara umum berarti koleksi data yang jelas identifikasinya, 

misalnya daftar nomor-nomor telepon, daftar buku-buku di sebuah perpustakaan. 

Secara teorities, sebuah database harus memuat semua informasi dalam satu file 

yang terdiri dari jumlah catatan yang masing-masing berisi informasi yang sejenis. 

(Sudarmo, 2006:108). 

 Dari dua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa database adalah tersusun 

atas bagian yang yang disebut field dan record yang tersimpan dalam file. 
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2.2    Relational Database Model 

  Menurut (Efendi, 2010:1), relational database model adalah suatu model 

basis data yang menggunakan tabel dua dimensi,  yang terdiri atas baris dan 

kolom untuk menggambarkan sebuah berkas data.  Model ini menunjukkan cara 

mengelola/mengorganisasikan data secara fisik dalam memory sekunder, yang 

akan berdampak pula pada bagaimana kita mengelompokkan data dan membentuk 

keseluruhan data yang terkait dalam sistem yang kita buat. Keuntungan Model 

Data Relasional yaitu : 

1. Bentuknya sederhana 

2. Mudah melakukan berbagai operasi data (query, update/edit, delete). 

        Contoh-contoh model basis data: 

a. Model basis data hirarki 

b. Model basis data network/jaringan 

c. Model basis data relational (paling banyak digunakan) 

        Contoh DBMS yang mengelola basis data relational : 

         a. dBase III+ 

         b. MS.Access 

         c. Borland-Paradox 

          c. Oracle 

 Bahasa Pada Model data Relasional 

Menggunakan bahasa query, yaitu pernyataan yang diajukan untuk 

mengambil informasi 
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2.3   Komputasi Paralel 

  Menurut (Jefri, 2009:10), komputasi paralel adalah suatu bentuk 

komputasi dimana instruksi-instruksi dijalankan secara berkesinambungan. 

Masalah yang besar dapat dibagi menjadi beberapa masalah yang lebih 

kecil(submasalah), untuk kemudian diselesaikan secara serempak. Komputasi 

paralel telah digunakan untuk melakukan komputasi yang mensyaratkan unjuk 

kerja yang tinggi(high-performance computing). Teknik komputasi ini semakin 

berkembang dewasa ini, hal ini disebabkan oleh batasan fisik di dalam penskalaan 

frekuensi(frequency scaling ). Komputasi paralel telah menjadi paradigma yang 

mendominan di dalam arsitektur komputer, yaitu misalnya prosesor multicore. 

  Program komputer paralel lebih susah untuk dibangun dibandingkan 

dengan program komputer serial, hal ini disebabkan keserempakan menimbulkan 

masalah yang potensial di dalam membagi pekerjaan menjadi subpekerjaan dan 

menggabungkan kembali subpekerjaan tersebut menjadi hasil oleh perangkat 

lunak,  diantaranya kondisi berebut(race condition). Komunikasi dan sinkronisasi 

diantara unit pemroses(processing unit) menjadi satu diantara tantangan terbesar 

untuk menghasilkan program paralel dengan performa yang baik. 

 Komputasi paralel adalah salah satu teknik melakukan komputasi secara 

bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer independen secara 

bersamaan. Ini umumnya diperlukan saat kapasitas yang diperlukan sangat besar, 

baik karena harus mengolah data dalam jumlah besar (di industri keuangan, 

bioinformatika, dll) ataupun karena tuntutan proses komputasi yang banyak. 

Kasus kedua umum ditemui di kalkulasi numerik untuk menyelesaikan persamaan 

matematis di bidang fisika (fisika komputasi), kimia (kimia komputasi). 
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  Alasan menggunakan komputasi paralel adalah untuk melakukan aneka 

jenis pekerjaan yang bersamaan dan mendukung infrastruktur mesin paralel yang 

terdiri dari banyak komputer yang dihubungkan dengan jaringan dan mampu 

bekerja secara paralel untuk menyelesaikan satu masalah. Untuk itu diperlukan 

aneka perangkat lunak pendukung yang biasa disebut sebagai middleware yang 

berperan untuk mengatur distribusi pekerjaan antar node dalam satu mesin paralel. 

Selanjutnya pemakai harus membuat pemrograman paralel untuk merealisasikan 

komputasi. Tidak berarti dengan mesin paralel semua program yang dijalankan 

diatasnya otomatis akan diolah secara paralel 

 Berdasarkan tingkatan  perangkat keras yang mendukung paralelisme, secara 

umum komputer-komputer paralel dapat diklasifikasikan: 

1. Multicore processing 

Merupakan prosesor yang memiliki beberapa unit pengeksekusi. Sebuah 

prosesor multicore dapat melakukan beberapa instruksi per siklus dari 

beberapa aliran instruksi. 

2.  Symmetric multiprocessing 

Merupakan sebuah sistem komputer dengan beberapa prosesor yang identik, 

dapat menggunakan struktur berbagi memori atau memori tersendiri yang 

saling terhubung melalui bus. 

3. Distributed computing 

Merupakan sebuah sistem komputer dengan memori terdistribusi, dimana 

masing-masing elemen pemrosesan dihubungkan oleh jaringan. 
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3. Cluster computing 

Merupakan sekumpulan komputer yang bekerja sama,dihubungkan oleh 

jaringan,  sehingga dapat dipandang sebagai sebuah kesatuan, cluster 

komputer ini dikoordinasi oleh sebuah komputer induk yang bertugas untuk 

mendistribusikan pekerjaan kepada masing-masing komputer lainnya. 

4. Massive parallel processing 

Merupakan sebuah komputer tunggal dengan banyak prosesor yang 

terhubung dalam sebuah jaringan. Di dalam MPP, tiap CPU mempunyai 

memory tersendiri, sistem operasi dan aplikasi yang sama. Tiap subsistem 

berkomunikasi satu dengan yang lainnya melalui interkoneksi berkecepatan 

tinggi. 

5. Grid computing 

Merupakan bentuk pemrosesan paralel yang paling terdistribusi. Grid 

computing memanfaatkan Internet sebagai saluran komunikasi antar 

komputer untuk menyelesaikan suatu permasalahan. 

6. Specialized parallel computer 

Komputer paralel yang dikhususkan untuk menyelesaikan tugas khusus. 

 

2.4   Database Paralel 

Menurut Madyatmadja (2010:1), distributed database technology dapat 

diimplementasi menjadi paralel database sistem. Paralel database sistem 

memanfaatkan paralelism pada manajemen data untuk menghasilkan database 

server yang memiliki performansi dan availability yang tinggi. Sebuah paralel 

DBMS dapat didefinisikan sebagai DBMS yang diimplementasikan pada multi 
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prosesor komputer. DBMS tersebut melakukan query dengan dua cara yaitu, 

inter-query paralelism dan intra-query paralelism. Karakteristik paralel DBMS : 

1. Paralel database adalah sebuah database yang file-file disimpan di tiap-tiap 

komputer yang berhubungan dengan jaringan. 

2. Sistem tersebut harus memiliki fungsionalisme penuh sebagai sebuah DBMS. 

Ini tidak sama dengan distributed file system dan transaction processing 

system. 

3. Distribusi data dari multiprosesor tidak terlihat oleh user, ini dibuat 

transparency. Teknologi paralel database memiliki konsep data indepedence. 

Sumber : kk.mercubuana.ac.id/files/15019-13-766060344744.doc. 

 Dari pendapat diatas maka dapat disimpulkan database paralel yaitu,  

sistem database memanfaatkan paralelism query pada manajemen data untuk 

menghasilkan database server yang memiliki performansi dan availability yang 

tinggi, sehingga informasi yang dihasilkan lebih efektif dan efisien. 

 Dari dua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa database adalah tersusun 

atas bagian yang yang disebut field dan record yang tersimpan dalam file. 

 

2.5   Penelitian Terdahulu 

David, 2010, ”Parallel Database Systems: The Future of High 

Performance Database Processing”, Arsitektur database paralel mesin telah 

berevolusi dari penggunaan eksotis hardware untuk arsitektur perangkat lunak 

paralel data flow berdasarkan konvensional bersama hardware. Ini desain baru 

memberikan speed-up mengesankan dan scaleup saat memprosesan query 

database relasional. 

11 



Sugiono, 2005, ”Evaluasi Pemakaian SQL Pada Sistem Database 

Terdistribusi”, Peningkatan transaksi yang terjadi pada server komputer sampai 

pada titik tertentu dapat menyebabkan antrian yang cukup lama dan terjadi time 

out, sehingga proses transaksi harus diulang kembali. Pada keadaan semacam ini 

diperlukan tambahan server untuk mengatasi proses transaksi. Tambahan 

sejumlah server bisa dilakukan pada satu area, kota, negara, maupun antar negara. 

Persoalan yang timbul bagaimana menggabungkan data menjadi satu kesatuan 

logik yang selalu terkini. 
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BAB III 

INSTALASI APLIKASI 

 
 Pada bab ini menjelaskan  atau membahas tentang instalasi aplikasi yang 

digunakan untuk implementasi database paralel menggunakan perangkat lunak 

hadoop, pada komputer yang menggunakan sistem operasi windows, ada beberapa 

aplikasi yang diperlukan untuk mengimplementasikan hadoop pada komputer 

berbasis windows 

3.1   Cygwin 

Cygwin adalah sebuah aplikasi untuk sistem operasi windows yang akan 

dibutuhkan untuk menambahkan Linux Environtmen pada OS Windows.  

Sangat berguna buat windows user yang belum familiar deng linux, dengan artian 

tidak perlu Install sitem operasi Linux pada PC/Lepty. (Moekhlisudin, 2013:1). 

3.1.1  Instalasi Cygwin 

 Alasan perlunya menggunakan cyqwin menginstal hadoop karena sistem 

operasi yang digunakan windows. Untuk menginstal cygwin langkah-langkanya 

sebagai berikut:  

1. Unduh installer dari cygwin http://www.cygwin.com .  

2. Jalankan file yang di download. Ketika komputer menampilkan antarmuka 

yang ditunjukkan pada gambar 3.1.  

 

 

 

13 

14 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=id&u=http://www.cygwin.com/&usg=ALkJrhgYJEdzUECsUeiglcBC__0IXAU-mg


 

 

 

 

 

Gambar 3.1  Instal Cygwin 

3. Ketika komputer menampilkan antarmuka seperti pada gambar 3.1, tetap 

menekan tombol next sampai Komputer menampilkan antarmuka yang 

ditunjukkan pada gambar 3.2. Pastikan Anda memilih openssh. Paket ini 

diperlukan untuk fungsi yang benar dari cluster Hadoop dan Eclipse plug-in.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2   Select Packages 

4. Setelah Anda memilih paket ini tekan tombol next untuk menyelesaikan 

instalasi.  
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3.1.2  Setting Cygwin 

 Setelah melakukan instalasi Cygwin, langkah selanjutnya mengatur SSH 

Demon seperti dibawah ini. 

1. Buka command prompt Cygwin.  

2. Jalankan perintah berikut:  

       ssh-host-config  

3. Ketika ditanya apakah pemisahan hak istimewa harus digunakan, menjawab 

tidak.  

4. Ketika ditanya apakah SSHD harus dipasang sebagai layanan, jawab ya.  

5. Ketika ditanya tentang nilai variabel lingkungan Cygwin, masukkan ntsec.  

6. Berikut adalah contoh session dari perintah ini. 

Perhatikan bahwa input diketik oleh pengguna akan ditampilkan dalam warna 

pink dan output dari sistem ditampilkan dalam warna abu-abu.  

 

Gambar 3.3  SSH Config 

Setelah melakukan setting Cygwin, langkah selanjutnya mengatur SSH 

Demon seperti dibawah ini. 

1. Cari ikon My Computer baik pada desktop atau dalam menu start-up, klik 

kanan di atasnya dan pilih Manage dari menu konteks.  
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2. Buka Layanan dan aplikasi di panel sebelah kiri kemudian pilih item 

Services.  

3. Cari CygWin sshd item dalam bagian utama dan klik kanan di atasnya.  

4. Pilih Mulai dari menu konteks.  

 

Gambar 3.4 Informasi Services  

Sebuah jendela kecil harus pop-up menunjukkan kemajuan layanan start-

up. Setelah jendela yang menghilang status CygWin sshd layanan harus berubah 

ke mulai.  

 

 

Eclipse plug-in dan skrip Hadoop membutuhkan otentikasi ssh yang akan 

dilakukan melalui tombol otorisasi dengan password. Langkah-langkah berikut 

menggambarkan bagaimana kunci otorisasi ditetapkan.  

1. Buka cygwin command prompt  

2. Jalankan perintah berikut untuk menghasilkan kunci  
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       ssh-keygen  

3. Ketika diminta untuk nama file dan frase lulus tekan ENTER untuk menerima 

nilai default.  

4. Setelah perintah selesai menghasilkan kunci, masukkan perintah berikut untuk 

mengubah ke direktori ssh Anda.:  

      cd ~ /. ssh  

5. Periksa apakah tombol memang dihasilkan dengan menjalankan perintah 

berikut:  

  ls-l  

Anda akan melihat dua file id_rsa.pub dan id_rsa dengan tanggal penciptaan 

baru-baru ini. File-file berisi kunci otorisasi.  

6. Untuk mendaftar tombol otorisasi baru masukkan perintah berikut (perhatikan 

tanda kurung ganda tajam-siku - mereka sangat penting):  

      cat id_rsa.pub >> authorized_keys  
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Gambar 3.5 Pengaturan Kunci Otomatis SSH 

7. Sekarang memeriksa apakah kunci yang diatur dengan benar dengan 

menjalankan perintah berikut:  

      ssh localhost  

Karena ini adalah instalasi ssh baru, Anda akan diperingatkan bahwa keaslian 

host tidak dapat ditentukan dan akan ditanya apakah Anda benar-benar ingin 

terhubung. Jawaban ya dan tekan ENTER. Anda harus melihat prompt Cygwin 

lagi, yang berarti bahwa Anda berhasil tersambung.  

8. Sekarang jalankan perintah lagi:  

      ssh localhost  

    Kali ini Anda tidak harus diminta untuk apa pun.  

 

 

 

3.2   Java 

19 



Java adalah bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai 

komputer termasuk telepon genggam. Bahasa ini awalnya dibuat oleh James 

Gosling saat masih bergabung di Sun Microsystems saat ini merupakan bagian 

dari Oracle dan dirilis tahun 1995. Bahasa ini banyak mengadopsi sintaksis yang 

terdapat pada C dan C++ namun dengan sintaksis model objek yang lebih 

sederhana serta dukungan rutin-rutin aras bawah yang minimal. Aplikasi-aplikasi 

berbasis java umumnya dikompilasi ke dalam p-code (bytecode) dan dapat 

dijalankan pada berbagai Mesin Virtual Java (JVM). (Willy,2012:1). 

 

3.2.1   Install Java 

Untuk menginstal java langkah-langkanya sebagai berikut:  

1. Unduh installer dari java  

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html .  

2. Jalankan file yang di download. Ketika komputer menampilkan antarmuka 

yang ditunjukkan pada gambar 3.6.  

 

Gambar 3.6  Instal Java 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_pemrograman
http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
http://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_genggam
http://id.wikipedia.org/wiki/James_Gosling
http://id.wikipedia.org/wiki/James_Gosling
http://id.wikipedia.org/wiki/James_Gosling
http://id.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
http://id.wikipedia.org/wiki/Oracle
http://id.wikipedia.org/wiki/1995
http://id.wikipedia.org/wiki/C_%28bahasa_pemrograman%29
http://id.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
http://id.wikipedia.org/wiki/P-code
http://id.wikipedia.org/wiki/Mesin_virtual_java


3. Ketika komputer menampilkan antarmuka seperrti pada gambar 3.7, tetap 

menekan tombol next sampai Komputer menampilkan antarmuka yang 

ditunjukkan pada gambar 3.7. 

 

Gambar 3.7   Finis Instalasi 

5. Setelah itu tekan tombol finis untuk menyelesaikan instalasi.  

 

3.2.2  Setting PATH Variabel 

Langkah berikutnya adalah untuk mengatur variabel lingkungan PATH 

sehingga Eclipse IDE dapat mengakses perintah Cygwin  

Untuk mengatur variabel lingkungan ikuti langkah berikut:  

1. Cari "My Computer" baik di desktop atau di start menu, klik kanan dan pilih 

Properties item dari menu.  

2. Bila Anda melihat kotak dialog Properties, klik pada tombol Variabel 

Lingkungan seperti gambar 3.8 
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Gambar 3.8  System Properties 

 

3. Ketika Lingkungan Variabel dialog muncul, klik pada variabel Path yang 

terletak di kotak Variabel Sistem dan kemudian klik tombol Edit.  



 

 

Gambar 3.9  Environment Viariabels 

4. Ketika dialog Edit muncul menambahkan teks berikut ke akhir bidang nilai 

Variable:  

  C: \ cygwin \ bin; c: \ cygwin \ usr \ bin  

 

Gambar 3.10 Edit System Variable 
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Catatan: Jika Anda menginstal cygwin di lokasi non-standar, memperbaiki 

nilai di atas sesuai.  

5. Tutup semua tiga kotak dialog dengan menekan tombol OK setiap kotak 

dialog.  

3.3   Eclipse 

Eclipse adalah sebuah IDE (Integrated Development Environment) untuk 

mengembangkan perangkat lunak dan dapat dijalankan di semua platform 

(platform-independent). Eclipse dikembangkan dengan bahasa pemrograman 

Java, akan tetapi Eclipse mendukung pengembangan aplikasi berbasis bahasa 

pemrograman lainnya, seperti C/C++, Cobol, Python, Perl, PHP, dan lain 

sebagainya. Selain sebagai IDE untuk pengembangan aplikasi, Eclipse pun bisa 

digunakan untuk aktivitas dalam siklus pengembangan perangkat lunak, seperti 

dokumentasi, test perangkat lunak, pengembangan web, dan lain sebagainya. 

(Fahmi, 2012:1). 

 

3.3.1   Install Eclipse 

Untuk menginstal eclipse langkah-langkanya sebagai berikut:  

1. Unduh installer dari eclipse  http://www.eclipse.org/downloads/.  

2. Jalankan file yang di download. Ketika komputer menampilakn antarmuka 

yang ditunjukkan pada gambar 3.11.  
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Gambar 3.11  Instal Java 

3. Ketika komputer menampilkan antarmuka seperti pada gambar 3.11, tetap 

menekan tombol next sampai komputer menampilkan antarmuka yang 

ditunjukkan pada gambar 3.12. 

 

Gambar 3.12   Finis Instalasi 

 

 

 

3.4  Hadoop 
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Hadoop adalah framework software berbasis Java dan opensource yang 

berfungsi untuk mengolah data yang sangat besar secara terdistribusi dan berjalan 

di atas cluster yang terdiri dari beberapa komputer yang saling terhubung. Hadoop 

dapat mengolah data dalam jumlah yang sangat besar hingga petabyte dan 

dijalankan di atas ribuan komputer. (Hugid, 2009:1). 

 

3.4.1  Instalasi Hadoop 

Langkah berikutnya adalah untuk men-download dan copy distribusi 

Hadoop.  

1. Ambil Hadoop 0.19.1 dan tempat dalam beberapa folder di komputer Anda 

seperti C: \ Java.  

2. Buka Cygwin command prompt.  

3. Jalankan perintah berikut:  

  cd  

4. Jalankan perintah berikut untuk mengaktifkan folder direktori home  untuk 

ditampilkan di jendela Windows Explorer:  

 

 

 

 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=id&u=http://apache.mirror99.com/hadoop/core/hadoop-0.19.1/&usg=ALkJrhgIk2S6CTDNrOafUHupRMqD6n7RRw


Gambar 3.13  Aktifkan Jendala Home 

5. Buka jendela Explorer lain dan arahkan ke folder yang berisi download 

Hadoop arsip.  

6. Salin arsip Hadoop ke folder direktori home Anda.  

Langkah berikutnya adalah untuk membongkar paket download dan disalin. 

Untuk membongkar paket ikuti langkah berikut:  

1. Buka jendela Cygwin baru.  

2. Setelah jendela baru muncul Cygwin, jalankan perintah berikut:  

      tar-xzf Hadoop-0.19.1.tar.gz  

Ini akan mulai membongkar distribusi Hadoop. Setelah beberapa menit Anda 

akan melihat Cygwin cepat baru lagi seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.14  

 

Gambar  3.14  Extrak Hadoop 

3. Ketika melihat prompt baru, jalankan perintah berikut:  

       ls-l  
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Perintah ini akan menampilkan isi dari direktori home Anda. Anda akan 

melihat sebuah direktori yang baru dibuat disebut Hadoop-0.19 .1  

4. Selanjutnya jalankan perintah berikut:  

cd Hadoop-0.19.1  

ls-l  

Jika Anda mendapatkan output yang mirip dengan berikut ini, semuanya 

membongkar dengan benar dan Anda dapat pergi ke langkah berikutnya.  

Total 4145  
       -Rw-r - r - 1 vlad ada 295.315 19 Februari 19:13 

CHANGES.txt  

 

       -Rw-r - r - 1 vlad ada 11358 19 Februari 19:13 

license.txt  

 

       -Rw-r - r - 1 vlad ada 101 Feb 19 19:13 NOTICE.txt  

 

       -Rw-r - r - 1 vlad ada 19 Feb 1366 19:13 README.txt  

 

       drwxr-xr-x + 2 vlad ada 0 26 Feb 5:41 bin  

 

       -Rw-r - r - 1 vlad ada 58.440 19 Februari 19:13 

build.xml  

 

       drwxr-xr-x + 4 vlad ada 0 19 Februari 19:18 c + +  

 

       drwxr-xr-x + 2 vlad ada 0 10 Mar 13:46 conf  

 

       drwxr-xr-x + 12 vlad ada 0 19 Februari 19:12 contrib  

 

       drwxr-xr-x + 7 vlad ada 0 26 Februari 05:41 docs  

 

       -Rw-r - r - 1 vlad ada 19 Feb 6839 19:12 Hadoop-

0.19.1-ant.jar  

 

       -Rw-r - r - 1 vlad ada 2.384.306 19 Februari 19:18 

Hadoop-0.19.1-core.jar  

 

       -Rw-r - r - 1 vlad ada 134.119 Feb 19 19:12 Hadoop-

0.19.1-examples.jar  

 

       -Rw-r - r - 1 vlad ada 1.276.792 19 Februari 19:18 

Hadoop-0.19.1-test.jar  

 

       -Rw-r - r - 1 vlad ada 52.295 19 Februari 19:12 

Hadoop-0.19.1-tools.jar  

 

       drwxr-xr-x + 4 vlad ada 0 26 Februari 05:41 lib  

 

       drwxr-xr-x + 3 vlad ada 0 26 Feb libhdfs 05:41  
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       drwxr-xr-x + 2 vlad ada 0 26 Februari 05:41 

librecordio  

 

       drwxr-xr-x + 4 vlad ada 0 10 Mar 13:46 log  

 

       drwxr-xr-x + 15 vlad ada 0 26 Februari 05:41 src  

 

       -Rwxr-xr-x 1 vlad ada 1 Mar 1079 16:41 testProj.jar  

 

       drwxr-xr-x + 8 vlad ada 0 19 Feb webapps 19:12  

       

Sekarang Hadoop telah dibongkar, kami siap untuk mengkonfigurasinya.  

1. Buka jendela Cygwin baru dan jalankan perintah berikut:  

cd Hadoop-0.19.1  

cd conf  

explorer.  

 

Gambar  3.15  Config Hadoop 

2. Perintah terakhir akan menyebabkan jendela Explorer untuk 'conf' direktori 

untuk pop up. Minimalkan untuk sekarang atau memindahkannya ke samping.  

3. Peluncuran Eclipse.  

4. Memunculkan 'conf' jendela Explorer dibuka pada Langkah 2 dan tarik file 

Hadoop-situs ke jendela utama Eclipse.  

5. Masukkan baris berikut antara <configuration> dan </ configuration> tag.  

 <property>  

 <name> fs.default.name </ name>  

 <value> HDFS :/ / localhost: 9100 </ value>  

 </ Property>  

 <property>  

 <name> mapred.job.tracker </ name>  

 <value> localhost: 9101 </ value>  

 </ Property>  

 <property>  

 <name> dfs.replication </ name>  

 <value> 1 </ value>  
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 </ Property>  

 

 

Gambar  3.16  Konfigurasi Situs 

Mengedit file konfigurasi situs  

6. Tutup Eclipse, Cygwin komando dan jendela Explorer.  

Langkah selanjutnya adalah untuk memformat Namenode untuk membuat File 

System Hadoop Distributed (HDFS).  

1. Buka jendela Cygwin baru.  

2. Jalankan perintah berikut:  

cd Hadoop-0.19.1  

mkdir log  

bin / Hadoop namenode-format  



 

Gambar  3.17 Format Name Node 

3. Perintah terakhir akan berlangsung selama beberapa waktu dan 

menghasilkan output yang sama dengan yang ditunjukkan di bawah ini:  

 

Gambar  3.18 Hadoop Distributed File System 

Sekarang file system telah dibuat, Anda dapat melanjutkan ke langkah 

berikutnya.  

Langkah berikutnya adalah untuk menginstal dan memeriksa Hadoop plug-in 

untuk Eclipse.  

1. Buka jendela Cygwin baru dan jalankan perintah berikut:  
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cd Hadoop-0.19.1  

cd sumbangsih  

cd eclipse-plugin  

explorer.  

 

Gambar  3.19 Arahkan ke Hadoop gerhana folder Plugin 

2. Kecilkan jendela yang baru muncul dan memindahkannya ke kanan layar.  

3. Buka jendela Explorer lain baik melalui "My Computer" icon atau dengan 

menggunakan "Start -> Run" menu. Arahkan ke instalasi Eclipse dan 

membuka "plugin" folder.  

4. Salin file "Hadoop-0.19.1-eclipse-plugin.jar" dari folder eclipse-plugin 

Hadoop ke folder plugin Eclipse seperti yang ditunjukkan pada gambar 

3.20.  
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Gambar  3.20 Salin Hadoop Eclipse Plugin 

5. Tutup kedua jendela explorer  

6. Mulai Eclipse  

7. Klik pada ikon perspektif terbuka , Yang biasanya terletak di pojok 

kanan atas aplikasi gerhana. Kemudian pilih lain dari menu.  

8. Pilih Map / Reduce dari daftar perspektif dan tekan tombol "OK".  

9. Akibatnya IDE Anda harus membuka perspektif baru yang terlihat mirip 

dengan gambar 3.21.  

 

Gambar  3.21 Eclipse Map / Reduce Perspektif 

 

Sekarang bahwa kita diinstal dan dikonfigurasi Hadoop klaster dan eclipse 

plugin yang saya adalah waktu untuk menguji setup dengan menjalankan sebuah 

proyek sederhana.  

Langkah selanjutnya adalah untuk meluncurkan cluster baru dikonfigurasi.  

1. Tutup semua jendela pada desktop, buka lima Cygwin jendela dan 

mengatur mereka seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.22.  
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Gambar  3.22 Jendela Cygwin 

2. Mulai namenode di jendela pertama dengan mengeksekusi:  

cd Hadoop-0.19.1  

bin / Hadoop namenode  

3. Mulai namenode sekunder di jendela kedua dengan mengeksekusi:  

cd Hadoop-0.19.1  

bin / Hadoop secondarynamenode  

4. Mulai tracker pekerjaan jendela ketiga dengan mengeksekusi:  

cd Hadoop-0.19.1  

bin / haoop jobtracker  

 

5. Mulai node data jendela keempat dengan mengeksekusi:  

cd Hadoop-0.19.1  

bin / haoop datanode  

6. Mulai tracker tugas jendela kelima dengan mengeksekusi:  

cd Hadoop-0.19.1  

bin / haoop tasktracker  
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7. Sekarang Anda harus memiliki sebuah cluster Hadoop operasional. Jika 

everthing berjalan baik layar Anda akan terlihat seperti pada gambar 3.23:  

 

Gambar  3.23 Menjalankan Cygwin 

Pada titik ini cluster berjalan dan Anda dapat melanjutkan ke langkah 

berikutnya. Langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi lokasi Hadoop dalam 

lingkungan Eclipse.  

1. Peluncuran lingkungan Eclipse.  

2. Buka Map  / Reduce perspektif dengan mengklik ikon perspektif terbuka ( 

), Pilih "Lainnya" dari menu, lalu pilih "Map / Reduce" dari daftar 

perspektif.  
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Gambar  3.24 Pembuatan Map Raduce 

3. Setelah beralih ke Map / Reduce perspektif, pilih Map tersebut / Reduce 

tab Lokasi terletak di bagian bawah dari lingkungan Eclipse. Kemudian 

klik kanan pada ruang kosong di tab tersebut dan pilih "New Hadoop 

lokasi ...." dari menu konteks. Anda akan melihat kotak dialog yang mirip 

dengan yang ditunjukkan pada gambar 3.25.  

 

Gambar  3.25 Menyiapkan baru Map / Reduce lokasi 

4. Isi item berikut, seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.25.  

a. Lokasi Nama - localhost  
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b. Peta / Mengurangi Guru  

a) Host - localhost  

b) Port - 9101  

c. DFS Guru  

a) Centang "Gunakan M / R Guru host"  

b) Port - 9100  

d. Nama pengguna - Pengguna  

Kemudian tekan tombol Finish.  

5. Setelah menutup Hadoop lokasi pengaturan dialog, Anda akan melihat 

lokasi baru di "Map / Reduce Lokasi" tab.  

6. Pada tab Project Explorer di sisi kiri jendela Eclipse, menemukan DFS 

Lokasi barang. Buka menggunakan "+" icon di kiri. Di dalam, Anda akan 

melihat referensi lokasi localhost dengan ikon gajah biru. Jauhkan 

membuka item di bawah sampai Anda melihat sesuatu seperti pada 

gambar 3.26.  

 

Gambar  3.26  Koneksi Hadoop 

7. Browsing lokasi HDFS  

Anda sekarang dapat melanjutkan ke langkah berikutnya.  
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Kami sekarang siap untuk menjalankan pertama Map / Reduce proyek namun data 

masih hilang. Bagian ini menjelaskan cara meng-upload data ke Hadoop 

Distributed File System (HDFS).  

Upload File Untuk HDFS  

1. Buka jendela perintah Cygwin baru.  

 

Gambar  3.27 Membuat File Baru Hadoop 

2. Jalankan perintah berikut di jendela Cygwin baru seperti yang ditunjukkan 

pada gambar 3.27.  

cd Hadoop-0.19.1  

bin / Hadoop fs-mkdir In  

bin / Hadoop fs-put *. txt In  

Ketika terakhir dari perintah di atas mulai mengeksekusi, Anda akan 

melihat beberapa kegiatan lainnya Hadoop jendela seperti yang 

ditunjukkan pada gambar 3.28.  
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Gambar  3.28  Config Hadoop 

Hasil perintah ini adalah direktori yang baru dibuat - bernama In - di 

HDFS yang berisi kumpulan file teks yang datang dengan distribusi 

Hadoop.  

3. Tutup Jendela Cygwin.  

Periksa apakah file yang diupload dengan benar  

Pada bagian ini kita akan memeriksa apakah file yang di-upload dengan benar.  

1. Buka lingkungan Eclipse.  

2. Buka folder DFS lokasi yang terletak di tab Project Explorer dari Map / 

Reduce perspektif.  

3. Buka folder localhost dalam folder lokasi DFS.  

4. Tetap membuka folder HDFS sampai Anda menavigasi ke yang baru 

dibuat Dalam direktori, seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.29.  
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Gambar  3.29  Memverifikasi bahwa data yang diupload dengan benar 

5. Ketika Anda sampai ke Dalam direktori, klik dua kali pada file 

LICENCE.txt untuk membukanya.  

6. Jika Anda melihat sesuatu yang mirip dengan gambar di atas maka data 

yang diupload dengan benar dan Anda dapat melanjutkan untuk proyek 

Hadoop pertama Anda.  

Anda sekarang dapat melanjutkan ke langkah berikutnya.  

Sekarang kita siap untuk membuat dan menjalankan proyek Hadoop keluar 

pertama.  

 

 

Membuat dan mengkonfigurasi proyek eclipse hadoop.  

1. Peluncuran Eclipse.  

2. Klik kanan pada ruang kosong di jendela Project Explorer dan pilih New -

> Project .. untuk membuat proyek baru.  
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3. Pilih Map / Reduce Proyek dari daftar jenis proyek seperti yang 

ditunjukkan pada gambar 3.30.  

 

                                  Gambar  3.30 Membuat Hadoop Project 

4. Tekan tombol Next.  

5. Anda akan melihat proyek properti window yang sama dengan yang 

ditunjukkan pada gambar 3.31  

 

Gambar  3.31  Menentukan Lokasi Penyimpanan 

6. Isi nama proyek dan klik pada Configure Hadoop tautan Instalasi di sisi 

kanan jendela konfigurasi proyek. Ini akan memunculkan jendela 
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Preferences proyek ditunjukkan pada gambar 3.32.  

 

Gambar  3.32 Hadoop Install Directory 

7. Pada jendela Preferences proyek memasuki lokasi direktori Hadoop di 

bidang direktori instalasi Hadoop seperti yang ditunjukkan di atas.  

Jika Anda tidak yakin tentang lokasi direktori home Hadoop, lihat 

Langkah 1 dari bagian ini . Hadoop rumah direktori satu tingkat dari 

direktori conf.  

8. Setelah memasuki lokasi menutup jendela Preferences dengan menekan 

tombol OK. Kemudian tutup jendela Project dengan tombol Finish.  

9. Anda sekarang telah menciptakan proyek pertama Eclipse Hadoop Anda. 

Anda harus melihat namanya di tab Project Explorer.  

Membuat Map Reduce kelas driver  

1. Klik kanan pada proyek Hadoop baru dibuat di tab Project Explorer dan 

pilih New -> lain dari menu konteks.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=id&u=http://v-lad.org/Tutorials/Hadoop/10%2520-%2520configure%2520hadoop.html&usg=ALkJrhjfWNOJCXdWTrg-EaGJ6bXT6SFAGA


2. Pergi ke Peta tersebut / Mengurangi folder, pilih MapReduceDriver, 

kemudian tekan tombol Next seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.33.  

 

Gambar  3.33 Map Reduce Driver 

3. Ketika Driver Wizard MapReduce muncul, masukkan TestDriver di 

bidang Nama dan tekan tombol Finish. Ini akan membuat kode kerangka 

untuk Driver MapReduce.  

 

Gambar  3.34 Name Mapreduce Driver 
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4. Sayangnya Hadoop plug-in untuk Eclipse adalah sedikit keluar dari 

langkah dengan Hadoop API baru-baru ini, jadi kita perlu mengedit kode 

driver sedikit.  

Cari dua baris berikut dalam kode sumber dan komentar mereka:  

conf.setInputPath (Jalan baru ("src"));  

conf.setOutputPath (Jalan baru ("keluar"));  

Masukkan kode berikut immediatly setelah dua baris Anda hanya 

berkomentar keluar (lihat gambar di bawah):  

conf.setInputFormat (TextInputFormat.class);  

conf.setOutputFormat (TextOutputFormat.class);  

FileInputFormat.setInputPaths (conf, Jalan baru ("In"));  

FileOutputFormat.setOutputPath (conf, Jalan baru ("Out"));  

 

Gambar  3.35 File Java MapReduce Driver 

5. Setelah Anda mengubah kode, Anda akan melihat baris baru dianggap 

salah oleh Eclipse. Klik pada ikon kesalahan untuk setiap baris dan pilih 

saran Eclipse untuk mengimpor kelas hilang.  



Anda perlu mengimpor kelas-kelas berikut: TextInputFormat, 

TextOutputFormat, FileInputFormat, FileOutputFormat.  

6. Setelah kelas hilang diimpor Anda siap untuk menjalankan proyek.  

Menjalankan Hadoop Proyek  

1. Klik kanan pada kelas TestDriver di tab Project Explorer dan pilih Run 

As -.> Run pada Hadoop ini akan memunculkan jendela seperti yang 

ditunjukkan pada gambar 3.36.  

 

Gambar  3.36 Select Hadoop Location 

2. Pada jendela yang ditunjukkan di atas pilih "Pilih lokasi Hadoop yang 

ada", kemudian pilih localhost dari daftar di bawah. Setelah itu klik 

tombol Finish untuk memulai proyek Anda.  
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3. Jika Anda melihat output konsol mirip dengan yang ditunjukkan pada 

gambar 3.37, Selamat! Anda telah memulai proyek berhasil!  

 

Gambar  3.37 Output Consule 

Hadoop adalah kerangka kerja untuk paralelisasi otomatis pada komputasi. 

Tetapi hadoop ini sering  menimbulkan tantangan tertentu misalnya 

memahami debug program Hadoop. Salah satu cara untuk membuatnya 

sedikit lebih mudah adalah memiliki versi sederhana dari cluster Hadoop 

yang berjalan secara local pada sistem operasi microsoft windows dan 

bagaimana mengintegrasikan dengan Eclipse dan Java. 

(http://www.v-lad.org/Tutorials/Hadoop/03%20-%20Prerequistes.html , 

diakses tanggal 12 april 2013) 

Sejak Hadoop adalah lingkungan yang sangat kompleks, tutorial ini telah 

dipecah menjadi beberapa langkah kecil. Setiap langkah melibatkan 

menyiapkan beberapa aspek dari sistem dan memverifikasi bahwa ia telah 

diatur dengan benar. Untuk pemahaman yang lebih baik, masing-masing 

tutorial disertai dengan screenshot dan video yang direkam dari langkah-

langkah.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Hasil 

Untuk melakukan pengujian terhadap system basis data parallel 

menggunakan hadoop  framework  akan digunakan data Automatic Weather 

Stations (AWS). 

4.1.1   Automatic Weather Stations (AWS) 

AWS merupakan suatu peralatan atau sistem terpadu yang didisain untuk 

pengumpulan data cuaca secara otomatis serta diproses agar pengamatan menjadi 

lebih mudah. AWS umumnya dilengkapi  dengan sensor, Remote Terminal Unit 

(RTU), Komputer, unit LED Display. Sensor-sensor yang digunakan meliputi 

sensor temperatur, arah dan kecepatan angin, kelembaban, presipitasi, tekanan 

udara,pyranometer, net radiometer. RTU terdiri atas datalogger dan back up 

power yang berfungsi sebagai terminal pengumpulan data cuaca dari sensor 

tersebut dan ditransmisikan ke unit pengumpulan data pada komputer. 

Masing-masing parameter cuaca dapat ditampilkan melalui LED (Light Emiting 

Diode) Display, sehingga para pengguna dapat mengamati cuaca saat itu (present 

weather, BMG telah memasang beberapa peralatan AWS  baik yang terpasang 

secara terintegrasi (AWS wilayah Jabodetabek) maupun yang berdiri sendiri 

(tidak terintegrasi). Saat ini AWS yang terpasang di stasiun pengamatan BMG 

telah lebih dari 70 peralatan dengan berbagai merk (a.l. Cimel, Vaisala, Jinyang, 

RM Joung dsb). (Farensa, 2012:1). 
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4.1.2   Deskripsi AWS Data Cuaca  

Data yang terekam disimpan ke dalam file harian, contoh 

UBD062010_CONSOLE.dat adalah file ASCII dengan aturan penamaan  yaitu : 

1. Semua log file di awali dengan nama kelompok log (log group), maksimum 2 

karakter, diikuti dengan tanggal. 

2. Nama Log group biasanya terdiri dari huruf diikuti dengan angka. 

3. Contoh di atas mempunyai arti, L2 = log group nomor 2, 010326 = tahun 2001 

bulan 03 tanggal 26 (YYMMDD). 

Format data dari masing-masing file dengan jelas dapat dibaca dari header 

yang menyertainya di tiap file data seperti dibawah ini. 

1. Baris memo 

2. Baris nama variabel 

Nama variabel antara satu AWS dengan AWS yang lainnya dapat berbeda 

tergantung setting yang kita persiapkan. Berikut adalah penjelasan masing-masing 

nama variabel dari . 

1. Time : Tanggal dan Jam perekaman data, nilai ini mempunyai interval yang 

tetap sesuai dengan setting yang kita lakukan, untuk contoh diatas memiliki 

interval perekaman setiap 1 menit. 

2. Status : Kondisi dari perekaman data, dapat bernilai valid atau invalid. 

3. PR1M_SUM : Nilai akumulasi curah hujan dalam 1 menit 

4. RH1M_AVG : Nilai rata-rata kelembaban relatif dalam 1 menit 

5. SR1M_AVG : Nilai rata-rata radiasi matahari dalam 1 menit 

6. TA1M_AVG : Nilai rata-rata suhu udara dalam 1 menit 
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7. W1dAve1m : Nilai rata-rata arah angin dalam 1 menit 

8. W1sAve1m : Nilai rata-rata kecepatan angin dalam 1 menit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1  Hasil 

 Dari hasil pengamatan penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dengan 

adanya implementasi database paralel menggunakan MySQL relational database 

management system adalah : 

1. Penelitian ini menghasilkan implementasi database paralel menggunakan 

MySQL relational database management system. 

2.  implementasi database paralel menggunakan MySQL relational database 

management system di bangun dengan bahasa scripting PHP dan database 

MySQL. 

3. Agar database terdistribusi memiliki perpormansi dan availability yang tinggi 

maka perlu dibentuk paralel database sistem dan melakukan penerapan 

terhadap query paralelism yang terdiri dari inter query paralelism dan  intra 

query paralelism agar mendapatkan hasil informasi dari database secara 

optimal dan cepat. 

 

 

 

 

 

5.2 Saran 
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 Dengan adanya program implementasi database paralel menggunakan 

MySQL relational database management system. 

1.  Diharapkan implementasi database paralel menggunakan MySQL relational 

database management system ini dapat menbantu dalam manajemen database 

khususnya database paralel dengan MySQL. 

2. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka tidak 

menutup kemungkinan implementasi database paralel menggunakan MySQL 

relational database management system  yang telah ada ini dapat 

dikembangkan lagi dengan fasilitas-fasilitas yang belum ada pada perangkat 

lunak ini. 
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