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MANAJEMEN DATA LOCK 
Obyektif : 
1. Mengetahui konsep lock  
2. Mengetahui konsep share pada file database  
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7.1 LOCKING 
 
• Locking adalah salah satu mekanisasi pengontrol konkuren. 

• Konsep dasar : 
 Ketika suatu transaksi memerlukan jaminan bahwa record yang diinginkan 

tidak akan berubah secara mendadak, maka diperlukan kunci untuk record 

tersebut. 

• Fungsi kunci (lock) adalah dengan menjaga record tersebut agar tidak 

dimodifikasi transaksi lain. 

 
Lock Mode 
Lock mode mengindikasikan tipe pengaksesan object yang di-lock yang 

diijinkan untuk user concurrent lain.  

1.  SHARE (S) 

    Lock Mode Share memungkinkan pemilik lock dan user concurrent lain untuk 

membaca data yang di-lock tetapi tidak untuk mengubahnya.  

2.  UPDATE (U) 

    Lock Mode Update memungkinkan pemilik lock untuk membaca data yang 

di-lock sekaligus mengubahnya. Saat pemilik pada akhirnya tidak melakukan 

perubahan terhadap datanya, lock diubah menjadi exclusive. 

3.  EXCLUSIVE (X) 

    Lock Mode Exclusive memungkinkan pemilik lock untuk membaca dan 

mengubah data yang di-lock. User lain tidak dapat mengakses data ini. 

 
Lock digunakan dengan cara sebagai berikut : 

• Beberapa transaksi yang membutuhkan pengaksesan sebuah data item 

harus me-lock data item tersebut, permintaan Read Lock hanya untuk 

mengakses atau Write Lock untuk  membaca dan menulis. 

• Jika data item belum di-lock oleh transaksi lain, lock diperbolehkan 
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• Jika data item saat ini di-lock, DBMS menentukan apakah permintaan sesuai 

dengan lock yang ada. Jika Read Lock yang diminta pada data item yang 

telah di-lock, permintaan akan diperbolehkan selain itu transaksi harus 

menunggu sampai Write Lock yang ada dibebaskan. 

 
Cara kerja dari kunci : 

1. Pertama kita asumsikan terdapat 2 macam kunci : 

• Kunci X : kunci yang eksklusif. 

• Kunci S : kunci yang digunakan bersama-sama. 

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

transaksi B untuk suatu kunci pada R ditunda, dan B harus menungggu 

sampai A melepaskan kunci tersebut. 

3. Jika transaksi A menggunakan kunci S pada record R, maka :\ 

a. Bila transaksi B ingin menggunakan kunci X, maka B harus menunggu 

sampai A melepaskan kunci tersebut. 

b. Bila transaksi B ingin menggunakan kunci S, maka B dapat menggunakan 

kunci S bersama A. 

 

Tabel Kunci : 

 
 X S -       X = kunci X 

X N N Y       S = kunci S 

S N Y Y       N = No 

- Y Y Y       Y = Yes 

 

4. a. Bila suatu transaksi hanya melakukan pembacaan saja, secara otomatis 

ia memerlukan kunci S  baca (S) 

b. Bila transaksi tersebut ingin memodifikasi record maka secara otomatis ia 

memerlukan kunci X  memodifikasi (X) 

c. Bila transaksi tersebut sudah menggunakan kunci S, setelah itu ia akan 

memodifikasi record, maka kunci S akan dinaikan ke level kunci X. 
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5. Kunci X dan kunci S akan dilepaskan pada saat synchpoint (synchronization 

point). Synchpoint menyatakan akhir dari suatu transaksi dimana basis data 

berada pada state yang konsisten. Bila synchpoint ditetapkan maka : 

• Semua modifikasi program menjalankan operasi commit atau rollback. 

• Semua kunci dari record dilepaskan. 
 
 
7.2 SHARING DATABASE FILES ACROSS JOBS 

 

Semua file database dapat digunakan oleh beberapa user pada waktu yang 

sama. Beberapa operasi dapat me-lock file, member atau data di dalam member 

dan mencegahnya dari penggunaan bersama. 

 
Setiap perintah database atau pemrograman bahasa tingkat tinggi membutuhkan 

file, member dan data yang digunakan. Sebagai contoh Logical file membutuh-

kan data dari physical file member.  

 
Record Lock 
Database di AS/400 dibuat terintegrasi dengan record-recordnya. Sebagai 

contoh, jika PGMA membaca sebuah record untuk update, maka record tersebut 

di-lock. Tetapi program lain dapat membaca record hanya untuk query. Sistem 

membuat database terintegrasi 

 
Sistem sudah menentukan kondisi lock pada type file processing pada program 

dan permintaan operasi. Contoh jika option update atau delete, masing - masing 

record terbaca di lock sehingga beberapa user dapat membaca record pada 

waktu yang sama, tapi hanya satu user yang dapat meng-update record 

tersebut. 

 
Sistem secara normal menunggu beberapa detik untuk sebuah record yang di-

lock sampai dibebaskan sebelum mengirimkan pesan ke program bahwa record 

yang diminta tidak dapat dibaca. Default waktu tunggu adalah 60 detik, tapi kita 

dapat men-set waktu tunggu melalui parameter WAITRCD pada perintah create 
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dan change file. Jika program memberitahukan bahwa record yang diinginkan di-

lock oleh operasi lain, program dapat memberikan aksi yang sesuai (contoh kita 

dapat mengirimkan pesan ke operator bahwa permintaan record saat ini tidak 

tersedia). 

 
Sistem secara otomatis membebaskan sebuah lock saat record yang di-lock di 

update atau dihapus. Kita dapat membebaskan record yang di-lock tanpa meng-

update record. Untuk informasi bagaimana membebaskan sebuah record yang 

di-lock dapat dilihat pada petunjuk bahasa tingkat tinggi (high level languange). 

Kita dapat menggunakan perintah Display Record Lock (DSPRCDLCK) untuk 

menampilkan status lock saat ini dari record untuk physical file member. 

Tergantung pada parameter yang kita tentukan, perintah ini menampilkan status 

lock untuk record yang ditentukan atau menampilkan status lock untuk semua 

record di member. Kita juga bisa menampilkan record lock dari tampilan Work 

with Job (WRKJOB). 

 
Kita dapat menentukan jika job saat ini mempunyai beberapa record lock 

menggunakan perintah Check Record Lock (CHKRCDLCK). Perintah ini 

mengembalikan sebuah pesan (yang dapat dimonitor) jika job kita mempunyai 

beberapa record lock. Jika kita mempunyai record lock, program dapat 

membebaskan record lock tersebut.  

 
File Lock 
Beberapa operasi file menentukan file untuk operasinya. Selama penentuan file, 

beberapa program mencoba untuk membuka file tersebut untuk menunggu 

sampai file dibebaskan. Kita dapat mengontrol waktu sebuah program menunggu 

sampai sebuah file tersedia dengan menentukan waktu tunggu pada WAITFILE 

parameter pada perintah create dan change file. Jika kita tidak meminta waktu 

tunggu default sistem untuk waktu tunggu file adalah 0 detik. 

 
 
 
 

AS/400 hal. B.185 



TSI Perbankan 
 

 
Sebuah file ditentukan saat sebuah operasi yang mengubah attributenya dijalan-

kan. Operasi-operasi ini (seperti move, rename, grant atau revoke, change 

owner atau delete) tidak dapat dijalankan pada waktu yang sama dengan 

beberapa operasi lain pada file yang sama atau pada member di file tersebut. 

Operasi file lain (seperti display, open, dump atau check object) hanya 

menggunakan pendefinisian file, dan lock menjadikan file kurang exclusive. 

Operasi-operasi tersebut dapat dijalankan pada waktu yang sama dengan 

operasi lainnya dan dengan operasi input/output  pada member. 

 
Member Locks 
Operasi-operasi member (seperti add dan remove) secara otomatis menyedia-

kan file untuk mencegah operasi file lain terjadi pada waktu yang sama. Operasi 

input/output pada member yang sama tidak dapat dijalankan, tetapi operasi-

operasi input/output pada member-member lain pada file yang sama dapat 

dijalankan pada waktu yang sama. Sebagai tambahan, pengorganisasian kem-

bali sebuah physical file member membutuhkan pengalokasian data member. 

 
Record Format Data Locks 
Jika  kita ingin me-lock seluruh record - record yang berhubungan dengan record 

format (contoh seluruh record di physical file) kita dapat menggunakan 

parameter RCDFMTLCK pada perintah OVRDBF. 
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