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Pendahuluan
• MySQL memberikan akses kontrol serta batasan

kewenangan yang ketat terhadap client yang
mengakses ke sistem.

• Dua tingkat keamanan dalam operasi basis
data:
– Connection

• Verifikasi user dan password
• Verifikasi range IP, subnet.

– Privileges
• Batasan akses terhadap database, tabel, field.
• Batasan akses terhadap operasi insert, update, delete,

dsb.
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Mysql Grant Table
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Tabel User
• Mysql menggunakan kombinasi identifikasi user

dan host sebagai dasar keamanan sistem.
• Identifikasi ini terdapat pada tabel user.
• Didalam tabel user terdapat 3 field yang

memungkinkan user dapat terhubung ke
database yakni:
– Host
– User
– Password
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• Untuk melihat siapa sajakah user yang telah
terdaftar pada sistem, dapat menggunakan
perintah berikut:
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• Untuk melihat insert, update, delete, dan event
privileges pada user dapat menggunakan
perintah berikut.
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MySQL Privileges Level
• Berikut ini level-level kewenangan pada MySQL
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• Melihat level privileges pada user dengan
perintah GRANT.
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Tabel db
• Tabel db digunakan untuk

mengontrol database yang
digunakan user serta
mengendalikan operasi-
operasi yang mungkin
dilakukan user pada
database tersebut.
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• Untuk melihat user yang telah dibatasi pada
tabel db dapat menggunakan perintah berikut:

• Untuk melihat hak akses apa saja pada tabel db
untuk user deni gunakan perintah sbb:
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• Jika menggunakan perintah grant
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• Dari informasi tersebut dapat dilihat bahwa user
deni untuk database deni memiliki privileges
select dan create.

• Select artinya user deni dapat lihat informasi
pada database deni.

• Create artinya user deni dapat membuat
database ‘deni’ dan tabel pada database deni
namun tidak memiliki kewenangan insert,
update, delete, atau drop table, serta tidak
memiliki kewenangan drop database.

13



• Perhatikan perintah berikut:

• Kemudian ketika user deni akan menghapus
database.
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tables_priv dan columns_priv
• MySQL menyediakan tables_priv dan

columns_priv untuk memungkinkan database
administrator membatasi akses pada tabel dan
kolom tertentu.
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• Didalam tables_priv
field berisi level
privileges untuk
kombinasi
user/database/dan
host.



• Untuk melihat batasan table privileges pada
user “deni” gunakan perintah berikut:
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• Dari informasi tersebut dapat dilihat bahwa user
deni dibatasi hanya dapat melihat tabel barang
dan mahasiswa, hanya user deni masih memiliki
kewenangan untuk menambah dan mengubah
tabel barang.
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• Lalu kenapa user deni tidak dapat melihat
semua data mahasiswa?
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• Tabel columns_priv digunakan untuk membatasi
akses user terhadap field pada suatu tabel.

• Sebagai contoh untuk melihat batasan terhadap
field untuk user deni, gunakan perintah berikut:
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• Dari informasi tersebut user deni hanya dibatasi
untuk akses field nim, nama, dan telp pada tabel
mahasiswa.

• Struktur tabel mahasiswa dilihat dari root.
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• Struktur tabel mahasiswa dilihat dari user deni:
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Ada Pertanyaan ?



Mengelola User Privileges
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Menambah User
• Untuk membuat user baru dapat menggunakan

perintah :

Create User ‘nama_user’@’nama_host’
Identified by ‘password’;

• Untuk menghapus user dapat menggunakan
perintah :

Drop User ‘nama_user’@’nama_host’; 24



Menambah dan menghapus
privileges

• Untuk menambah kewenangan pada user dapat
menggunakan perintah GRANT.

GRANT level_privileges1, level_privileges2,...
ON database.table
TO user
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• Untuk menghapus kewenangan user gunakan
perintah REVOKE.

REVOKE level_privileges, level_privileges,...
ON database.table
FROM user;
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Praktikum 5.1
• Sebelum mulai buatlah database baru dengan

nama
– master_database1
– master_database2

• Pada master_database1 buatlah tabel-tabel
berikut serta tambahkan datanya.

27



28



29



• Pada master_database2 buatlah tabel-tabel
berikut serta tambahkan datanya.
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• Selanjutnya buatlah user dengan nama ‘anton’
dengan password ‘anton’

• Selanjutnya cobalah masuk ke dbms.
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• User anton belum memiliki hak akses ke
database manapun.

• Selanjutnya atur user ‘anton’ agar dapat masuk
ke database master_database1 dan melihat
semua tabel
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• Selanjutnya bisa dilihat user anton dapat melihat
seluruh tabel pada master_database1
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• Selanjutnya atur agar user ‘anton’ dapat melihat
dan mengisi tabel anggota pada database
master_database2.

• Sehingga jika dilihat hak akses pada user
‘anton’ dapat dilihat sbb:
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• Selanjutnya masukkan satu data pada tabel
anggota.
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• Selanjutnya atur hak akses user ‘anton’ agar
hanya dapat mengubah kota anggota.

• Selanjutnya masuk sebagai user ‘anton’ dan
lakukan perubahan nama anggota.
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Perubahan nama anggota
ditolak karena diluar hak
akses user ‘anton’



• Kemudian masuk kembali sebagai user ‘anton’
lalu lakukan perubahan kota anggota.
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Latihan
1. Atur user anton agar hanya dapat melihat data

anggota untuk field kode_anggota, nama, dan
kotanya.

2. Atur kembali user anton agar dapat mengubah
nama anggota dan kota pada tabel anggota.

3. Atur user anton agar dapat membuat stored
procedure.

4. Atur user anton agar dapat melihat,
menambah, mengubah, serta menghapus data
pada tabel buku.
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5. Masuk dengan user anton, kemudian buatlah
prosedur tambah_buku() untuk menambah
data buku.
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Ada Pertanyaan ?
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