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Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Alhamdulillah berkat rahmat dan magfirah dari ALLAH SWT, saya berkesempatan untuk 

kembali berbagi ilmu dan pengalaman dengan teman-teman sekalian. Alhamdulillah yang saya tulis 

dalam artikel kali ini tentang pengalaman saya dalam membangun sebuah Replikasi Database, yaitu 

menggunakan server jaringan komputer berbasis Distro Linux Debian 5 dan menggunakan SSL 

(Secure Socket Layer) sebagai tools untuk mereplikasi database.

Kenapa harus mereplikasi Database ???

Karena permasalahan-permasalahan yang terjadi pada sebuah server terpusat yang menyimpan data-

data penting. Tentu apabila server yang memuat data penting tersebut mengalami masalah baik dari 

sisi  hardware maupun software tentu merugikan sysadmin. Untuk menangani hal tersebut maka 

mereplikasi database merupakan solusi untuk menangani masalah diatas. 

Apa itu Replikasi ? Apa gunanya replikasi ?

Replikasi merupakan teknik yang dikembangkan agar secara realtime dapat melakukan backup data 

secara direct update, contohnya apabila kita menginput data di sisi server secara otomatis di semua 

server  backup akan  dilakukan penginputan  data,  begitu  juga  apabila  melakukan penghapusan  / 

perubahan, secara otomatis yang terjadi di sisi server backup akan sama dengan di sisi server utama.



Untuk membangun sebuah sistem replikasi data, dapat menggunakan OpenSSL, OpenSSL 

merupakan tools yang dapat difungsikan untuk dapat mereplikasi data yang berada di tumpukkan 

data (Database). Teknik Replikasi ini membutuhkan database dan akses sumber data dari lebih dari 

1 Komputer, dimana terdapat 1 buah komputer yang bertindak sebagai Master, dan lebih dari 1 

komputer yang bertindak sebagai Slave. Pada artikel kali ini saya akan menggambarkan sebuah 

mekanisme dan teknik replikasi  menggunakan 1 Host (Master) dan 2 Host (Slave) seperti  yang 

ditunjukkan pada gambar berikut : 

Dengan teknik replikasi yang akan dilakukan, seperti yang ditunjukkan pada gambar diatas, 

Database yang terdapat pada slave akan sama persis dengan Database yang dimiliki oleh Master, 

semua perubahan yang dilakukan di sisi master akan langsung direplikasi (Replicate / Mirroring) 

dengan tempo (10 Detik), sebagai catatan teknik replikasi ini bukan skema backup, karena apabila 

kita melakukan perubahan atau penghapusan data, pada master Database, maka perintah tersebut 

akan  tereksekusi  pada  sisi  client  secara  realtime,  teknik  replikasi  ini  sangat  berguna  apabila 

hardware  mengalami  masalah  atau  kerusakan  maka  secara  otomatis  sistem  File  Over,  akan 

mengarahkan permintaan ke Host  Slave,  yang memiliki  data  dan informasi  yang mirip  dengan 

server utama (master).

Untuk membangun sebuah sistem replikasi dengan menggunakan SSL, kita membutuhkan 

sebuah Database Manajemen Server di 3 Server, untuk itu lakukan installasi mySQL di sisi server 

dan slave, dengan mengetikkan perintah berikut console :

 

# apt-get install mysql-server mysql-client



Dari  proses  installasi  yang  telah  dilakukan  diatas,  masing-masing  sistem akan  meminta 

untuk  menginputkan  password  root  untuk  mysql,  lakukan  penginputtan  pada  3  server  secara 

bersamaan. Jika proses installasi selesai selanjutnya lakukan login 3 server dan slave, pada mysql 

dengan mengetikkan perintah berikut : 

# mysql -u root -p

Selanjutnya masukkan password yang dimasukkan pada saat proses installasi sebelumnya, 

selanjutnya lakukan pengecekkan layanan SSL yang tersedia dalam sistem dengan mengetikkan 

perintah berikut : 

# show variables like '%ssl%';

selanjutnya akan ditampilkan hasil seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut : 

Apabila hasilnya ditunjukkan pada gambar diatas, maka kita perlu melakukan aktivasi pada 

layanan SSL pada konfigurasi mysql,  Selanjutnya keluar dari console mysql dengan perintah 

berikut : 

# quit

selanjutnya  lakukan  pengedittan  pada  konfigurasi  mysql  yang  terletak  pada  direktori 

“/etc/mysql/my.cnf”, dengan menggunakan Editor (nano). Lakukan pengetikkan perintah berikut : 

# nano /etc/mysql/my.cnf

Selanjutnya lakukan pencarian baris 'ssl' menggunakan navigasi (CTRL + W), selanjutnya 



lakukan penambahan baris seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut : 

Lakukan  penyimpanan  konfigurasi  menggunakan  perintah  Ctrl  +  O  (Save),  selanjutnya 

keluar  dari  editor  menggunakan  perintah  Ctrl  +  X  (Quit).  Selanjutnya  lakukan  restart  layanan 

(service) mysql dengan menggunakan perintah berikut : 

# /etc/init.d/mysql restart

 apabila tidak menghasilkan peringatan 'error', artinya konfigurasi yang telah kita lakukan sudah 

benar, selanjutnya masuk kembali ke console mysql dengan perintah berikut : 

 # mysql -u root -p

Selanjutnya kembali ketikkan perintah berikut : 

# show variables like '%ssl%'

Apabila hasil perintah ditunjukkan pada gambar diatas, berarti layanan SSL yang telah kita 

konfigurasi telah berjalan dengan baik. Selanjutnya keluar dari console SQL. Selanjutnya lakukan 

konfigurasi pada mysql dengan menggunakan editor (nano), seperti yang ditunjukkan pada perintah 

berikut : 

# nano /etc/mysql/my.cnf



Selanjutnya lakukan pencarian baris berikut 'bind-address', seperti yang ditunjukkan pada 

gambar berikut : 

Lakukan penambahan simbol (#), diawal baris seperti yang ditunjukkan pada gambar diatas, 

dengan  tujuan  agar  layanan  bind-address  pada  localhost  dengan  host  (127.0.0.1)  dapat 

dinonaktifkan,  karena  pada  akhirnya  kita  akan  menjalankan  fungsi  replikasi  pada  database. 

Sehingga hasilnya akan ditunjukkan pada gambar berikut : 

Selanjutnya  lakukan  pembuatan  sertifikasi  untuk  layanan  SSL,  karena  layanan  SSL 

membutuhkan sertifikasi  untuk server,  apabila  ingin  mengkomunikasi  antar  host  melalui  media 

jaringan. 

Selanjutnya  lakukan  pembuatan  direktori  untuk  sertifikasi  layanan  SSL  dengan 

menggunakan perintah berikut : 

# mkdir /etc/mysql/newcerts 

Selanjutnya masuk kedalam direktori yang sudah dibuat dengan menggunakan perintah berikut : 

# cd /etc/mysql/newcerts

Selanjutnya lakukan installasi OpenSSL dengan mengetikkan perintah berikut : 

# apt-get install openssl

Setelah  proses  install  SSL  selesai,  selanjutnya  lakukan  pembuatan  RSA-Key  dengan 

menggunakan perintah berikut : 

# openssl genrsa 2048 > ca-kev.pem

# openssl req –new -x509 -nodes 1000 -key ca-key.pem > ca-cert.pem



Apabila  sertifikasi  SSL telah  selesai  dibuat,  selanjutnya  lakukan  pembuatan  sertifikasi 

layanan (sent-request) pada sisi server dan client menggunakan perintah berikut : 

A. Sertifikasi SSL untuk Server

# openssl req -newkey rsa:2048 -days 1000 -nodes -keyout server-key.pem > server-req.pem

# openssl x509 -req -in server-req.pem -days 1000 -CA ca-cert.pem -CAkey ca-key.pem     

-set_serial 01 > server-cert.pem

B. Sertifikasi SSL untuk Client

# openssl req -newkey rsa:2048 -days 1000 -nodes -keyout client-key.pem > client-req.pem

# openssl x509 -req -in client-req.pem -days 1000 -CA ca-cert.pem -CAkey ca-key.pem -set_serial 

01 > client-cert.pem

Selanjutnya  lakukan  pengecekkan  sertifikasi  yang  telah  dibuat,  dengan  menggunakan 

perintah berikut : 

# ls -l 

total 32
-rw-r--r-- 1 root root 1346 Dec 17 16:17 ca-cert.pem
-rw-r--r-- 1 root root 1675 Dec 17 16:17 ca-key.pem
-rw-r--r-- 1 root root 1099 Dec 17 16:17 client-cert.pem
-rw-r--r-- 1 root root 1679 Dec 17 16:17 client-key.pem
-rw-r--r-- 1 root root 956 Dec 17 16:17 client-req.pem
-rw-r--r-- 1 root root 1099 Dec 17 16:17 server-cert.pem
-rw-r--r-- 1 root root 1675 Dec 17 16:17 server-key.pem
-rw-r--r-- 1 root root 956 Dec 17 16:17 server-req.pem

Selanjutnya  lakukan  pembuatan  direktori  sertifikasi  disisi  client  menggunakan  perintah 

berikut : 

# mkdir /etc/mysql/newcerts

Selanjutnya lakukan proses transfer menggunakan sertifikasi layanan SSL, dari sisi server ke 

sisi client menggunakan perintah berikut : 

# scp /etc/mysql/newcerts/ca-cert.pem root@192.168.10.2:/etc/mysql/newcerts

# scp /etc/mysql/newcerts/client-cert.pem root@192.168.10.2:/etc/mysql/newcerts

# scp /etc/mysql/newcerts/client-key.pem root@192.168.10.2:/etc/mysql/newcerts
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# scp /etc/mysql/newcerts/ca-cert.pem root@192.168.10.3:/etc/mysql/newcerts

# scp /etc/mysql/newcerts/client-cert.pem root@192.168.10.3:/etc/mysql/newcerts

# scp /etc/mysql/newcerts/client-key.pem root@192.168.10.3:/etc/mysql/newcerts

Setelah  mengetikkan  beberapa  perintah  diatas,  selanjutnya  lakukan  konfigurasi  mysql 

dengan mengetikkan perintah berikut : 

# nano /etc/mysql/my.cnf

Selanjutnya lakukan pencarian baris, dan lakukan perubahan seperti yang ditunjukkan pada 

gambar berikut : 

 

Selanjutnya lakukan penyimpanan konfigurasi, selanjutnya keluar dari editor, dan lakukan 

restart layanan mysql dengan mengetikkan perintah berikut : 

# /etc/init.d/mysql restart

Selanjutnya masuk ke console mysql dengan mengetikkan perintah berikut : 

# mysql -u root -p

Lakukan pembuatan pengguna untuk mereplikasi data dengan mengetikkan perintah berikut : 

mysql > GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'slave_user1'@'%' 
IDENTIFIED BY 'slave_password1';

mysql > GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'slave_user2'@'%' 
IDENTIFIED BY 'slave_password2';

mysql > FLUSH PRIVILEGES;

Selanjutnya lakukan pembuatan database pada tiga server (master dan slave) menggunakan perintah 
berikut : 

mysql > create database siat
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Selanjutnya keluar dari console mysql menggunakan perintah berikut : 

mysql > quit

Setelah keluar dari console mysql, selanjutnya lakukan konfigurasi pada file konfigurasi my.cnf 
dengan menggunakan perintah berikut : 

server-id = 1
log_bin = /var/log/mysql/mysql-bin.log
expire_logs_days = 10
max_binlog_size = 100M
binlog_do_db = siat

server-id = 2
log_bin = /var/log/mysql/mysql-bin.log
expire_logs_days = 10
max_binlog_size = 100M
binlog_do_db = siat

server-id = 3
log_bin = /var/log/mysql/mysql-bin.log
expire_logs_days = 10
max_binlog_size = 100M
binlog_do_db = siat

Selanjutnya lakukan penyimpanan konfigurasi, dan lakukan restart layanan mysql dengan 
menggunakan perintah berikut : 

# /etc/init.d/mysql restart

selanjutnya masuk ke console mysql menggunakan perintah berikut : 

# mysql -u root -p

Selanjutnya Flush Privileges pada database menggunakan perintah berikut : 

mysql > USE siat;
mysql > FLUSH TABLES WITH READ LOCK
mysql > SHOW MASTER STATUS

Hasil dari perintah diatas, akan menghasilkan baris berikut, lakukan pencatatan pada baris 
yang telah di tebalkan.

+---------------+----------+--------------+------------------+
| File            | Position | Binlog_do_db | Binlog_ignore_db |
+---------------+----------+--------------+------------------+
| mysql-bin.006 | 183     | siat              |                                  |
+---------------+----------+--------------+------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Server 1 (Master)

Server 2 (Slave)

Server 3 (Slave)



Selanjutnya  keluar  dari  console  mysql,  dan  masuk  ke  direktori  /tmp  dengan  perintah 
berikut : 

# cd /tmp

Selanjutnya  lakukan  back-up  dari  isi  database  siat,  dengan  metode  dump,  dengan 
mengetikkan perintah berikut : 

# mysqldump - u root -p --opt siat > snapshot.sql

Selanjutnya lakukan proses transfer pada database yang telah dibackup pada dua buah server 
slave, dengan mengetikkan perintah berikut : 

# scp snapshot.sql root@192.168.10.2:/tmp
# scp snapshot.sql root@192.168.10.3:/tmp

Selanjutnya  keluar  dari  console,  kemudian  lakukan  UNLOCK  kembali  pada  database 
menggunakan perintah berikut : 

mysql > UNLOCK TABLES;
mysql > quit;

Selanjutnya lakukan konfigurasi  pada mesin dua buah host SLAVE, selanjutnya lakukan 
konfigurasi pada console database di masing-masing host (mysql) SLAVE.

mysql -u root -p

Lakukan pembuatan database siat, pada dua buah server SLAVE dengan perintah SQL berikut : 

mysql > CREATE DATABASE siat;
mysql > quit;

Selanjutnya lakukan import dari database yang sudah ditransfer melalui SERVER MASTER 
sebelumnya, pada server SLAVE, menggunakan perintah berikut :

Server SLAVE 1 # mysql -u root -p siat < /tmp/snapshot.sql 

Server SLAVE 2 # mysql -u root -p siat < /tmp/snapshot.sql 

Selanjutnya lakukan konfigurasi pada mysql untuk mereplikasi data, lakukan pengedittan pada file 
konfigurasi my.cnf dengan menggunakan perintah berikut : 

# nano /etc/mysql/my.cnf

Selanjutnya tambahkan baris, pada file konfigurasi my.cnf, di masing-masing server SLAVE (Slave 
1 dan Slave 2) berikut : 

server-id=2
master-host=192.168.10.1

Server SLAVE 1
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master-user=slave_user1
master-password=slave_password1
master-connect-retry=60
replicate-do-db=siat

server-id=3
master-host=192.168.10.1
master-user=slave_user2
master-password=slave_password2
master-connect-retry=60
replicate-do-db=siat

Selanjutnya lakukan penyimpanan konfigurasi dan keluar dari editor, selanjutnya lakukan restart 
layanan mysql menggunakan perintah berikut : 

# /etc/init.d/mysql restart

selanjutnya masuk ke console SQL dari masing-masing server SLAVE menggunakan perintah 
berikut : 

Server SLAVE 1 : 

mysql > mysql -u root -p
mysql > SLAVE STOP;
mysql > CHANGE MASTER TO MASTER_HOST='192.168.10.1', 
MASTER_USER='slave_user1', MASTER_PASSWORD='slave_password1', 
MASTER_LOG_FILE='mysql-bin.006', MASTER_LOG_POS=183;

Server SLAVE 2 : 

mysql > mysql -u root -p
mysql > SLAVE STOP;
mysql > CHANGE MASTER TO MASTER_HOST='192.168.10.1', 
MASTER_USER='slave_user2', MASTER_PASSWORD='slave_password2', 
MASTER_LOG_FILE='mysql-bin.006', MASTER_LOG_POS=183;

KETERANGAN
• MASTER_HOST adalah ip address atau hostname server master (dalam contoh ini 

192.168.10.1).
• MASTER_USER adalah user yang diberikan akses untuk melakukan replikasi di database 

master.
• MASTER_PASSWORD adalah password user replikasi di server master.
• MASTER_LOG_FILE adalah file log yang terlihat ketika kita mengetikkan perintah

Server SLAVE 2



Selanjutnya  masuk  ke  console  mysql  di  masing-masing  server  SLAVE,  selanjutnya  ketikkan 

perintah berikut : 

mysql > START SLAVE;
mysql > quit;

Setelah mengetikkan perintah diatas, secara otomatis kedua client akan bertindak sebagai 

mirror dan akan mereplikasi secara realtime, keseluruhan dari data yang diinputkan pada Server 

MASTER, 

Sekian, semoga bermanfaat apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan / penjelasan, 

mohon koreksi dan masukkannya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.


