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Pengertian Keamanan Database

+ Keamanan basis data mengacu pada tindakan kolektif yang 
digunakan untuk melindungi dan mengamankan basis data 
atau perangkat lunak manajemen basis data dari 
penggunaan yang tidak sah serta ancaman dan serangan 
dunia maya yang berbahaya.



Pengertian Keamanan Database

+ Prosedur keamanan basis data ditujukan untuk melindungi 
tidak hanya data di dalam basis data, tetapi juga sistem 
manajemen basis data dan semua aplikasi yang 
mengaksesnya dari penyusupan, penyalahgunaan data, dan 
kerusakan.



Cakupan Keamanan Database

+ Keamanan basis data mencakup dan memberlakukan 
keamanan pada semua aspek dan komponen basis data. Ini 
termasuk:

+ Data disimpan dalam basis data.
+ Server basis data.
+ Sistem manajemen basis data (DBMS).
+ Aplikasi alur kerja database lainnya.



Cakupan Keamanan Database

+ Keamanan untuk database harus mencakup dan menjaga 
aspek-aspek berikut:

+ Basis data yang berisi data.
+ Sistem manajemen basis data (DBMS)
+ Aplikasi apa pun yang terkait dengannya.
+ Server database fisik atau database server virtual, dan 

perangkat keras yang menjalankannya.
+ Infrastruktur untuk komputasi atau jaringan yang digunakan 

untuk terhubung ke database.



Bagaimana Mengamankan Database Server

+ Pastikan Keamanan Database Fisik

+ Kunci Akun dan Hak Istimewa

+ Melakukan Patch Server Database secara teratur

+ Nonaktifkan Akses Jaringan Publik

+ Enkripsi File dan Backup



Best Practice Keamanan Database

+ Secara Aktif Mengelola Kata Sandi dan Akses Pengguna

+ Uji Keamanan Database

+ Gunakan Pemantauan Database Real-Time

+ Gunakan Aplikasi Web dan Database Firewall



Mengapa Keamanan Basis Data Penting

+ Menurut definisi, pelanggaran data mengacu pada 
pelanggaran integritas data dalam database. Jumlah 
kerusakan insiden seperti pelanggaran data dapat 
menyebabkan bisnis kami bergantung pada berbagai 
konsekuensi atau elemen.



Keamanan Database Penanganan

+ Menegakkan praktik keamanan basis data yang memadai 
sangat penting bagi organisasi mana pun karena berbagai 
alasan. Ini termasuk:

+ Memastikan kelangsungan bisnis: Banyak perusahaan tidak 
dapat beroperasi sampai pelanggaran diselesaikan.



Meminimalkan kerusakan finansial

+ Setelah pelanggaran terjadi, organisasi harus menanggung 
biaya keuangan yang signifikan untuk mengomunikasikan 
pelanggaran kepada semua pelanggannya, mengelola krisis, 
memperbaiki atau memperbarui sistem dan perangkat 
keras yang terpengaruh, membayar kegiatan investigasi, 
dll.



Kehilangan kekayaan intelektual

+ Jika database diakses, ada kemungkinan rahasia dagang 
perusahaan, prosedur kepemilikan, dan bentuk kekayaan 
intelektual lainnya dicuri atau diekspos. Dalam beberapa 
kasus, ini berarti hilangnya keunggulan kompetitif apa pun 
yang dipertahankan oleh organisasi itu.
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