
 
 
 
 
 
 
Mata Kuliah : Oracle Database No. Absen :  
Prog/Jur/Kls : S1/TI/5/K Nama :  
Hari & Tanggal : Sabtu & 19 Nopember 2011 NPM :  
Dosen : Salim Tanda 

Tangan 
Mahasiswa 

:  
Waktu / Tipe Soal : 90 Menit / Susulan 
Sifat Ujian : Buka Buku, Buka Internet 

 
Petunjuk Umum 

• Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal ! 
• Jawaban diketik dalam file Microsoft Word, dikirimkan ke email: 

salim.sucipto@gmail.com 
• Jawaban paling lambat diterima tanggal 27 November 2011, setelah tanggal 

tersebut, UAS susulan diserahkan sepenuhnya kepada jurusan 
• Jika diperlukan bantuan connect ke database, gunakan user account SCOTT ! 

 
 
 
Soal 1 (Bobot 15%) 
 
Buatkan satu VIEW, dengan nama EMP_EXECUTIVE_V dengan ketentuan: 

- View tersebut berisi informasi tentang EMPNO, ENAME, JOB, HIREDATE, SAL, 
DNAME dan LOC 

- Query yang digunakan untuk membuat view tersebut berasal dari table EMP dan 
DEPT dengan kondisi: 

1. SAL di table EMP nya tidak kosong, dan 
2. JOB di table EMP adalah MANAGER atau PRESIDENT 
3. Tahun di kolom HIREDATE table EMP lebih besar atau sama dengan 1979 
4. LOC di table DEPT nya tidak ada huruf O nya 

 
 
Soal 2 (Bobot 25%) 
 
Buatkan satu TRIGGER, dengan nama DEPT_INSERT_TRG dengan ketentuan: 

- Trigger dipasang di table EMP, trigger type nya adalah AFTER INSERT 
- Isi dari trigger nya adalah: jika ada record baru di table EMP, cek nilai dari 

DEPTNO yang baru diinsert, jika nilai DEPTNO tersebut belum ada di table DEPT, 
maka lakukan INSERT record ke table DEPT dengan values: 
DEPTNO = isi dengan nilai DEPTNO yang diinsert ke table EMP 
DNAME = isi dengan ‘N/A’ 
LOC = isi dengan ‘N/A’ 
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Soal 3 (Bobot 30%) 
 
Buatkan satu FUNCTION untuk mencari nama manager (gunakan kolom MGR) dari 
masing-masing EMPNO di table EMP, dengan ketentuan: 

- Nama function, GET_SUPERIOR_NAME_FUNC 
- Parameter dalam function tersebut adalah EMPNO 
- Return function tersebut adalah VARCHAR2 
- Isi function tersebut adalah: 

1. Mencari MGR dari parameter EMPNO yang diinput 
2. Mencari ENAME di table EMP yang EMPNO nya sesuai dengan MGR yang 

didapat di langkah 1 ! 
 
 

 
Soal 4 (Bobot 30%) 
 
Buatkan satu PROCEDURE, dengan nama PROCESS_BONUS_PROC dengan ketentuan: 

- Parameter IN di procedure tersebut adalah P_DEPTNO 
- Tidak ada parameter OUT dalam procedure tersebut 
- Isi dari procedure tersebut adalah memproses insert data dari table EMP ke table 

BONUS, data yang diinsert adalah data yang DEPTNO nya sama dengan 
parameter P_DEPTNO yang diinput 

- Semua column/field di table BONUS harus diisi. Misalnya column ENAME di table 
BONUS isinya adalah column ENAME di table EMP, dan seterusnya 

- Gunakan bantuan CURSOR jika dibutuhkan ! 
 
 
 

************ Selamat Mengerjakan, Semoga Sukses ! ************** 
 

 


