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ABSTRACT 

The main purpose of this research is to analyze and design a high availability system for PT A by using Oracle Data 
Guard. The methodology applied in this research is, analytical method and design method. Data collection is perfomed 
by studying bibliography and direct survey in the company. Analysis is performed by using analysis framework for 
determining high availability system and cost benefit analysis. Design method is done by designing an implementation of 
Oracle Data Guard prototype using physical standby database, real-time apply method, and maximum availability as the 
type of data protection method which supports fast-start fail over role transition. The result of this research is a 
prototype of high availability system using Oracle Data Guard that is able to provide solution for outages threats either 
planned or unplanned. The conclusion of this research is that the use of Oracle Data Guard high availability system will 
guarantee business process continuity, integrity, and safety of company information storage when planned and 
unplanned outages occur at database server and storage server and is also a profitable investment. 
Keywords: Analyze, Design, Oracle Data Guard, Availability. 
 
1. Pendahuluan 
Seiring dengan perkembangan dunia bisnis yang semakin kompetitif di era globalisasi saat ini, organisasi dan perusahaan 
menjadi semakin bergantung kepada teknologi informasi dalam proses pengolahan dan penyimpanan informasi bisnis. 
Beberapa perusahaan bahkan menjadikan teknologi informasi tersebut sebagai core proses bisnisnya. Oleh karena itu, 
jaminan akan rasa aman dan keandalan teknologi informasi menjadi bagian yang esensial bagi perusahaan-perusahaan 
tersebut.  
 
Teknologi informasi yang terintegrasi dengan proses bisnis perusahaan akan menghasilkan informasi yang sangat 
dibutuhkan di dalam proses pengambilan berbagai keputusan, di mana akan mempengaruhi perkembangan perusahaan. 
Namun seiring penggunaan teknologi informasi tersebut, maka perusahaan dihadapkan pada berbagai kemungkinan 
terjadinya gangguan pada sistem, baik gangguan terencana maupun tidak terencana. Gangguan terencana dapat berupa 
pemeliharaan atau pengembangan sistem berkala atau perubahan struktur database, sedangkan gangguan tidak terencana 
dapat berupa kerusakan komputer, storage, data corruption, jaringan, dan bencana alam. Hal ini akan menyebabkan 
terhambatnya proses bisnis dan kehilangan data yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Pada akhirnya, 
kelangsungan proses bisnis, keutuhan, dan keamanan penyimpanan data tersebut menjadi faktor-faktor utama  
pertimbangan perusahaan di dalam mengembangkan sistem high availability.  
 
PT. A merupakan perusahaan distributor produk-produk farmasi yang didirikan pada tahun 1980. Selain menjadi 
distributor utama PT. Dexa Medica, perusahaan itu juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan farmasi lainnya. 
Dalam perkembangan bisnisnya, ketersediaan data dan informasi bisnis yang dihasilkan oleh sistem teknologi informasi 
telah turut mengambil peranan penting. Hal ini menjadikan ketergantungan perusahaan tersebut terhadap ketersediaan 
teknologi informasi semakin nyata.  
 
Sementara itu, perusahaan tersebut juga dihadapkan pada berbagai kemungkinan terjadinya gangguan sistem yang 
berpotensi menimbulkan kehilangan data dan terhambatnya proses bisnis yang bersifat merugikan. Dengan adanya 
kesadaran akan perlunya pengembangan sistem high availability yang tepat untuk menjaga kelangsungan proses bisnis, 
keutuhan, dan keamanan penyimpanan informasi, maka dilakukanlah analisis dan perancangan sistem high availability 
untuk PT. A. 
 
1.1 Ruang Lingkup 
Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah analisis gangguan database server dan storage server PT. A, analisis 
dampak dari gangguan database server dan storage server terhadap proses bisnis pada perusahaan tersebut, perancangan 
sistem high availability PT. A dengan Oracle Data Guard, dan analisis cost and benefit dari perancangan arsitektur 
sistem high availability. 
 
1.2 Tujuan  
Tujuan penelitian adalah menganalisis proses bisnis dan dampak dari gangguan database server dan storage server 
terhadap proses bisnis di PT. A, menentukan solusi high availability yang dapat meminimalkan dampak gangguan 
tersebut terhadap proses bisnis, dan melakukan perancangan prototipe Oracle Data Guard berdasarkan hasil analisis. 
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1.3 Manfaat 
Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah meminimalkan dampak negatif yang merugikan dari gangguan 
pada database server dan storage server terhadap proses bisnis PT. A , memelihara stabilitas proses bisnis dan integrasi 
data selama proses recovery server utama database Oracle, mencegah terjadinya kehilangan data yang belum di backup 
pada saat database server dan storage server PT. A mengalami kerusakan secara fisik, memberikan strategi high 
availability dengan cost yang mendatangkan benefit, dan hasil penelitian dapat menjadi dasar pertimbangan perusahaan 
dalam mengembangkan sistem high availability sesuai dengan kebutuhan. 
 
2. Landasan Teori 
2.1 Analisis dan Perancangan 
Analisis adalah proses mempelajari cara kerja perusahaan saat ini dan sistem informasi yang digunakan untuk melakukan 
tugas-tugas perusahaan. Sedangkan sistem adalah kumpulan dari komponen-komponen peralatan model requirement, 
function, dan interface[1]. Sedangkan perancangan sistem adalah spesifikasi atau pembangunan suatu solusi berbasis 
komputer[5].   
 
2.2 Basis Data 
Oracle Data Guard 
Oracle Data Guard adalah infrastruktur perangkat lunak yang melakukan proses pengaturan, pengawasan dan 
otomatisasi melalui pembuatan, pemeliharaan dan pengawasan satu atau lebih database yang berada dalam posisi siap 
siaga (standby database) untuk melindungi data perusahaan dari kegagalan, bencana, kesalahan, dan kerusakan-
kerusakan yang mengancam. Data Guard menjaga standby database sebagai salinan data transaksi yang konsisten dari 
primary database. Standby database ini dapat ditempatkan pada lokasi yang berada beribu-ribu mil dari data center 
utama, atau dapat ditempatkan di kota yang sama, kampus yang sama, atau bahkan di bangunan yang sama. Jika primary 
database menjadi tidak tersedia baik direncanakan maupun tidak direncanakan, Data Guard dapat mengganti standby 
database manapun, sehingga mempersingkat downtime dan mencegah kehilangan[3] primary database. 
 
High availability adalah ukuran di mana sebuah aplikasi, service atau fungsionalitas tersedia sesuai dengan keinginan 
pengguna. Sifat-sifat utama sebuah solusi yang memiliki tingkat ketersediaan tinggi antara lain: ketahanan uji, 
kemampuan recovery, pendeteksian kesalahan tepat pada waktunya, dan query yang kontinuitas. Penyebab 
ketidaktersediaan data dapat digambarkan dengan diagram berikut: 

 

 
Gambar 1. Arsitektur Oracle Data Guard 

 
2.3 Jaringan 
Server adalah komputer yang mendukung aplikasi dan telekomunikasi dalam jaringan, serta pembagian peralatan 
peripheral, perangkat lunak, dan database di antara berbagai terminal kerja dalam jaringan[2] 
 
2.4 Basis Data 
Sistem database terpusat adalah sistem yang berjalan pada sistem komputer tunggal dan tidak berinteraksi dengan sistem 
komputer lain. Sistem database tersebut memiliki jangkauan dari sistem database pengguna tunggal pada komputer 
personal hingga sistem database high-performance pada sistem server mutakhir[4]. 
 
3. Analisis Sistem Yang Sedang Berjalan 
Secara garis besar, proses bisnis yang terjadi di dalam lingkup PT. A  dapat terbagi menjadi 2 bagian. Pertama, proses 
bisnis di kantor cabang dengan kegiatan utamanya antara lain penjualan produk, pengiriman produk, dan penagihan 
invoice. Kedua, proses bisnis di kantor pusat dengan kegiatan utamanya antara lain pemesanan barang ke pihak principal 
dan proses pembayarannya. Dalam menjalankan proses bisnisnya, perusahaan menggunakan aplikasi Oracle untuk 
menangani proses-proses bisnis dalam sistem-sistem yang digambarkan dengan diagram berikut ini: 
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Gambar 2. Proses Bisnis pada PT. A  

Sistem Penjualan Barang 
Sistem penjualan barang merupakan sistem yang berisi informasi mengenai transaksi penjualan barang kepada customer. 
Sistem dibangun untuk kepentingan manajemen dan pengambilan keputusan. Proses bisnis dari sistem penjualan barang 
adalah sebagai berikut. Customer datang ke kantor cabang untuk melakukan pemesanan (order) barang. Kantor cabang 
menangani pesanan customer dan mencatat data-data customer. Kemudian kantor cabang menentukan term of payment, 
menghitung jumlah harga pemesanan barang beserta diskon yang akan diberikan. Setelah disetujui oleh customer, kantor 
cabang segera memeriksa ketersediaan barang-barang tersebut di gudang melalui sistem persediaan barang. Setelah 
memperoleh barang-barang yang dipesan oleh customer dari sistem persediaan barang, kantor cabang segera 
menjadwalkan waktu pengiriman barang, ekspedisi mana yang akan digunakan serta rute pengiriman mana yang akan 
diambil. Kantor cabang segera membuat surat jalan dan faktur untuk mengirim barang ke customer. Setelah barang 
diterima oleh customer, maka akan dilakukan penagihan dengan sistem Account Receiveable. 

 
Sistem Persediaan Barang 
Sistem persediaan barang merupakan sistem yang berisi informasi mengenai barang-barang yang terdapat di gudang dan 
mengatur arus keluar masuk barang di gudang. Sistem ini berhubungan erat dengan sistem pemesanan barang, sistem 
distribution requirement planning, dan sistem demand planning. Sistem ini membutuhkan data-data barang yang dipesan 
pada sistem pemesanan barang. Proses bisnis dari sistem persediaan barang adalah sebagai berikut. Kantor cabang 
memeriksa barang dengan nama X, batch nomor X di gudang, dan tanggal kadaluarsa yang paling dekat untuk 
memastikan produk yang keluar adalah produk yang paling dekat tanggal kadaluarsanya (first expire first out). Setelah itu 
menentukan lokasi barang untuk mengambil barang tersebut dari gudang. Setelah barang diperoleh, maka akan 
dilanjutkan dengan proses pemesanan barang untuk mengirim barang-barang tersebut. 

 
Sistem Pembelian Barang 
Sistem pembelian barang merupakan sistem yang berisi informasi pembelian barang. Sistem ini akan menangani proses 
pemesanan barang oleh kantor pusat ke supplier dan menangani pembuatan Purchase Order (PO) beserta detil yang 
terkandung di dalamnya. Proses bisnis dari sistem pembelian barang ini adalah sebagai berikut. Perusahaan melakukan 
pemesanan barang ke supplier. Ketika proses pemesanan akan dilakukan maka sistem akan membuat Purchase Order 
(PO) kepada supplier. Barang yang dipesan akan dikirimkan beserta dengan invoice-nya. Invoice yang diterima ini akan 
diproses oleh sistem account payable. 
 
Sistem-sistem lain yang terdapat pada perusahaan tersebut adalah sistem account payable, Sistem Account Receivable, 
Sistem Distribution Requirement Planning, Sistem Demand Planning, dan Sistem General Ledger. 
 
Analisis Utilisasi Oracle pada Proses Bisnis 
Salah satu faktor yang membuat PT. A menggunakan Oracle adalah aplikasi Oracle E-Business Suite-nya. Menurut pihak 
PT. A sendiri, Oracle E-Business Suite adalah salah satu aplikasi ERP dan SCM yang arsitektur antar modul maupun 
dengan database memiliki integrasi sangat baik.  

 
Hasil yang diraih oleh PT. A  setelah menggunakan Oracle E-Business Suite antara lain: 
• Implementasi Oracle E-Business Suite, telah mempercepat proses penyampaian informasi untuk pengambilan 

keputusan. 
• Dengan Oracle E-Business Suite, sistem database PT. A  menjadi terpusat, sistem jaringan menjadi online, dan real 

time antara kantor pusat, gudang induk dan semua kantor cabang. 
• Mampu memberikan layanan informasi yang online, real time, cepat, akurat, strategis, dan komprehensif bagi para 

pengambil keputusan, baik internal maupun prinsipal. 
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Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini, pertumbuhan bisnis PT. A selalu berada di atas 15 persen per tahun dan ini 
membuat PT. A tercatat sebagai salah satu perusahaan distribusi farmasi dengan pertumbuhan bisnis tercepat. 
 

 
Gambar 3. Arsitektur Data Center PT. A  

Perangkat keras yang digunakan oleh kantor pusat PT A sebagai data center adalah sebagai berikut:  
• Komputer client dari berbagai kantor cabang dan yang terletak di kantor pusat, terhubung dengan core switch kantor 

pusat melalui jaringan LAN dan WAN. Core switch inilah yang menjadi back bone connection dan mengatur 
koneksi infrastruktur berskala besar. Jaringan WAN dilayani oleh 2 penyedia layanan telekomunikasi, yaitu Telkom 
dan XL. 

• Core switch mengatur agar komputer client tidak mengakses langsung ke database server, melainkan hanya 
meneruskan koneksi ke Oracle Internet Application Server (IAS). Oracle Internet Application Server inilah yang 
menyediakan keseluruhan framework dan interface sistem ERP web-based PT. A. Oracle Internet Application Server 
(IAS) terhubung dengan Oracle database server di mana Oracle database server akan menjadi DBMS primary 
database PT. A. Sebagai DBMS, Oracle database server akan melayani semua permintaan akses database yang user 
berikan melalui IAS. 

• Oracle database server terhubung dengan mesin backup tape yang mengakomodasi kebutuhan backup database. 
• Oracle database server terhubung dengan storage server melalui kabel fiber channel. Storage server tersusun atas 

banyak disk yang berisi data file keseluruhan database PT. A. Susunan disk pada storage server menggunakan 
teknologi RAID dengan komposisi sebagai berikut Data file menggunakan teknologi RAID 5, Indeks database 
menggunakan teknologi RAID 5, Redo log menggunakan teknologi RAID 0/1, Archived log menggunakan teknologi 
RAID 0/1, dan Temp menggunakan teknologi RAID 0/1. 

• Oracle Internet Application Server (IAS) terhubung dengan standby application server yang menjadi server 
cadangan, apabila server utama mengalami gangguan atau sedang berada dalam masa pengembangan sistem. 
Standby application server difungsikan secara manual, hanya ketika dibutuhkan. 

• Oracle Oracle database server terhubung dengan standby database server yang menjadi server cadangan, apabila 
server utama mengalami gangguan atau sedang berada dalam masa pengembangan sistem. Standby database server 
difungsikan secara manual, hanya ketika dibutuhkan. 

 
Permasalahan Yang Dihadapi  
Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan terhadap sistem yang sedang berjalan saat ini adalah gangguan pada salah 
satu atau lebih dari satu disk di dalam storage server, dalam 1 tahun terakhir telah terjadi 3 kali kerusakan disk, 
kerusakan pada hardware Oracle database server,  dalam 1 tahun telah terjadi 3 kali kerusakan, gangguan pada software 
Oracle database server, yang menyebabkan Oracle database tidak dapat diakses. Dapat berupa database corrupt, 
kerusakan block database secara logical, hilangnya file-file penting yang dibutuhkan Oracle database seperti redo log, 
archived log, data files dan file-file penting lainnya, gangguan pada fiber channel yang menghubungkan Oracle database 
server dengan storage server berupa terlepasnya sambungan fiber channel. Sampai saat ini baru terjadi 1 kali kerusakan 
pada fiber channel, dan kerusakan total pada database server dan storage server PT. A, yang disebabkan oleh kejadian-
kejadian tidak terduga seperti gempa bumi, kebakaran, dan bencana lainnya. 
 
Usulan Pemecahan Masalah  
Setelah melakukan identifikasi mengenai masalah yang dihadapi, maka solusi pemecahan masalah yang diusulkan bagi 
perusahaan tersebut adalah membangun sistem high availability dengan Oracle Data Guard yang dapat menjaga 
kelangsungan proses bisnis, keutuhan dan keamanan penyimpanan data perusahaan pada saat terjadi gangguan pada 
database server dan storage server baik terencana maupun tidak terencana.  
 
Sistem high availability dengan Oracle Data Guard dibangun dengan mendirikan standby data center (Disaster Recovery 
Center) di tempat yang terpisah dengan primary data center. Standby database akan ditempatkan di standby data center. 
Oracle Data Guard akan selalu mensinkronisasi data yang terletak pada primary database ke standby database dan 
standby database siap berperan sebagai primary database jika sewaktu-waktu terjadi gangguan pada primary database. 
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Setiap kantor cabang yang sangat bergantung pada sistem di primary data center pun tidak perlu merasakan dampak 
akibat gangguan yang dialami data center di kantor pusat terlalu lama karena Oracle Data Guard dapat mengalihkan 
peran standby database menjadi primary database dengan tetap memiliki salinan database yang sama dengan primary 
database sebelumnya. 
 
Solusi sistem high availability dengan Oracle Data Guard juga merupakan solusi yang memenuhi syarat RTO dan RPO 
perusahaan karena mampu meminimalisasikan waktu system down yang akan dihadapi perusahaan. Dengan demikian, 
high availability terhadap database server dan storage server PT. A pun tercapai dengan Oracle Data Guard. Solusi 
inilah yang akan menjaga kelangsungan proses bisnis serta keutuhan dan keamanan penyimpanan informasi perusahaan 
pada saat terjadi gangguan pada database server dan storage server baik terencana maupun tidak terencana. 
 
4. Perancangan Sistem High Availability 
Perancangan arsitektur DRC dimulai dengan melihat arsitektur data center utama perusahaan, di mana arsitektur DRC 
akan menggunakan arsitektur yang sama dengan data center utama. Antara data center utama dan DRC sendiri 
terhubung secara logikal seperti gambar berikut. 

 
Gambar 4. Arsitektur Logikal Disaster Recovery Center 

 
Kantor-kantor cabang terhubung dengan data center utama melalui jaringan WAN yang disediakan oleh Telkom dan XL. 
Dalam keadaan normal, 2 jaringan ini berperan sebagai load balancer dan apabila terjadi gangguan pada salah satu 
jaringan, maka seluruh arus informasi dan komunikasi akan ditangani oleh jaringan yang tidak bermasalah. Dari cloud 
provider, jaringan Telkom dan XL masuk ke router di data center utama, dan untuk jaringan yang masuk ke router DRC, 
sementara ini perusahaan baru menghubungkan provider XL secara standby. Sinkronisasi database antara data center 
utama dan DRC dilakukan melalui koneksi antar router yang dihubungkan oleh leased line MetroNet dengan bandwidth 
10 Mbps. Apabila sewaktu-waktu terjadi gangguan pada data center utama, yang mengakibatkan kantor cabang tidak 
dapat mengakses data center utama, maka jaringan standby dari cloud provider XL ke DRC akan diaktifkan dan Data 
Guard akan mengubah peran standby database pada DRC menjadi primary database. Selanjutnya koneksi dari kantor 
cabang ke data center utama akan dialihkan menuju DRC. Dengan demikian kantor cabang tetap dapat beroperasi dengan 
menggunakan standby database. PT A telah merencanakan untuk mendirikan DRC di Cikarang, tepatnya di lokasi yang 
sama dengan salah satu pabrik Dexa Group, PT Pheron. 
 
Konfigurasi Data Guard 
Konfigurasi Data Guard terdiri dari satu primary database dan satu atau lebih standby database. Pada konfigurasi Data 
Guard, database-database tersebut terhubung dengan Oracle Net dan dapat saja terpisah secara geografis. PT 
Aberencana akan menempatkan standby database di daerah Cikarang. Primary database dan standby database dapat 
diatur dengan menggunakan antar muka SQL command line, dengan menggunakan antar muka Data Guard Broker  dan 
Oracle Enterprise Manager. Sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut, maka standby database yang akan dibuat 
adalah physical standby database. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi pemilihan physical standby database 
sebagai standby database yang akan digunakan sesuai dengan teori di landasan teori. PT. A tidak menggunakan standby 
database untuk kegiatan bisnis, melainkan hanya menggunakan standby database untuk keperluan data protection 
sehingga standby database tidak perlu diakses oleh pengguna, PT. A menginginkan agar semua tipe data dan tabel yang 
berada dalam objek database dapat didukung oleh standby database. PT. A juga menginginkan adanya integrasi antara 
Oracle Application Server yang sedang digunakan dengan standby database yang ada, dan PT. A menginginkan adanya 
kinerja akses database yang tidak terlalu lambat sehingga physical standby dapat menjadi pilihan yang tepat. 
 
Pembuatan Physical Standby Database 
Pertama adalah memeriksa persyaratan Data Guard, antara lain versi perangkat lunak Oracle harus sama untuk primary 
database maupun standby database. Sistem operasi yang berjalan di lokasi primary database dan standby database harus 
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sama, namun versi sistem operasi boleh berbeda. Jika primary database dan standby database berada pada sistem yang 
sama, parameter inisialisasi harus diatur dengan benar. Parameter DB_UNIQUE_NAME harus digunakan dari versi 10g 
ke atas. Kemudian Aktifkan FORCE LOGGING pada primary database. Ketika primary database dalam kondisi 
FORCE LOGGING, Oracle database akan memaksa penulisan redo log untuk semua perubahan yang terjadi pada 
database dengan sintaks SQL> ALTER DATABASE FORCE LOGGING; 
 
Untuk memeriksa status FORCE LOGGING dapat menggunakan sintaks SQL> SELECT FORCE_LOGGING FROM 
V$DATABASE;. Setelah itu periksa password file untuk primary database. Setiap database dalam konfigurasi Data 
Guard harus menggunakan password file, dan password untuk SYS harus identik pada setiap sistem supaya pengiriman 
redo data berhasil. Biasanya ada pada direktori [ORACLE_HOME]\database dengan nama PWD[nama_instance].ora 
atau bisa diperiksa dengan menggunakan sintaks SQL> SELECT * FROM V$PWFILE_USERS; Jika belum ada, buat 
password file baru dengan menggunakan perintah berikut ini  C:\> cd [ORACLE_HOME]\database dan C:\> orapwd 
file=PWDorcl.ora password=oracle  force=y 

 
Perbandingan Analisis Sistem 
Perbandingan antara sistem availability yang sedang berjalan dengan sistem high availability yang diusulkan 
menyimpulkan bahwa sistem high availability yang diusulkan lebih mampu untuk menjaga kelangsungan proses bisnis, 
keutuhan dan keamanan penyimpanan informasi perusahaan pada saat terjadi gangguan pada database server dan storage 
server baik terencana maupun tidak terencana dengan lama waktu recovery yang sesingkat mungkin. 

 
Evaluasi 
Berdasarkan evaluasi dari perancangan dan prototipe sistem high availability dengan menggunakan Oracle Data Guard, 
maka sistem yang diusulkan ini dapat menjamin keberlangsungan proses bisnis dan tidak adanya kehilangan data pada 
saat terjadi gangguan atau kerusakan pada primary database. 
 
5. Kesimpulan 
Setelah melakukan analisis dan perancangan prototipe sistem high availability pada PT. A, dapat ditarik simpulan 
sebagai berikut : perancangan prototipe sistem high availability dengan menggunakan Oracle Data Guard membuktikan 
bahwa selama primary database tidak dapat diakses, proses bisnis dan transaksi masih dapat berjalan dengan 
menggunakan standby database, keberlangsungan proses bisnis dapat dijaga karena waktu yang dibutuhkan untuk 
mengalihkan proses bisnis dari primary database yang mengalami kerusakan ke standby database kurang dari 5 menit, 
dengan menggunakan Oracle Data Guard, integritas dan keamanan data dijamin melalui sinkronisasi antara primary 
database dengan standby database dengan menggunakan real-time apply, dan Oracle Data Guard memiliki metode 
switchover yang dapat digunakan ketika perusahaan sedang melakukan maintenance atau upgrade sistem. Selama proses 
ini terjadi pada primary database, proses bisnis dialihkan ke standby database yang berperan sebagai primary database 
sementara. 
  
6. Keterbatasan Penelitian 
Beberapa saran yang diusulkan untuk pengembangan sistem high availability dengan menggunakan Oracle Data Guard 
agar sesuai dengan kebutuhan PT. A adalah sebagai berikut terus diadakan evaluasi dan pemeliharaan terhadap sistem 
DRC sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi dan diperlukan staf atau karyawan yang berkualitas 
khususnya di bidang TI untuk pemeliharaan dan pengembangan sistem, Log files yang terbentuk selama proses archiving 
dapat dikompresi dan di-backup ke bagian tape sehingga dapat menghemat tempat di harddsik, eksplorasi dari segi fisik 
atau perangkat keras maupun perangkat lunak ditingkatkan untuk memperoleh kinerja sistem high availability dengan 
Oracle Data Guard yang lebih optimal, menjaga keberlangsungan proses bisnis, dan menjamin keamanan serta integrasi 
data, dan melakukan evaluasi terhadap bandwidth jaringan sehingga dapat mengoptimalkan proses sinkronisasi data 
antara primary database dan standby database. 
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