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Abstract
In applications that use the distributed database system  which

spread across computer networks, access to tables in the database
(CRUD operations [Create-Read/Retrieve-Update-Delete]) consistent
happened. In this case, application’s developers that use Microsoft Corp.
technology, have three options to deal with the tables in the database
system, namely ADO.NET (SQL-based), SQL commands in the stored
procedure/function form, and LINQ (Language Integrated Query). This
paper aims to make the conceptual comparison that related to the access
and manipulation of tables that stored in the database using all three
technologies. Operations that will be explored are the operations that run
on multiple tables at once because sometimes (on distributed database
systems) the main table partitioned (vertical or horizontal partitioning)
into a secondary tables.

Keywords : Sistem Basis Data Tersebar, ADO.NET, Prosedur
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1. Pendahuluan

Aplikasi-aplikasi basis data tersebar (distributed database applications),
yang berjalan di komputer-komputer yang secara geografis tersebar, merupakan
aplikasi yang umum dijumpai saat ini dengan bertumbuhnya perusahaan-perusahaan
yang beberapa tahun lalu masih merupakan perusahaan-perusahaan berskala relatif
kecil dan saat ini telah bertumbuh menjadi perusahaan-perusahaan berskala raksasa
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(Enterprise) [1]. Sebagai contoh, saat ini beberapa perusahaan perbankan berskala
nasional pada umumnya memiliki jaringan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang
melayani nasabah-nasabahnya yang secara geografis tersebar di seluruh penjuru
Indonesia. Dalam hal ini, penanganan transaksi-transaksi yang terjadi karena
keterbatasan perangkat keras, terutama kecepatan dan kapasitas jaringan komputer-
jarang sekali dilakukan secara terpusat, melainkan seringkali dilakukan di server-
server lokal yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia dan baru di saat-saat tertentu
dilakukan sinkronisasi dengan data yang ada di pusat [1]. Saat  aplikasi basis data
tersebar dijalankan, seringkali pada bagian basis data tertentu yang ada di pusat
dipartisi (beberapa literatur menyebutnya sebagai fragmentasi), baik secara vertikal
ataupun horisontal, dan diletakkan secara lokal [1]. Jika data yang utuh diperlukan,
pada umumnya diperlukan operasi-operasi SQL (Structured Query Language)
untuk mendapatkannya. Dalam hal ini, untuk partisi/fragmentasi vertikal, pemrogram
aplikasi tersebar bisa menggunakan operasi SQL JOIN [2][1], dan untuk partisi/
fragmentasi horisontal pemrogram aplikasi tersebar bisa menggunakan operasi SQL
UNION[2][1], dimana pada kedua kasus ini permasalahan kinerja (baca: kecepatan)
operasi-operasi (Create-Read/Retrieve-Update-Delete) dan kemudahan
pemrograman  menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan.

Saat aplikasi-aplikasi basis data tersebar melakukan akses ke sistem basis
data, jika aplikasi basis data dikembangkan menggunakan teknologinya Microsoft
Corp., pemrogram aplikasi basis data tersebar saat ini sesungguhnya memiliki tiga
pilihan untuk melakukannya. Ketiga pilihan itu adalah [3][2] a).Melakukan akses
langsung menggunakan SQL ke sistem basis data dari arah aplikasi menggunakan
teknologi ADO.NET, b).Menanamkan kode akses basis data ke dalam sistem basis
data yang mendasari dan membentuknya menjadi prosedur/fungsi tersimpan (stored
procedure/function), serta c).Membentuk tabel dan data yang tersimpan di dalamnya
menjadi objek-objek di aras aplikasi tersebar menggunakan teknologi akses basis
data  M icrosoft Corp.  yang terbaru saat ini [3][4][2], yaitu LINQ (Language
INtegrated Query).

Tabel 1 Tabel Nasabah

No_Rek Nama Alamat Cabang Saldo (Juta) 

555-120 Adi Nugroho Jl. Gatsu 45 Bandung  15 

222-123 Esti Nugraheni Jl. Puri Kartika 
2 

Jakarta 10 

222-125 Woro 
Nugraheni 

Jl. Cawang 5 Jakarta 25 

555-123 Pudjosudjarwo Jl. Ciskul 227 Bandung 11 

555-125 Roekmiatoen 
RP 

Jl. Gatsu 5 Bandung 50 
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2. Kajian Pustaka

Partisi/fragmentasi  pada dasarnya merupakan pembagian suatu basis data
yang secara logika bersifat tunggal menjadi bagian-bagiannya yang bersifat mandiri
[5][6][1]. Pemartisian/fragmentasi basis data pada umumnya dilakukan demi
kemudahan pengelolaan, demi pertimbangan kinerja, atau demi alasan ketersediaan
data  (data availibility) [5][6][1]. Dalam hal ini, aplikasi-aplikasi basis data tersebar
sering menerapkan pemartisian tabel dimana masing-masing partisi mungkin tersebar
di komputer-komputer yang ada pada jaringan sistem tersebar dan para pengguna
pada setiap komputer lokal dapat melakukan transaksi lokal pada setiap partisi [1].
Partisi dapat dilakukan dengan mengembangkan basis data yang berukuran lebih
kecil (masing-masing dengan tabel-tabelnya, indeks-indeks, serta catatan-catatan
transaksinya sendiri) [5][1], meski demikian dalam kebanyakan kasus yang terjadi,
partisi dilakukan terhadap tabel-tabel tertentu demi mendapatkan kinerja operasi-
operasi CRUD yang lebih baik (baca: lebih cepat) di aras aplikasi serta juga untuk
meningkatkan ketersediaan data.

Gambar 1 Partisi Vertikal

Pemartisian secara vertikal pada dasarnya mencakup pembuatan tabel-tabel
yang memiliki lebih sedikit kolom dan menggunakan tabel-tabel tambahan (tabel
sekunder)  untuk menyimpan kolom-kolom yang tersisa [5][1]. Teknik normalisasi
tabel sebenarnya juga mencakup pemisahan kolom-kolom pada suatu tabel, tetapi
pemartisian secara vertikal dilakukan meskipun tabel yang dipartisi sudah ada pada
keadaan ‘normal’  (sudah tidak memiliki ‘anomali’ atau kesalahan logika saat terjadi
operasi-operasi CRUD atas tabel tersebut) [5][1]. Tempat-tempat penyimpanan
yang berbeda secara fisik dapat juga digunakan untuk merealisasikan pemartisian
secara vertikal; menyimpan kolom-kolom yang digunakan pada sarana-sarana
penyimpanan yang berbeda. Suatu bentuk pemartisian vertikal adalah untuk
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memisahkan data yang bersifat dinamis (data yang relatif  lebih sering berubah nilainya)
dengan data yang bersifat statis (data yang relatif jarang berubah nilainya) sehingga
operasi-operasi CRUD di bagian yang dinamis  dapat berjalan dengan cara yang
lebih cepat [5][1][6].

Gambar 1 menunjukkan tabel Nasabah (rekaan) yang ada di sistem basis
data yang ada di komputer server yang ada di pusat data. Tentunya jika semua
transaksi dilakukan di pusat, maka jaringan komputer akan terlalu sibuk untuk
melayani transaksi-transaksi yang berasal dari masing-masing daerah. Oleh karenanya,
tabel Nasabah  bisa dipartisi secara vertikal (Gambar 2) dan catatan transaksinya
(Gambar 2 bagian atas) bisa diletakkan di server terpisah (biasanya berupa server
lokal), yang memang ditujukan untuk mempercepat transaksi sebab transaksi-
transaksi lokal  lewat ATM biasanya hanya memerlukan data catatan transaksi itu.
Meski demikian, pada saat-saat tertentu (misalnya saat perbankan yang bersangkutan
memerlukan catatan-catatan nasabah beserta saldonya masing-masing untuk setiap
cabang), bisa dilakukan penggabungan kedua tabel pada Gambar 2 (menggunakan
perintah SQL JOIN) untuk mendapatkan informasi-informasi yang diperlukan, dimana
hal ini bisa dilakukan dengan mudah menggunakan fasilitas kolom No_Rek  yang
ada di kedua tabel.

No_Rek Nama Alamat Cabang Saldo (Juta) 

555-120 Adi Nugroho Jl. Gatsu 45 Bandung  15 

555-123 Pudjosudjarwo Jl. Ciskul 227 Bandung 11 

555-125 Roekmiatoen RP Jl. Gatsu 5 Bandung 50 

 

No_Rek Nama Alamat Cabang Saldo (Juta) 

222-123 Esti Nugraheni Jl. Puri Kartika 2 Jakarta 10 

222-125 Woro Nugraheni Jl. Cawang 5 Jakarta 25 

 

Gambar 2 Partisi Horisontal

Pemartisian secara horisontal (sering juga disebut sebagai shard) mencakup
di dalamnya peletakkan baris-baris yang berbeda pada tabel-tabel yang berbeda
pula [5][1]. Sebagai contoh perhatikan kembali Gambar 1 yang dipartisi secara
horisontal seperti yang terlihat pada tabel-tabel pada Gambar 3. Hal ini akan
mempercepat transaksi-transaksi lokal di masing-masing kota dimana cabang bank
berada, karena hal ini akan mengurangi kepadatan jaringan komputer yang akan
terjadi seperti seandainya semua data diletakkan di satu server tunggal yang ada di
pusat. Meski demikian, ada saat-saat tertentu dimana tabel Nasabah  yang utuh
diperlukan (misalnya saat perbankan yang bersangkutan memerlukan data
keseluruhan nasabah yang ada di semua cabang), tabel-tabel yang ada pada Gambar
3 bisa digabungkan (menggunakan perintah SQL UNION) sedemikian rupa sehingga
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tabel yang utuh (Gambar 1) bisa diperoleh kembali [5][1][6].

3. Teknologi Akses Data Microsoft Corp

Saat ini Microsoft Corp. memiliki teknologi akses ke sistem basis data
menggunakan framework .NET. Dari sudutpandang pemrogram aplikasi, framework
.NETpada dasarnya dapat dipandang sebagai lingkungan saat aplikasi dijalankan
(runtime environment) dan sejumlah pustaka kelas (class library) (baca : API-
Application Programming Interface) yang memungkinkan aplikasi-aplikasi basis
data di atas sistem operasi Windows dapat bekerja dengan baik. Untuk melakukan
akses ke sumber data, saat ini di dalam framework .NET tersedia API ADO.NET,
yang digunakan untuk melakukan akses langsung ke basis data menggunakan SQL,
digunakan untuk eksekusi prosedur/fungsi tersimpan (stored procedure/function)
dari arah aplikasi, dan yang juga digunakan untuk mendasari teknologi LINQ
(Language INtegrated Query).

Gambar 3 Arsitektur ADO.NET [7]

ADO.NET merupakan teknologi akses data yang benar-benar baru, yang
dirancang oleh Microsoft Corp. dengan cara yang cukup revolusioner [4,2,1],
sehingga cukup banyak perbedaannya dengan teknologi akses basis data sebelumnya
yang dikenal sebagai teknologi ADO (ActiveX Data Object). (ADO.NET bukan
singkatan dari ActiveX Data Object.NET seperti yang banyak dipikirkan orang).
Selama perancangan teknologi framework .NET, aplikasi-aplikasi yang akan
dikembangkan oleh para pemrogram aplikasi dirancang untuk mampu berbagi model
tunggal dimana semua pustaka kelas (class library) diintegrasikan ke dalam suatu
framework tunggal dan diorganisasi dalam kesatuan logika yang dinamakan sebagai
namespace dan dideklarasikan  secara terbuka sebagai kelas-kelas bersifat public
sedemikian rupa sehingga bisa dimanfaatkan oleh semua aplikasi basis data yang
mau menggunakannya [4][2][1]. Dalam hal ini, komponen-komponen ADO.NET
dirancang sedemikian rupa oleh Microsoft Corp. untuk dapat bekerja dengan cara
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terhubung (connected) dan tidak-terhubung (disconnected) dengan sumber data
yang mendasari aplikasi basis data [4,2,1].

APIADO.NET, yang memungkinkan pemrogram aplikasi terhubung (connect)
ke sistem basis data relasional pada dasarnya menggunakan kelas DataReader,
dimana kelas DataReader ini memelihara hubungan/koneksi tersebut terus menerus
sementara melakukan aplikasi melakukan manipulasi dataatau selama aplikasi
membutuhkannya, dan kemudian memutusnya (disconnect) saat aplikasi tidak
membutuhkannya lagi [1]. Meski demikian, karena koneksi (connection)
sesungguhnya merupakan hal yang ‘mahal’ dari sudutpandang penggunaan
sumberdaya komputasi (computational resources) sumberdaya waktu kerja
komputer dan alokasi memori, komponen-komponen ADO.NET sebenarnya juga
memungkinkan pemrogram aplikasi untuk bekerja dengan modus tidak terhubung
dengan sistem basis data relasional (disconnected) [1].  Dalam hal ini, teknologi
ADO.NET mengatasi permasalahan ‘mahalnya’ sumberdaya komputasi ini dengan
menyediakan model ‘tidak terhubung’ (disconnected) yang cukup canggih
menggunakan kelas DataSet [1]. Menggunakan  kelas DataSet ini, aplikasi bisa
mengambil data yang dibutuhkan dari sistem basis data, memutus
koneksi(disconnect), dan selanjutnya bekerja dengan data yang tersimpan di memori
komputer klien. Jika terjadi modifikasi-modifikasi, koneksi ke sistem basis data
dapat dilakukan lagi, sehingga modifikasi-modifikasi data dapat disimpan secara
permanen.

Kode Program 1 Sintak Umum SQL

SELECT table1.column, table2.column
FROM table1
[NATURAL JOIN table2] |
[JOIN table2 USING (column_name)] |
[JOIN table2
ON (table1.column_name = table2.column_name)]|
[LEFT|RIGHT|FULL OUTER JOIN table2
ON (table1.column_name = table2.column_name)]|
[CROSS JOIN table2]

ADO.NET pada dasarnya merupakan sejumlah API (Application
Programming Interface) yang memungkinkan aplikasi terhubung dengan sistem
basis data relasional [4,2,1]. Meski demikian, untuk mendapatkan data sesungguhnya
yang ada di basis data relasional, aplikasi yang bersangkutan harus mengirimkan
pernyataan-pernyataan SQL (Structured Query Language) ke server basis data.
Adapun sintak dari pernyataan SQL secara umum diperlihatkan Gambar 5 [4][2][1].
Dalam hal ini, pendekatan ADO.NET sering disebut dengan pendekatan akses data
berbasis SQL (SQL-based).

Prosedur/fungsi tersimpan (stored procedure/function) adalah sejumlah (satu
atau lebih) pernyataan SQL yang dapat dianggap menjadi satu unit logika tunggal
dan disimpan sebagai sebuah objek dalam sistem basis data [4][2][1]. Dalam konteks
Microsoft SQL Server 2008, setelah prosedur tersimpan dibuat, definisi SQL-nya
dapat diakses dari view sys.sqlmodule yang ada di basis data master [2]. Saat
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prosedur tersimpan dieksekusi untuk yang pertama kalinya, database engine yang
dimiliki oleh SQL Server akan secara otomatis membuat rencana eksekusi
(execution plan) dan menyimpan rencana eksekusi itu dalam cache memori SQL
Server. Selanjutnya, SQL Server akan dapat menggunakan ulang rencana eksekusi
(execution plan) tersebut pada pemanggilan prosedur/fungsi tersimpan di masa
datang. Penggunaan-ulang rencana eksekusi memungkinkan prosedur tersimpan
dieksekusi secara lebih cepat dan lebih andal dibandingkan query-query[8][4]SQL
biasa (yang ditanamkan di dalam aplikasi) karena pada prosedur/fungsi tersimpan
kompilasi tidak perlu dilakukan setiap saat prosedur/fungsi tersimpan itu akan
dijalankan (prosedur/fungsi tersimpan cukup dikompilasi satu kali saja pada saat
prosedur/fungsi tersimpan itu dibuat dan disimpan dalam basis data).  Dalam
kebanyakan kasus, terutama dengan query-query yang berkaitan dengan
pemeliharaan keamanan dan kinerja sistem, pengembang sangat disarankan untuk
menanamkan query-query yang bersangkutan dalam bentuk prosedur/fungsi
tersimpan (stored procedure/function). Meski demikian, ada hal-hal yang perlu
dipertimbangkan saat pemrogram memutuskan untuk menggunakan prosedur/fungsi
tersimpan, sebab prosedur/fungsi tersimpan (jika terlalu banyak) akan menurunkan
kinerja server [8][4][1].  Alasan untuk hal ini adalah karena masing-masing prosedur/
fungsi tersimpan itu akan menempati sejumlah alokasi memori tertentu di sisi server
basis data.

Gambar 4 Arsitektur LINQ [7]

Kode Program 2 Sintak Dasar LINQ [8]

C#
var query = from element in collection[, from element2 in
collection2]where condition _orderby orderExpression
[ascending|descending][, orderExpression2 ...]select
[alias = ]columnExpression[,[alias2 = ]columnExpression2]

Visual Basic.NET
Dim Query = From Element In Collection[,Element2 In
Collection2] _Where Condition _Order By OrderExpression
[Ascending|Descending][, _OrderExpression2 ...] _Select
[Alias = ]ColumnExpression[,[Alias2 = ]ColumnExpression2]

Saat pemrogram aplikasi menulis kode-kode program menggunakan bahasa
pemrograman Visual Basic.NET dan/atau C#, pemrogram aplikasi sangat berpeluang
untuk melakukan query ke sistem basis data, melakukan persistensi objek-objek
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ke sistem basis data yang mendasari aplikasi, dan memuat hasil-hasilnya menjadi
objek-objek dalam bahasa pemrograman yang mereka gunakan [9]. Dalam hal ini
pula, dalam kebanyakan kasus, sering sekali ada kesenjangan paradigma antara
bahasa pemrograman berorientasi objek (OOPL-Object Oriented Programming
Language) yang pemrogram aplikasi gunakan (dalam hal ini C# dan/atau Visual
Basic.NET) dengan sistem basis data yang pada umumnya bertipe relasional
(RDBMS-Relational Database Management System)[9]. Dengan demikian,
motivasi penciptaan LINQ (Language INtegrated Query) sesungguhnya adalah
untuk menjembatani kesulitan-kesulitan konseptual dan teknis saat aplikasi yang
pemrogram aplikasi kembangkan menggunakan bahasa-bahasa pemrograman ber-
platform .NET melakukan akses-akses ke sistem basis data relasional (terutama
Microsoft SQL Server) [9][10]. Dalam hal ini, teknologi LINQ sebenarnya
menambahkan suatu lapisan (layer) di atas ADO.NET (Gambar 5) [1], sehingga
pada dasarnya kode-kode Visual Basic.NET dan C# yang memuat kode-kode
LINQ yang melakukan akses ke sistem basis data kelak akan diterjemahkan menjadi
kode-kode ADO.NET oleh kompiler sehingga akhirnya dapat dieksekusi dengan
baik. Sintak LINQ  pada C# dan Visual Basic adalah seperti yang terlihat melalui
Gambar 6 terlihat bahwa, meskipun paradigmanya cukup berbeda, sintak LINQ
cukup serupa dengan SQL sehingga pemrogram yang baru pertama kalinya
mempelajari LINQ tidak akan terlalu menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari
sintak LINQ [9]. Tidak berhenti seperti yang telah dikemukakan sebelumnya (akses
ke sistem basis data relasional), ambisi Microsoft Corp.  sesungguhnya adalah agar
LINQ mampu membuat akses ke berbagai sumber data menjadi bersifat umum;
apa pun sumber datanya (perhatikan arsitektur LINQ seperti yang diperlihatkan
melalui Gambar 5.  Selain itu, LINQ juga memungkinkan penggabungan data-data
yang berasal dari berbagai sumber data (data source) yang berbeda. Sebelum adanya
LINQ, pemrogram aplikasi harus mempertimbangkan penulisan programnya saat
mereka mencoba mengakses basis data relasional (menggunakan SQL), mencoba
mengakses berkas XML (eXtensible Markup Language) (menggunakan XML
Parser), dan menggunakan teknologi-teknologi dan API (Application Programming
Interface) lain saat aplikasi yang mereka kembangkan mencoba mendapatkan data
dari sumber-sumber data lainnya (misalnya data dari lembar kerja [spreadsheet]
Microsoft Excel). Salah satu aspek kunci dari LINQ adalah bahwa teknologi ini
dirancang untuk dapat digunakan secara konsisten dan sempurna terhadap berbagai
jenis objek atau sumber data  (data source)  serta menyediakan model pemrograman
yang konsisten dan relatif seragam untuk melakukan hal-hal yang tadi disebutkan
sehingga pemrogram tidak perlu mempelajari teknologi yang beragam saat aplikasi-
aplikasi yang mereka kembangkan memerlukan akses ke berbagai sumber data
yang berbeda [10].

5.  Analisis

Berdasarkan bahasan diatas, maka akan dibuat perbandingan secara
konseptual di antara ketiga teknologi akses basis data (dengan batasan kondisi
jaringan yang dianggap seragam untuk semua teknologi yang dibandingkan).
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Hal yang 
dibandingkan 

ADO.NET Prosedur Tersimpan LINQ 

Paradigma 
pemrograman dari 
sudutpandang 
pengembang aplikasi 
basis data tersebar. 

Sistem berorientasi 
objek di sisi aplikasi 
dan model relasional 
di sisi basis data. 

Sistem berorientasi 
objek di sisi aplikasi 
dan model relasional 
di sisi basis data. 

Konsisten dengan 
paradigma 
pemrograman 
berorientasi objek 
baik di sisi aplikasi 
maupun  di sisi basis 
data. 

Kemampuan 
menangani data selain 
basis data relasional. 

Hanya mampu 
menangani basis data 
relasional. 

Hanya mampu 
menangani basis data 
relasional. 

Selain mampu 
menangani basis data 
relasional juga 
mampu menangani 
beragam data yang 
lain, seperti XML, 
lembar kerja 
(spreadsheet), dan 
sebagainya, tanpa 
pemrogram aplikasi 
tersebar perlu 
mempelajari berbagai 
API yang baru. 

Akses ke server basis 
data. 

Menggunakan SQL. 
Kompilasi SQL akan 
dilakukan setiap saat 
aplikasi menerbitkan 
pernyataan SQL ke 
server basis data. 

Menggunakan SQL, 
Kompilasi SQL akan 
dilakukan satu kali 
saja pada saat 
prosedur tersimpan 
pertama kali ditulis 
dan dikompilasi. 

Akses ke basis data 
dilakukan dengan 
membentuk objek-
objek dalam aplikasi 
yang bersesuaian 
dengan tabel-tabel 
yang ada di server 
basis data. 

Beban kerja server 
basis data. 

Kecil pengaruhnya 
sebab SQL 
ditanamkan di aplikasi 
(walaupun 
eksekusinya 
dilakukan di sisi 
server basis data). 

Jika prosedur/fungsi 
yang tersimpan dalam 
server basis data 
terlalu banyak, maka 
server basis data 
kemungkinan besar 
akan menurun 
kinerjanya karena 
prosedur/fungsi 
tersimpan 
memerlukan alokasi 
memori dan juga 
menuntut kerja 
prosesor yang lebih 

Tidak terlalu banyak 
pengaruhnya, kecuali 
karena setiap objek 
yang berasal dari 
sistem basis data dan 
manipulasinya 
menuntut kerja 
tambahan prosesor di 
sisi klien maupun 
server basis data, 
karena setiap aksi 
yang dilakukan pada 
objek yang berasal 
dari sistem basis data 
perlu diterjemahkan 

Gambar 7 Perbandingan Secara Konseptual Teknologi ADO.NET, Prosedur Tersimpan, dan
LINQ

Gambar 7 menjelaskan bahwa masing-masing teknologi memiliki kelemahan
dan keunggulannya masing-masing. Meski demikian, tentunya teknologi terbaru,
yang diciptakan belakangan, secara umum pasti (dengan batasan-batasan tertentu)
memiliki keunggulan-keunggulan dibandingkan teknologi-teknologi sebelumnya.
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6. Simpulan

Saat aplikasi basis data tersebar akan dikembangkan, para pengembang akan
dihadapkan dengan tiga pilihan untuk melakukannya: ADO.NET, prosedur tersimpan,
atau LINQ. Jika perangkat keras bukan kendala  yang paling menentukan, teknologi
LINQ merupakan teknologi yang paling baik untuk digunakan karena konsisten
dengan bahasa-bahasa pemrograman berorientasi objek yang semakin marak
digunakan saat ini. Untuk sistem-sistem tersebar yang memerlukan beberapa akses
ke server basis data sekaligus, perlu dipertimbangkan penggunaan prosedur/fungsi
tersimpan karena hal ini akan meningkatkan kinerja aplikasi sekaligus juga akan
memelihara integritas data (dengan catatan: pengembang aplikasi harus bisa
menentukan pernyataan-pernyataan SQL mana yang layak untuk dikembangkan
menjadi prosedur tersimpan). Sebaliknya, jika perangkat keras menjadi kendala
yang menentukan, tentunya akses basis data menggunakan ‘metoda lama’ dengan
ADO.NET (SQL-based) dan kombinasinya dengan prosedur/fungsi tersimpan
menjadi alternatif yang paling baik untuk diterapkan. Selain hal-hal yang telah
disebutkan tadi, saat ini aplikasi-aplikasi tersebar juga seringkali memerlukan data
yang memiliki berbagai format yang berbeda, misalnya berkas XML, lembar kerja
(spreadsheet), berkas audio, video, dan sebagainya. Jika hal ini memang terjadi,
pilihan terbaik adalah dengan memanfaatkan teknologi LINQ secara penuh, sebab
LINQ mampu bekerja dengan cara yang relatif seragam saat dibutuhkan berbagai
data yang berasal dari sumber-sumber yang berbeda. Sintaks LINQ yang relatif
seragam untuk berbagai sumber data yang berbeda juga akan sangat meringankan
beban para pengembang/pemrogram aplikasi-aplikasi tersebar karena mereka pada
dasarnya tidak perlu belajar terlalu banyak untuk menangani data dari berbagai
sumber data tersebut.
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