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Abstrak
Data akademik merupakan data penting dalam perguruan tinggi. Informasi mengenai data
akademik di butuhkan oleh pihak manajemen untuk mengetahui kondisinya. Informasi yang tersedia pada
database sistem informasi akademik belum dimanfaatkan sebagai pendukung pengambilan keputusan
hanya bersifat transaksional untuk itu perlu menerapkan suatu data warehouse untuk menampung data
untuk diolah menjadi informasi yang berguna bagi manajemen.Penelitian ini membahas masalah
perancangan data warehouse serta mengimplementasikannya. Sumber data yang digunakan adalah
database akademik yang ada di STMIK Kadiri dan data warehouse yang dibangun berdasarkan tabel
fakta mahasiswa. Metode yang digunakan adalah metode penelitian tindakan yaitu menggunakan action
research diantaranya tahap Observe, tahap Reflect, Plan dan Act. Di dalam tahap-tahap tersebut dimulai
dari merencanakan subyek data, merancang skema bintang, merancang data warehouse kemudian di
implementasikan dengan cara Extract, Transform, load membentuk cube dan menyajikan data untuk
laporan yang dibutuhkan manajemen. Hasil dari penelitian ini adalah rancangan data warehouse
akademik yang sesuai dengan STMIK Kadiri dan menghasilkan laporan tentang jumlah mahasiswa per
angkatan, per jenis kelamin dan per kota asal mahasiswa. Data warehouse ini dibangun dengan SQL
Server 2008 dan penyajian data dengan Excel Powerpivot.
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Abstract
Academic data is an important data in college. Information on academic data needed by
management to determine its condition. The information available in the database of academic
information system has not been used for decision support transactional only to the need to implement a
data warehouse to accommodate the data to be processed into useful information for management.This
study addressed the issue of data warehouse design and implement. The data used is academic databases
that exist in STMIK Kadiri and data warehouse built on the fact table student. The method used is action
research method is to use action research stages include Observe, Reflect stage, Plan and Act. Within
these stages starting from plotting the data subject, designing a star schema, designing a data warehouse
then be implemented by way of Extract, Transform, load form a cube and present data for management
reports as required.The results of this research is to design a data warehouse appropriate academic
STMIK Kadiri and generate reports on the number of students per class, per sex and per the student's
home town. The data warehouse is built with SQL Server 2008 and presenting data with Excel
PowerPivot.
Keywords: Database,Star Schema,ETL, DataWarehouse, PowerPivot.

1. PENDAHULUAN
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Kadiri atau yang lebih dikenal
dengan nama “STMIK Kadiri” adalah sekolah tinggi yang telah memiliki sistem informasi
akademik namun di sistem tersebut sistem tersebut masih terdapat kekurangan
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yakni sistem tersebut tidak terintegrasi didalam satu basisdata. Pengelolaan data akademik yang
di gunakan secara online dan manual. Data akademik secara online telah dimiliki oleh
STMIK Kadiri yang terintegrasi kedalam sebuah database yang dimulai tahun akademik 2009
dan tahun akademik 2015, sedangkan data yang manual merupakan data yang sudah lama
berjalan dimulai tahun 2001 sampai tahun 2008, yang tidak di arsipkan dalam sebuah basisdata
yang terintegrasi.
Setiap pengelolaan tiap semester harus membuat tabel sendiri serta data yang tidak
ternormalisasi. Data tersebut sulit untuk diintegrasikan ke dalam sebuah database, sehingga
dalam proses pengolahan informasinya belum akurat dan tepat. Hal ini juga berdampak pada
penyajian informasi ke pihak toplevel- management untuk pengambilan keputusan guna
meningkatkan mutu institusi dalam bidang akademik menjadi terhambat. Oleh karena itu, di
institusi ini akan dikembangkan sebuah data warehouse yang mampu mengintegrasikan data
dan menyimpannya untuk jangka waktu yang lama.
Data warehouse adalah koleksi data yang bersifat subjectoriented, terintegrasi, timevariant, dan non-volatile yang digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan
yang trategis organisasi [1]. Data yang ada pada perguruan tinggi yang begitu besar dan banyak
membutuhkan alokasi tempat penyimpanan akan terbantu dan menjadi efisien dengan adanya
data warehouse [2]. Dengan adanya data warehouse dapat ditangkap seluruh proses bisnis yang
ada dari mulai yang berhadapan dengan mahasiswa sebagai konsumen, proses pengajaran dan
keseluruhan sistem informasi yang ada dalam perguruan tinggi [3]. Penggunaan data warehouse
untuk menunjang kegiatan akademik telah banyak dilakukan. Bagaimana mengelola basisdata
perguruan tinggi yang baik menggunakan datawarehouse misalnya telah dilakukan oleh
Warnars [4].
Penggunaan data warehouse lebih efisien jika dibandingkan dengan menggunakan
OLTP. Ariana dan Sucahyo mengembangkan data warehouse untuk menunjang kegiatan
akademik di perguruan tinggi. Dengan adanya data warehouse, proses penyusunan laporan
menjadi lebih sederhana, karena pengguna bisa melakukan customization report sesuai dengan
yang diinginkan, sehingga ada efisiensi waktu dari yang sebelumnya memerlukan waktu satu
bulan untuk membuat program baru atau satu minggu untuk mengerjakan secara manual
menjadi hanya satu hari [5].
Paper ini akan membahas perancangan data warehouse untuk sistem akademik di STMIK
Kadiri yang memiliki basisdata yang belum terintegrasi dengan baik, dimana terdapat dua
sistem informasi akademik yang pengelolaannya masih bersifat ad-hoc.Penelitian ini mampu
menghasilkan basisdata yang terintegrasi dengan baik dan pelaporan yang relatif lebih cepat
menggunakan SQL Server [8].
2. METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitain action research. Action research
merupakan penelitian yang berfokus langsung pada tindakan sosial. Penelitian tindakan yaitu
penelitian baik kualitatif maupun kuantitatif. Penelitian tindakan ini merupakan metode yang
didasari pada tindakan masyarakat yang sering diselenggarakan pada suatu latar yang luas,
seperti rumah sakit, pabrik, sekolah dan lain sebagainya[7].

2.1. Metode Pengumpulan Data
Pada penelitian ini dilakukan beberapa metode pengumpulan data. Metode pengumpulan
data disesuaikan dengan jenis data yang akan dikumpulkan yaitu teknik untuk pengumpulan
data primer dan teknik untuk pengumpulan data sekunder.
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2.1.1. Data Primer
Pengumpulan data primer pada penelitian ini dilakukan dengan metode observasi dan
wawancara. Adapun pengumpulan data primer pada penelitian ini adalah :
1.

2.

Observasi, data yang diperoleh dari penelitian di STMIK Kadiri adalah :
a. Master Data Mahasiswa.
b. Master Data Mata Kuliah
c. Master Data Dosen
d. Master Data Jadwal Kuliah.
e. Master Data Transaksi Kuliah Mahasiswa
f. Master Data Nilai Mahasiswa
g. Master Data Kelulusan Mahasiswa.
h. Master Data Transaksi Dosen Mengajar
i. Master Data Status Mahasiswa
Wawancara, dengan cara bertanya langsung kepada responden.

2.1.2. Data Sekunder
Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan yang
relevan, hasil penelitian sebelumnya yang bersifat mutakhir, informasi tentang teori-teori yang
berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti serta data-data laporan yang terjadi di
Prodi STMIK Kadiri yang selama ini terjadi.
2.2. Metode Analisis Data
Metode analisa data yang digunakan penulis pada penelitian ini menggunakan pemodelan
data multidimensi atau sering disebut Nine Step Design Method. Proses analisa dilakukan
terhadap hasil tahapan pengumpulan data dengan pengamatan, wawancara, dan studi literatur
untuk mendapatkan spesifikasi kebutuhan sistem yang akan dikembangkan. Sembilan tahap
dalam perancangan database untuk data warehouse, yaitu [8] :
a. Memilih Proses.
b. Menentukan grain atau sumber dari proses bisnis.
c. Mengindentifikasi dan penyesuaian dimensi.
d. Memilih Fakta
e. Menyimpan Perhitungan awal dalam tabel fakta.
f. Melihat kembali tabel dimensi.
g. Memilih durasi database.
h. Menelusuri perubahan dari dimensi.
i. Memutuskan prioritas query dan tipe query, memilih physical design.
2.3. Alur Penelitian
Untuk mengetahui jalannya penelitian pada gambar dibawah ini :
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Gambar 1. Alur Penelitian
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Tahap Perencanaan
a) Analisis Subjek Data
Fungsi bisnis perguruan tinggi di Tunjukkan pada tabel 1.
Kategori Data

Mahasiswa

Perkuliahan

Kurikulum
Dosen
Alumni

Detil Jenis Informasi
Promosi dan Pendaftaran
Seleksi dan Calon Mahasiswa

Sumber Database
SIAK
SIAK

Registrasi dan OBM

SIAK

Aktifitas Mahasiswa
Pelayanan Informasi
Keuangan Mahasiswa
Kapasitas Ruangan Pembelajaran
Persentase Kepadatan Ruangan
Pembelajaran
Pengajar dan Mata Kuliah yang
diampu per Semester
Kategori dan Nama Tiap Mata
Kuliah
Pengembangan Kurikulum
Pengembangan Materi
Rekrutmen Dosen
Aktifitas Dosen
Evaluasi dan Pengembangan Dosen
Registrasi Alumni
Layanan Alumni

SIAK
SIAK
SIAK
SIAK
SIAK
SIAK
SIAK
SIAK
SIAK
SIAK
SIAK
SIAK
SIAK
SIAK

Berdasarkan proses dan fungsi bisnis tersebut diatas, maka subjek data di sekolah tinggi
terdiri dari : mahasiswa,dosen,perkuliahan,kurikulum,dan sebagainya, seperti ditunjukkan pada
tabel 2 dibawah ini :
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Kategori Data
Mahasiswa
Jadwal Perkuliahan
Rencana Studi
Absensi Kuliah
Matakuliah
Nilai Mahasiswa
Alumni
Dosen
Aktifitas Dosen
Presensi Dosen
Kurikulum
Bahan Kuliah
Laboratorium
Perpustakaan
Kegiatan Mahasiwa
Keuangan Mahasiswa
Keuangan Dosen
Fasilitas Kuliah
Asisten Dosen
Berdasarkan subjek data diatas maka subyek data yang di perlukan untuk pembuatan
laporan manajemen ditunjukkan pada tabel 3 dibawah ini :
Kategori Data
Mahasiswa

Nilai

Kelompok Informasi
Data Pribadi
Data Akademik
Data Nilai
Nilai Mahasiswa
KHS

Informasi Yang Dibutuhkan
Pihak pengelola sekolah tinggi membutuhkan informasi akademik untuk mendukung
pengambilan kebijakan strategis dalam upaya untuk meningkatkan kemajuan dan memudahkan
melihat data untuk pengisian borang akreditasi yaitu diantaranya:
1. Laporan jumlah mahasiswa per kota, angkatan, per jenis kelamin.
2. Laporan jumlah mahasiswa per status awal masuk, per status pernikahan, dan per status
keaktifan mahasiswa.
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3. Laporan jumlah mahasiswa per kota per angkatan.
Data yang diperlukan untuk membangun data warehouse akademik bersumber dari database
akademik kampus, tidak semua data yang ada pada database akademik digunakan untuk
pembangungan data warehouse, hanya data yang berkaitan dan diperlukan untuk kebutuhan
pembuatan laporan yang diinginkan manejemen saja. Data akademik yang digunakan sebagai
data sumber untuk menampilkan laporan adalah:
1. Tabel mahasiswa.
2. Tabel statusawal.
3. Tabel statusmhsw.
4. Tabel statussipil
b). Pemodelan Data
Model data yang digunakan untuk pemodelan data adalah pendekatan star schema.
Pendekatan ini digunakan karena rancangan star schema multidimensi dapat memanfaatkan
peran utama tabel dimensi untuk mendukung catatan data dengan deskripsi dan informasi lain
dengan entitas yang terlibat [8, 9]. Tabel-tabel dimensi yang membentuk tabel fakta dapat
didukung oleh tabel lain yang lebih detail dan membentuk model star. Model star schema juga
dikenal sebagai DW schema untuk analisis multi dimensional [10]. dimana terdapat satu tabel
fakta dan beberapa tabel dimensi (Gambar 4).

Gambar 4. Rancangan Skema Bintang
2). Tahap Tindakan
Pada tahap ini dilakukan proses pemindahan data dari sumber data ke dalam database data
warehouse dengan cara ekstrak,transformation dan load.

Gambar 5. Proses Pemindahan Data
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Hasil yang diperoleh setelah data dilakukkan pemindahan dari database di tunjukkan pada
Gambar 5 dengan melakukkan query :
Select * from mahasiswa

Gambar 6. Hasil query Pemindahan Data
3). Tahap Analisis
Tahap ini selanjutnya adalah tahap membentuk cube dengan sql server supaya dapat
ditransfer ke dalam powerpivot excel untuk kebutuhan analisis datanya secara interaktif
menggunakan pivottable supaya menjadi laporan yang bermanfaat bagi pihak manajemen
khususnya untuk laporan EPSBED.
a). Pembuatan nama ANALISIS_STMIK

Gambar 7. Pembuatan Data Source
b). Pembuatan Data Source Views
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Gambar 8. Pembuatan Data Source Views
c). Pembuatan Cube

Gambar 9. Pembuatan Cube

d). Pembuatan Dimensi

224 Jurnal Ilmiah SISFOTENIKAJuly201xIJCCS

Umi Fadilah, Wing Wahyu Winarno, Armadyah Amborowati

Gambar 10. Pembuatan Dimensi

4). Tahap Refleksi
a. Penyajian Data
Pada tahap ini cara menyajikan data dengan menggunakan powerpivot excel. Data yang akan
ditampilkan adalah sebagai berikut :

Gambar 11. Tampilan Data Mahasiswa

Title of manuscript is short and clear, implie
Vol. 6, No. 2, Juli 2016 225

Perancangan Data Warehouse ...

Gambar 12. Laporan Jumlah Mahasiswa Per Angkatan,
Per Asal Kota Dan Per Jenis Kelamin.

b. Penyajian Grafik
Untuk melihat perkembangan jumlah mahasiswa per angkatan, per jenis kelamin dan perkota
asal dapat dibuatlah grafik seperti dibawah ini

Grafik 13. Grafik jumlah mahasiswa Per Angkatan, Per Kota Asal
dan Per Jenis Kelamin
Pembahasan :
Pada grafik diatas menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa paling banyak berasal dari
Kediri dari semua angkatan. Laporan ini akan dimanfaatkan oleh manajemen dalam mengambil
keputusan strategis seperti untuk promosi dan kebutuhan untuk pelaporan EPSBED STMIK
Kadiri.
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4. KESIMPULAN
Dihasilkan rancangan data warehouse pada sekolah tinggi melalui tahapan menentukan
jenis informasi yang akan ditampilkan, mengidentifikasi sumber data serta mentransfer
informasi dari sumber data transaksional ke dalam data warehouse melalui proses extract,
transform dan loading kemudian dari data warehouse ditransformasikan ke multidimensional
data untuk keperluan analisis dan menyajikan informasi kepada pengguna akhir dilingkungan
manajemen tingkat atas.
Tahapan perancangan data warehouse menghasilkan rancangan arsitektur logic dan fisik
yang dapat digunakan dalam pengembangan PDPT perguruan tinggi yang membantu untuk
mendukung kebutuhan data EPSBED khususnya yang ada di STMIK Kadiri.
5. SARAN
Saran yang diberikan agar dapat memperoleh hasil yang lebih baik dan bermanfaat, yaitu
:
1. Pengembangan aplikasi yang telah ada, sehingga data-data dalam jumlah besar terorganisir,
terkelompok dan lebih mudah diproses guna meningkatkan pelayanan mahasiswa STMIK
Kadiri secara keseluruhan. Perancangan data warehouse yang ada diharapkan dapat
diimplementasikan dan diperluas.
2. Dengan tersedianya laporan dengan pivotable excel diharapkan membantu manejemen
dalam mengambil keputusan strategis secara cepat dan mudah. Penelitian ini masih banyak
kekurangan data yang disajikan masih sedikit untuk itu perlu dikembangkan lebih lanjut.
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