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2.1 Data 

Didasarkan pada pendapat Indrajani (2009) ada beberapa definisi tentang data 

antara lain: 

1) Data adalah fakta atau observasi mentah yang biasanya mengenai fenomena 

fisik atau transaksi bisnis. 

2) Lebih khusus lagi, data adalah ukuran objektif dari atribut (karakteristik) dari 

entitas seperti orang, tempat, benda, atau kejadian. 

3) Representasi fakta yang mewakili suatu objek seperti pelanggan, karyawan, 

mahasiswa dan lain-lain, yang disimpan dalam bentuk angka, huruf, simbol, 

teks, gambar, bunyi dan kombinasi. 

 

2.2   Informasi 

Informasi dapat diartikan sebagai pemrosesan input yang terorganisasi, 

memiliki arti, dan berguna bagi orang yang menerimanya. Informasi harus  memiliki 

arti sehingga dapat dimanfaatkan. agar dapat memiliki arti, informasi harus memiliki 

beberapa karakteristik, yaitu dapat diandalkan (reliable), relevan, memiliki 

keterkaitan dengan waktu (timely), lengkap, dapat dipahami dan diverifikasi (Tantra, 

2012). 

Informasi dapat diandalkan jika bebas dari kesalahan, secara akurat 

mempresentasikan keadaan atau aktivitas organisasi. Informasi relevan jika dapat 

mendukung pengambilan keputusan karena memberikan tambahan pengetahuan atau 

nilai kepada para pengambil keputusan. Informasi berkaitan dengan waktu karena 

apabila hendak mendukung suatu keputusan maka informasi tidak boleh terlambat 

atau sudah ketinggalan. Informasi dapat dikatakan lengkap jika mengandung semua 

data yang relevan. Informasi dapat dipahami jika tersusun dalam bentuk yang dapat 
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dimanfaatkan dan jelas bagi yang menggunakannya. Informasi dapat diverifikasi jika 

ada sumber lain yang dapat menjadi pembanding bagi keabsahannya. 

2.3 Database 

Basis adalah markas, gudang, tempat bersarang atau berkumpul. Sedangkan 

data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, 

barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya, yang direkam dalam 

bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. 

Database adalah kumpulan data yang saling berhubungan yang 

disimpan/diorganisasi secara bersama, dalam bentuk sedemikian rupa, dan tanpa 

redudansi (pengulangan) yang tidak perlu supaya dapat dimanfaatkan kembali dengan 

cepat dan mudah untuk memenuhi berbagai kebutuhan (Utami dan Hartanto, 2012). 

Pemanfaatan basis data dilakukan untuk memenuhi sejumlah tujuan (objektif) 

Fathansyah (Dalam Suzana, 2013) seperti berikut: 

1) Kecepatan dan Kemudahan 

Pemanfaatan basis data memungkinkan kita untuk dapat menyimpan data atau 

melakukan perubahan/manipulasi terhadap data atau menampilkan kembali 

data secara manual (non elektronis) atau secara elektronis (tetapi tidak dalam 

bentuk penerapan bassis data, misalnya dalam bentuk spread sheet atau 

dokumen teks biasa). 

2) Efisiensi Ruang Penyimpanan (Space) 

Karena keterkaitan yang erat antar kelompok data dalam sebuah basis data, 

maka redudansi (pengulangan) data pasti akan selalu ada. Banyaknya 

redudansi itu tentu akan memperbesar ruang penyimpanan (baik di memori 

utama maupun memori sekunder) yang harus disediakan. Dengan basis data 

efisiensi/optimalisasi penggunaan ruang penyimpanan dapat dilakukan, karena 

kita dapat melakukan penekanan jumlah redudansi data, baik dengan 

menerapkan sejumlah pengkodean atau dengan mebuat relas-relasi (dalam 

bentuk file) antar kelompok data yang saling berhubungan. 
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3) Keakuratan (Accurancy)  

Pemanfaatan pengkodean atau pembentukan relasi antar data bersama dengan 

penerapan aturan/batasan (constraint) tipe data, domain data, keunikan data, 

dan sebagainya, yang secara ketat dapat diterapkan dalam sebuah basis data, 

sangat berguna untuk menekan ketidakakuratan pemasukan/penyimpanan 

data. 

4) Ketersediaan (Availability) 

Pertumbuhan data (baik dari sisi jumlah maupun jenisnya) sejalan dengan 

waktu akan semakin membutuhkan ruang penyimpanan yang besar. Padahal 

tidak semua data itu selalu kita gunakan/butuhkan.  

5) Kelengkapan (Completeness)  

Lengkap atau tidaknya yang kita kelola dalam sebuah basis data bersifat 

relative (baik terhadap kebutuhan pemakai maupun terhadap waktu). Untuk 

mengakomodasi kebutuhan pelengkapan data yang semakin berkembang, 

maka kita tidak hanya dapat menambah record-record data, tetapi juga dapat 

melakukan perubahan struktur dalam basis data, baik dalam bentuk 

penambahan objek baru (tabel) atau dengan penambahan field-field baru pada 

suatu tabel. 

6) Keamanan (Security) 

Memang ada sejumlah sistem (aplikasi) peneglola basis data menerapkan 

aspek keaman dalam penggunaan basis data. Tetapi sistem yang besar dan 

serius, aspek keamanan juga dapat diterapkan dengan ketat. Dengan begitu 

kita dapat menentukan siapa-siapa (pemakai) yang boleh menggunakan basis 

data beserta objek-objek di dalamnya dan menentukan jenis-jenis operasi apa 

saja yang boleh dilakukannya. 

7) Kebersamaan Pemakaian (Sharability) 

Pemakai basis data sering kali tidak terbatas pada satu pemakai saja, atau di 

satu lokasi saja atau oleh satu sistem/aplikasi saja. Basis data yang dikelola 

oleh sistem (aplikasi) yang mendukung lingkungan multiuser, akan dapat 
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memenuhi kebutuhan ini, tetapi tetap dengan menjaga atau menghindari 

terhadap munculnya persoalan baru seperti inkonsistensi data (karena data 

yang samaa diubah oleh banyak pemakai pada saat yang bersamaan) atau 

kondisi deadlock (karena ada banyak pengguna yang saling menunggu untuk 

menggunakan data). 

 

2.4 Database Magement System (DBMS) 

Database Management System (DBMS) adalah perangkat lunak yang dapat 

memungkinkan pengguna untuk mendefinisikan, mebuat, memelihara dan 

mengontrol database (Connoly dan Begg, 2005). 

 

2.5 Data Warehouse 

Data warehouse adalah sekumpulan data yang bersifat integrated, subject-

oriented, time variant dan nonvolatile dalam mendukung pengambilan keputusan 

manajemen (Inmon, 2005).  

Karakteristik data warehouse menurut Inmon: 

1) Subject-oriented (Berorientasi Subjek)  

Data warehouse didesain untuk menganalisa data berdasarkan subjectoriented 

tertentu dalam organiasi, bukan pada proses atau fungsi aplikasi tertentu. 

2) Integrated (Terintegrasi)   

Data warehouse dapat menyimpan data-data yang berasal dari sumber-sumber 

yang terpisah ke dalam suatu format yang konsisten dan saling terintegrasi 

satu dengan lainnya. Syarat integrasi sumber dapata dipenuhi dengan berbagai 

cara, seperti konsisten dalam penambahan variabel. Konsisten dalam ukuran 

variabel, konsisten dalam struktur pengkodean dan konsisten dalam atribut 

fisik dari data. 

3) Time Variant (Rentang Waktu) Seluruh data pada data warehouse dapat 

dikatakan akurat atau valid pada rentang waktu tertentu. Cara-cara yang 
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digunakan untuk melihat interval waktu yang digunakana dalam mengukur 

keakuratan suatu data warehouse: 

a. Cara yang paling sederhana adalah menyajikan data warehouse pada 

rentang waktu tertentu. 

b. Menggunakan variasi/perbedaan waktu yang disajikaan dalam data 

warehouse baik implicit maupun explicit, secara explicit dengan unsur 

waktu dalam hari, minggu, bulan dan waktu tertentu. 

c. Variasi yang disajaikan data warehouse melalui serangkaian snapshot yang 

panjang. 

4)  Nonvolatile 

Data pada data warehouse tidak di-update secara real time tetapi di-refresh 

dari sistem operasional secara reguler. Data yang baru selalu ditambahkan 

bagi basis data itu sebagai sebuah perubahan. Basis data tersebut secara terus 

menerus menyerap data baru ini, kemudian disatukan dengan data 

sebelumnya. Hal ini berbeda dengan basis data operasional yang dapat 

melakukan update, insert dan delete terhadap data, sedangkan pada data 

warehouse hanya ada dua kegiatan manpiulasi data yaitu loading data 

(mengambil data) dan akses data. 

2.5.1 Keuntungan Data Warehouse 

Secara garis besar, data warehouse dapat meningkatkan produktifitas pembuat 

keputusan melalui konsolidasi, konversi, transformasi, dan pemaduan data 

operasional sehingga menyediakan pandangan konsisten terhadap perusahaan. 

Data warehouse dapat memberikan beberapa manfaat bagi perusahaan, 

(Hariyanto, 2004) diantaranya: 

1) Kemampuan mengakses data yang bersekala perusahaan. 

2) Kemampuan memiliki data yang konsisten. 

3) Kemampuan menganalisis data yang cepat. 

4) Dapat digunakan untuk mencari redundansi usaha diperusahaan. 

5) Penemuan gap antara pengetahuan bisnis dan proses bisnis. 
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6) Merendahkan onkos administrasi 

7) Memberdayakan anggota perusahaan dengan informasi yang diperlukan untuk 

melakukan tugasnya secara efektif. 

2.5.2 Struktur Data Warehouse 

Menurut Poe (2003) dalam Nurliska (2011) data warehouse memiliki struktur 

yang spesifik dan mempunyai perbedaan dalam tingkatan detail data dan umur data. 

Gambar struktur data warehouse dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Struktur Dari Data Warehouse  

(Sumber: Poe, 2011) 
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Komponen dari struktur data warehouse adalah: 

1) Current detail data  

Curent detail data merupakan detail yang aktif saat ini, mencerminkan 

keadaan yang sedang berjalan dan merupakan level terendah dalam data 

warehouse. Dalam areaini warehouse menyimpan seluruh detail data yang 

tersimpan dalam skema basis data. Jumlah data sangat besar sehingga 

memerlukan storage yang besar pula dan dapat diakses secara cepat. Dampak 

negative yang ditimbulkan adalah kerumitan untuk mengatur data menjadi 

meningkat dan biayayang diperlukan menjadi mahal. Berikut beberapa alasan 

mengapa current detail data menjadi alasan utama: 

a. Menggambarkan kejadian yang baru terjadi dan selalu menjadi perhatian 

utama. 

b. Sangat banyak jumlahnya dan disismpan pada tingkat penyimpanan 

terendah. 

c. Hampir selalu disimpan dalam storage karena cepat diakses tetapi mahal 

dan kompleks dalanpengaturannya. 

d. Bisa digunakan dalam membuat rekapitulasi sehingga current detail data 

harus akurat. 

2) Older detail data 

Data ini merupakan data historis dari current detail data, dapat berupa hasil 

cadangan atau archive data yang disimpan dalamm storage terpisah. Karena 

bersifat back-up (cadangan), maka biasanya data disimpan dalam storage 

alternative seperti tape-desk. Data ini biasanya memiliki tingkat frequensy 

akses yang rendah. Penyusunan file atau directori dari data ini disusuan 

berdasarkan umur dari data yang bertujuan mempermudah untuk pencarian 

atau pengaksesan kembali. 

3) Lightly summarized data  

Data ini merupakan ringkasan atau rangkuman dari current detail data. Data 

ini dirangkum berdasarkan periode atau dimensi lainnya sesuai dengan 
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kebutuhan. Ringkasan dari current detail data berum bersifat total summary. 

Data-data ini memiliki detail tingkatan yang lebih tinggi dan mendukung 

kebutuhan warehouse pada tingkat departemen. Tingkatan data ini disebut 

juga dengan data mart. Akses terhadapa data jenis banyak digunakan untuk 

view suatu kondisi yang sedang atau sudah berjalan. 

4) Highly summarized data  

Data ini merupakan tingakt lanjutan dari lightly summarized data, merupaan 

hasil ringkasan yang bersifat totalitas, dapat diakses misal untuk melakukan 

analisis perbandingan data berdasarkan urutan waktu tertentu dan analisis 

menggunakan data multidimensi. 

5) Metadata 

Meta data bukan merupakan hasil dari kegiatan seperti keempat jenis data 

diatas. Metadata adalah data tentang data dan menyediakan informasi tentang 

struktur data didalam atau antara storage. Metadata berisikan data yang 

menyimpan proses perpindahan data meliputi database structur, contents, 

detailed data, summary data, matrics, versioning, aging criteria, 

transformation criteria. Metadata husus dan memegang peranan yang sangat 

penting dalam data warehouse.  

 

2.5.3 Arsitektur Data Warehouse 

Menurut Poe (2003) dalam Nurliska (2011), arsitektur adalah sekumpulan 

atau struktur yang memberikan kerangka untuk keseluruhan rancangan suatu sistem 

atau produk. Arsitektur data menyediakan kerangka dengan mengidentifikasikandan 

memahami bagaimana data akan pindah melalui sistem dan digunakan dalam 

perusahaan. Arsitektur data untuk data warehouse mempunyai komponen utama 

yaitu read-only database: 

Karakteristik data warehouse Poe 2003 dalam Nurliska (2011): 

1) Data diambil dari sistem asal (sistem informasi yang ada, data base dan file) 
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2) Data dari sistem awal diintegrasikan dan ditransformasi sebelum disimpan ke 

dalam Database Managemen System (DBMS) seperti Oracle, Ms SQL Server, 

Sybase, dan masih banyak lagi yang lainnya. 

3) Data warehouse merupakan sebuah database terpisah bersifat hanya dapat 

dibaca yang dibuat husus untuk mendukung pengambilan keputusan. 

4) Pemakai mengakses data warehouse melalui aplikasi front end tool arsitektur 

dan komponen utama dari data warehouse.  

Arsitektur dan komponen utama dari data warehouse dapat dilihat pada 

Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Komponen Utama Dari Data Warehouse  

(Sumber: Poe, 2011) 

a. Operational Data 

Sumber data dari data warehouse dapat diambil langsung dari main 

frame, basisdata operational seperti Oracle, Ms SQL Server, dan 

sebagainya. Selain itu dapat melalui Operational Data Source (ODS). 

ODS menampung data yang diekstrak dari sistem yang utama atau 
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sumber-sumber data yang ada dan kemudian data hasil ekstraksi tersebut 

dibersihkan. 

b. Load Manager 

Load Manager disebut juga komponen front-end yang bertugas 

melakukan seluruh operasi yang berhubungan dengan ekstraksi dan me 

load data ke warehouse. 

c. Warehouse Manager 

Warehouse Manager melakukan seluruh operasi-operasi yang 

berhubungan dengan kegiatan managemen data di dalam warehouse. 

Operasi-operasi tersebut meliputi: 

a) Analisis terhadap data untuk memastikan konsistensi. 

b) Transformasi dan penggabungan sumber data dari tempat 

penyimpanan sementara menjadi tabel-tabel data warehouse. 

c) Penciptaan indeks-indeks dan view berdasarkan tabel-tabel dasar. 

d) Melakukan denormalisasi dan agregasi jika diperlukan. 

e) Backing-UP dan mengarsipkan data. 

d. Query Manager 

Query Manager juga disebut komponen back-end, melakukan operasi- 

operasi yang berhubungan dengan managemen user queries. Operasi-

operasi yang dilakukan komponen ini termasuk mengarahkan query 

kepada tabel tabel yang tepat dan menjadwalkan eksekusi dari query 

tersebut. 

e. End User Acces Tools 

Prinsip atau tujuan utama dari dibangunnya data warehouse adalah 

untuk menyediakan operasi bisnis kepada user untuk dapat melakukan 

pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. User ini berinteraksi 

dengan warehouse melalui end-user acces tools. Data warehouse harus 

secara efisien mendukung secara huhsus kebutuhan user serta secara 

rutin melakukan analisis. Performa yang baik dapat dicapai dengan 
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merencanakan dahulu keperluan-keperluan untuk melakukan joins, 

summation dan laporan-laporan perpriode dengan end-users. Dimana 

terdapat lima grup utama dari tools tersebut, antara lain: 

a) Repoting end query tools 

b) Aplication developments tools 

c) Executive information system (EIS) tools 

d) Online Analytical Processing 

e) Data maining tool 

 

2.6 Dimensional Modeling 

Dimensionality modelling adalah sebuah teknik desain logis yang bertujuan 

untuk menghadirkan data dalam sebuah bentuk yang standar dan intuitif yang 

memungkinkan pekasesan basis data dengan performa yang tinggi (Connoly dan 

Begg, 2005). 

Ada beberapa konsep permodelan data warehouse pada dimensionality 

modelling yang dikenal umum pada saat ini, konsep-konsep tersebut antara lain star 

schema, snowflake dan fact constellation schema. 

2.6.1 Skema Bintang (Star Schema) 

Skema bintang terdiri dari dua macam tabel, yaitu tabel fakta (fact table) dan 

tabel dimensi (dimension table). Tabel fakta mengandung fakta uata data kuantitatif 

mengenai sebuah bisnis seperti jumlah unit terjual, jumlah order daan sebagainya. 

Tabel dimensi berisi data deskriptif mengenai subjek bisnis. Tabel dimensi biasanya 

adalah sebagai sumber atribute yang digunakan untuk mengkualifikasi, 

mengkategorikan, atau meringkas fakta dalam query, report, atau grafik. Skema 

bintang adalah sebuah logikal struktur yang mempunyai sebuah table fakta berisi data 

terbaru di tengah, yang dikelilingi tabel dimensi yang berisi data referensi, (Connoly 

dan Begg, 2005). Menurut Ponniah (2001) dalam Suzana (2013), Skema bintang 

memiliki beberapa keuntungan yaitu: 

1) Pengguna mudah untuk dimengerti  
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Saat user berinteraksi dengan data warehouse melalui alat query pihak ketiga, 

user seharusnya mengetahui apa maksud pertanyaan. Mereka harus 

mengetahui data apa yang tersedia bagi mereka data warehouse. Mereka 

harus memahami struktur data dan bagaimana bermacam-macamm bagian 

yang saling berhubungan dalam seluruh skema. Skema bintang. menampilkan 

bagaimana user berpikir dan apa yang pengguna perlukan untuk meng-query 

dan mengalisis. 

2) Optimasi navigasi 

Hubungan digunakan untuk berpindah dari datu tabel ke tabel yang lain untuk 

mendapatkan informasi yang dicari. Hubungan menyediakan kemampuan 

untuk melakukan navigasi melalui database. User dapat berpindah ke tabel 

satu ke tabel lain menggunakan join. Jika bagian dari proses join banyak dan 

rumit, navigasi melalui database menjadi sulit dan lambat. Di sisi lain, jika 

bagian join sederhana, maka navigasi yang ada menjadi optimal dan cepat. 

Keuntungan utama dari skema bintang adalah mengoptimasi navigasi melalui 

database. Bahkan ketika hasil dari query terlihat kompleks, navigasi akan 

tetap sederhana. 

3) Cocok untuk pemrosesan Query 

Karena skema bintang adalah struktur query-centric, maka skema bintang 

sangat cocok untuk pemrosesan query. 

4) Star Join dan Star Index 

Skema bintang mengizinkan software pemroses query untuk melakukaan 

pelaksanaan yang lebih baik. Itu dapat membuat performa skema spesifik 

yang dapat diimplementasikan dalam query. Susunan skema bintang lebih 

cocok untuk teknik performa yang khusus. Skema  

Untuk lebih jelasnya skema bintang dapat dilihat pada Gambar 2.3.  
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Gambar 2.3 Star Schema 

 (Sumber: Han dan Kamber, 2012) 

2.6.2 Snowflake Schema 

Merupakan varian dari skema bintang dimana tabel-tabel dimensi tidak dapat 

tabel yang didenormalisasi. Dengan kata lain satu atau lebih tabel dimensi boleh tidak 

bergabung secara langsung kepada tabel fakta tapi pada tabel dimensi lainnya, 

(Connoly dan Begg  2005). Snowflake Schema dapat dilihat pada Gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4 Snowflake schema 

 (Sumber: Han dan Kamber, 2012) 
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2.6.3 Fact Constellation 

Fact Constellation schema adalah skema multi dimensional yang berisikan 

lebih dari satu tabel fakta yang saling berbagi tabel dimensi. Jenis skema ini dapat 

dilihat sebagai gabungan dari berbagai skema bintang sehingga sering juga disebut 

dengan nama skema galaksi. Skema galaksi dapat dilihat pada Gambar 2.5. 

 

Gambar 2.5 Fact Constellation Schema  

(Sumber: Han dan Kamber, 2012) 

2.6.4 Komponen Dimensional Modeling 

1) Fact (Fakta)  

Fact atau fakta adalah sebuah ukuran dari performansi bisnis, biasanya berupa 

numerical dan penjumlahan. Hal ini berlanjutan pada pengertian dari fact 

tabel sebagai lokasi penyimpanan untuk fakta yang ada (Kimball dan Ross, 

2013). 

2)  Fact Table (Tabel Fakta) 

Fact table adalah pusat dari tabel star join dimana data dengan banyak 

kepentingan tersimpan (Inmon, 2005). Fact table pada sebuah starschema 
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dengan pengukuran performansi bisnis dalam bentuk numerik yang memiliki 

karakteristik berupa sebuah composite key, yang tiap-tiap elemennya adalah 

foreign key yang didapat dari table dimensi ( Kimball dan Ross, 2013). 

3) Dimension 

Dimension atau dimensi merupakan sebuah entitas independent pada sebuah 

model dimensional yang berfungsi sebagai pintu masuk atau mekanisme 

untuk memecah-mecah pengukuran tambahan yang ada pada tabel fakta dari 

model dimensional (Kimball dan Ross, 2013). 

4) Dimension Table 

Dimension table atau tabel dimensi merupakan tempat dimana data tambahan 

yang berhubungan dengan tabel fakta ditempatkan pada sebuah tabel 

multidimensional (Inmon, 2005). Tabel dimensi ialah sebuah tabel pada 

model dimensional yang memiliki sebuah primmary key tunggal dan kolom 

dengan atribut deskriptif (Kimball dan Ros, 2013). 

5) Surrogate Key 

Surrogate key ialah key berupa integer yang secara squential ditambahkan 

sesuai dengan keperluan untuk membentuk sebuah tabel dimensi dan elemen 

yang menggabungkannya dengan tabel fakta. Pada tabel dimensi, surrogate 

key bertindak sebagai primmary key. Sedangkan pada tabel fakta, surrogate 

key bertindak sebagai foreign key yang menspesifikasikan dimensi (Kimball 

dan Ross , 2013). 

 

2.6.5 Data Mart 

Data mart adalah struktur data per departemen yang berasal dari data 

warehouse dimana data didenormalisasi berdasarkan kebutuhan informasi tiap 

departemen (Inmonn, 2005). Menurut Ponniah (2001) dalam Suzana (2013) data 

mart dan data warehouse memiliki beberapa perbedaan, dapat dilihat pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Perbedaan Data Warehouse dan Data Mart 

Data Warehouse Data Mart 

Menunjuk pada keseluruhan organisasi Menunjuk pada departemen tertentu 

Gabungan dari semua data mart Sebuah proses bisnis 

Data diterima dari staging area Star join (Fakta dan dimensi) 

Di-Query di sumber tampilan Teknologi yang maksimal untuk akses dan 

analisa data 

Membentuk pandangan data untuk 

organisasai 

Membentuk pandangan data perdepartemen 

Diorganisasikan dalam ER-Model Diorganisasikan dalam model dimensional 

(Sumber: Suzana, 2013) 

 

2.7 ETL (Ekstract, Transform, Load) 

Berdasarkan pendapat Golfarelli dan Rizzi (2009) dalam Suzana (2013) ETL 

adalah proses dimana kita melakukan migrasi dari database operasional menuju data 

warehouse. ETL merupakan proses yang pertama kali dilakukan dalam pembuatan 

data warehouse, dan dilakukan setiap kali data warehouse akan di-update. Proses 

ETL terdiri dari empat fase yang terpisah: extraction (capture), cleansing (cleaning 

atau scrubbing), transformation, dan loading. 

1) Extraction 

Extraction adalah pengambilan data yang relevan atau berkaitan dari sumber 

data. Extract merupakan proses yang pertama kali dilakukan dalam pengisian 

data warehouse. 

2) Cleansing 

Proses cleansing sangatlah penting dalam sistem data warehouse untuk 

meningkatkan kualitas data, karena normalnya data dari sumber data 

berkualitas rendah. Di bawah ini merupakan beberapa kesalahan dan ketidak- 

konsistenan yang dapat membuat data menjadi “kotor”: 

a. Duplicate data (data yang terduplikasi) 
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b. Inconsistent values that are logically associated (nilai yang tidak 

konsisten yang semestinya berhubungan) 

c. Missing data (data yang hilang) 

d. Unexpected use of fields (penggunaan kolom yang tidak sesuai) 

e. Impossible or wrong values (nilai yang tidak mungkin atau pun salah) 

f. Inconsistent values for a single entity because different practices were 

used (nilai yang tidak konsisten untuk entitas tunggal karena penggunaan 

yang berbeda) 

g. Inconsistent values for one individual entity because of typing mistake 

(nilai yang tidak konsisten pada satu entitas individu karena kesalahan 

pengetikan) 

3) Transformation 

Transformation mengubah format data dari sumber data operasional menjadi 

format data warehouse yang lebih spesifik. Beberapa point penting yang yang 

harus diperhatikan pada transformasi: 

a. Teks yang hilang dapat menghilangkan nilai informasi. 

b. Format yang berbeda dapat digunakan untuk data individual. 

Contohnya, tipe date dapat disimpan sebagai string. Di bawah ini merupakan 

proses utama yang terjadi pada fase transformation: 

a. Conversion dan normalization yang terjadi pada format dan unit dari 

pengukuran untuk membuat susunan data. 

b. Matching yang mengasosiasikan kolom-kolom yang sama dari berbagai 

sumber. 

c. Selection yang mengurangi jumlah dari kolom dan baris. 

4) Loading 

Loading ke dalam data warehouse merupakan langkah terakhir dalam ETL. 

Loading dapat dijalankan dengan dua cara, yaitu: 

a. Refresh 
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Data warehouse akan sepenuhnya diisi kembali, yang berarti data yang 

lama akan diganti. 

b. Update akan berjalan tanpa menghapus atau mengubah data yang telah 

ada. 

 

2.8 OLAP dan OLTP 

Online Transaction Processing, atau bisa disingkat dengan OLTP, merupakan 

sebuah sistem yang mengatur aplikasi berorientasi pada transaksi, umumnya untuk 

entry dan pengambilan pada transaksi online. Karena itu sebuah database OLTP 

hanya akan memproses database transakasi, dan tentunya terpisah dari data 

warehouse. Sistem OLTP harus mampu melakukan respon dengan segera terhadap 

permintaan user, misalnya seperti pada ATM. Contoh lainnya meliputi system order, 

perhitungan waktu, e-commers, ataupun e-trading. Tujuan dari OLTP adalah 

memelihara basis data dalam bentuk yang akurat dan terkini, misalnya untuk 

mencatat saldo sekarang milik para nasabah bank.  

Online Analytical Processing, atau bisa disingkat OLAP adalah sekumpulan 

teknologi yang mengambil data di data warehouse dan mentransformasikan data 

menjadi struktur multi dimensi yang disebut cube, untuk memungkinkan tanggapan 

yang lebih baik untuk query kompleks (Hariyanto, 2004).  

OLAP adalah suatu metode khusus untuk melakukan suatu analisis terhadap 

data yang terdapat dalam media penyimpanan data (database) dan kemudian 

membuat laporannya sesuai dengan permintaan user (Hermawan, 2005). Perbedaan 

antara OLTP dan OLAP dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Perbedaan OLTP dan OLAP  

OLTP OLAP 

Pegawai, IT professional Knowledge worker 

 Operasi harian 

 

Pengumpul informasi 

 Berorientasi aplikasi 

 

Berorientasi subjek 

 Terkini 

 

History 

 Up to date 

 

Telah diringkas 
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Tabel 2.2 Perbedaan OLTP dan OLAP (Lanjutan) 

OLTP OLAP 

Rinci 

 

Multi dimensi 

 Relasional 

 

Terpadu 

 Berulang 

 

Terkonsolidasi 

 Baca/Tulis Ad-Hoc 

 Transaksi jangka pendek dan sederhana Query kompleks 

 
(Sumber: Hermawan, 2005)   

 

2.9 Operasi-Operasi OLAP 

OLAP dapat digunakan untuk melakukan operasi roll-up, drill-down, dan 

slicing and dicing. 

1) Roll-up atau disebut juga dengan drill-up dapat melakukan agregasi pada 

kubus data, baik dengan menaikkan level hirarki untuk dimensi atau dengan 

reduksi dimensi (Han dan Kamber, 2012).  Sebagai contoh kantor-kantor 

cabang dapat dikelompokkan menurut kota ataubahkan propinsi. Transakasi 

penjualan dapat ditinjau menurut tahun, triwulan, bulan, dan sebagainya. 

2) Drill-down adalah suatu bentuk yang merupakan kebalikan dari rollup, yang 

memungkinkan data yang ringkas dijabarkan menjadi data yang lebih detail 

(Han dan Kamber, 2012). 

3) Slicing and dicing menjabarkan pada kemampuan untuk melihat data berbagai 

sudut pandang. Slicing and dicing sering dilakukan bersama waktu 

menganalisa trend dan menemukan pola (Connoly dan Begg, 2005).  Slice 

melakukan pilihan pada salah satu dimensi yang diberikan kubus data dan 

operasi dice mendefenisikan kubus data dengan malakukan seleksi pada dua 

dimensi atau lebih (Han dan Kamber, 2012). Untuk lebih jelasnya operasi 

OLAP dapat dilihat pada Gambar 2.6. 
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Gambar 2.6 Contoh Operasi OLAP 

(Sumber: Han dan Kamber, 2012) 

 

2.10 Nine Step Design Method 

Menurut Kimball (1996) ada sembilan langkah untuk merancang suatu data 

warehouse yang dikenal dengan nine-step methodology (Connoly dan Begg, 2005) 

yaitu: 

2.10.1 Pemilihan Proses (Choosing the process) 

Proses mengacu pada subjek data mart. Data mart yang dibangun harus sesuai 

anggaran dan dapat menjawab masalah-masalah bisnis yang penting. Pemilihan 
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proses ini dilakukan untuk memperjelas batasan mengenai data warehouse yang 

dibuat. 

2.10.2 Pemilihan Grain (Choosing the grain) 

Pemilihan grain dilakukan untuk memutuskan apa yang dipresentasikan 

record dari tabel fakta. Pada proses kedua ini dipilihlah data dari calon fakta, dengan 

memutuskan record apa yang akan direpresentasikan pada tabel fakta. 

2.10.3 Mengidentifikasi Dan Penyesuaian Dimensi 

Dalam tahap ini dilakukan identifikasi dimensi untuk setiap tabel fakta yang 

ada. Misal, setiap data pelanggan pada tabel dimensi pembeli dilengkapi dengan 

id_pelanggan, no_pelanggan, tipe_pelanggan, tempat_tinggal, dan lain sebagainya. 

2.10.4  Pemilihan fakta (Choosing the facts) 

Grain dari tabel fakta menentukan fakta yang bisa digunakan. Pada tahap ini 

dipilih fakta-fakta yang akan mengisi setiap tabel fakta, dimana fakta-fakta yang 

dipilih harus sesuai dengan grain yang telah ditentukan biasanya penyesuain dimensi 

dan grain ini ditampilkan dalam bentuk matriks. 

2.10.5 Menyimpan Perhitungan Awal Dalam Tabel Fakta 

Sesuai dengan grain yang telah ditentukan sebelumnya yang merupakan 

calon-calon fakta. Masing-masing fakta memiliki data yang dapat dihitung, pada 

tahap inilah perhitungan tersebut dilakukan. Hal ini terjadi apabila fakta kehilangan 

statement. 

2.10.6 Melihat Kembali Tabel Dimensi 

Memastikan tabel dimensi (Rounding out the dimensions tables) Dalam tahap 

ini, kembali pada tabel dimensi dan menambahkan gambaran teks terhadap dimensi 

yang memungkinkan. Gambaran teks harus mudah digunakan dan dimenerti oleh 

user. 

2.10.7 Pemilihan Durasi Database (Choosing the duration of the database) 

 Pemilihan durasi data histori yang dimiliki oleh sebuah perusahaan dapat 

dilakukan sesuai dengan kebutuhan informasi. Umumnya semakin banyak data yang 

dipindahkan ke dalam data warehouse semakin lengkap pula informasi yang bisa 
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dihasilkan. Perlu diperhatikan pula tingkat durasi yang dimiliki oleh data histori 

dengan memperhatikan isi dan format data yang ada. Jangan sampai data yang 

dipindahkan merupakan data sampah yang tidak bermanfaat sama sekali. 

2.10.8 Melacak Perubahan Dari Dimensi Secara Perlahan  

Mengamati perubahan dari dimensi pada tabel dimensi dapat dilakukan 

dengan tiga cara, yaitu mengganti secara langsung pada tabel dimensi, membentuk 

record baru untuk setiap perubahan baru dan perubahan data yang membentuk kolom 

baru yang berbeda. 

2.10.9 Penentuan Prioritas dan Model Query  

Mempertimbangkan pengaruh dari rancangan fisik, seperti penyortiran urutan 

tabel fakta pada disk dan keberadaan dari penyimpanan awal ringkasan (summaries) 

atau penjumlahan (aggregate). 

 

2.11 Model Analisis dan Perancangan Berbasis Objek (Object-Oriented 

Analysis and Design/OOAD) 

Metode OOAD melakukan pendekatan terhadap masalah dari perspektif 

obyek, tidak pada perspektif fungsional seperti pada pemrograman terstruktur. Akhir-

akhir ini penggunakan OOAD meningkat dibandingkan dengan pengunaan metode 

pengembangan software dengan metode tradisional. Hal tersebut untuk memenuhi 

peningkatan kebutuhan akan pendekatan berorientasi obyek pada aplikasi bisnis. 

Tahap perancangan dimulai dengan hasil keluaran yang dihasilkan tahapan analisis 

dan aktivitas yang dilakukan adalah secara perlahan bergeser tekanannya dari domain 

aplikasi/persoalan/masalah menuju ke domain komputasi. OOAD adalah metode 

pengembangan sistem yang lebih menekankan objek dibandingkan dengan data atau 

proses. Metodologi pengembangan sistem berorientasi objek mempunyai tiga 

karakteristik utama, yaitu 
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1) Encapsulation 

Encapsulation merupakan dasar untuk pembatasan ruang lingkup program 

terhadap data yang diproses. Data dan prosedur atau fungsi dikemas bersama-

sama dalam suatu objek, sehingga prosedur atau fungsi lain dari luar tidak 

dapat mengaksesnya.  

2) Inheritance 

Inheritance adalah teknik yang menyatakan bahwa anak dari objek akan 

mewarisi data/atribut dan metode dari induknya langsung. Atribut dan metode 

dari objek dari objek induk diturunkan kepada anak objek,  

3) Polymorphism  

Polimorfisme yaitu konsep yang menyatakan bahwa sesuatu yang sama dapat 

mempunyai bentuk dan perilaku berbeda. Kemampuan objek-objek yang 

berbeda untuk melakukan metode yang pantas dalam merespon message yang 

sama. 

  

2.12 Unified Modeling Language (UML) 

UML adalah sebuah alat bantu yang sangat handal di dunia pengembangan 

sistem berorientasi objek. Hal ini disebabkan karena UML menyediakan bahasa 

pemodelan visual yang memungkinkan bagi pengembangan sistem untuk membuat 

cetak biru atas visi mereka dalam bentuk baku, mudah dimengerti serta dilengkapi 

dengan mekanisme efektif untuk berbagi dan mengkomunikasikan rancangan mereka 

yang lain (Nugroho, 2005) 

UML adalah bahasa untuk memvisualisasi, menspesifikasikan dan 

mendokumentasikan artifak-artifak sistem perangkat lunak. UML merupakan sistem 

notasi yang membantu pemodelan sistem menggunakan konsep berorientasi objek. 

Dalam proyek pengembangan sistem apapun, fokus utama dalam analisis dan 

perancangan adalah model. Hal ini berlaku umum tidak hanya untuk perangkat lunak. 

Dengan model kita dapat mempresentasikan sesuatu (Nugroho, 2005) karena:  
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1) Model mudah dan cepat dibuat 

2) Model bisa digunakan sebagai simulasi untuk mempelajari lebih detail tentang 

sesuatu 

3) Model bisa dikembangkan sejalan dengan pemahaman kita tentang sesuatu 

4) Konsep bisa mewakili sesuatu yang nyata maupun tidak nyata 

5) Konsep-konsep yang diterapkan UML adalah suatu model berisikan informasi 

mengenai sistem (domain) model-model berisi elemen-elemen model seperti 

kelas, simpul-simpul, paket-paket, dan sebagainya. Satu diagram 

menunjukkan satu pandangan tertentu dari model. 

Tujuan utama perancangan UML adalah: 

1) Menyediakan bahasa pemodelan visual yang ekspresif dan siap pakai untuk 

mengembangkan dan pertukaran model-model yang berarti. 

2) Menyediakan mekanisme perluasan dan spesialisasi untuk memperluas 

konsep inti. 

3) Mendukung spesifikasi independen bahasa pemograman dan proses 

pengembangan tertentu. 

4) Menyediakan basis formal untuk pemahaman bahasa pemodelan. 

5) Mendorong pertumbuhan pasar kakas berorientasi objek. 

6) Mendukung konsep-konsep pengembangan level lebih tinggi seperti 

komponen, kolaborasi, framework dan pattern.  

2.12.1 Use Case Diagram 

Diagram use case merupakan salah satu diagram untuk memodelkan aspek 

perilaku sistem. Diagram use case digunakan untuk mendeskripsikan apa yang harus 

dilakukan oleh sistem. Diagram use case menyediakan cara mendeskripsikan 

pandangan eksternal terhadap sistem dan interaksi-interaksinya dengan dunia luar. 

Dengan cara ini, diagram use case menggantikan diagram konteks pada pendekatan 

konvensional. Untuk penciptaan model use case melibatkan pendefenisian sistem, 

pencarian aktor-aktor dan use case, mendeskripsikan use case, dan mendefenisikan 
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hubungan antar use case, dan terakhir adalah melakukan validasi model (Haryanto, 

2004). Contoh use case diagram dapat dilihat pada Gambar 2.7. 

 

 Gambar 2.7.  Contoh Use case Diagram  

 (Sumber: Haryanto,2004)        

2.12.2 Class Diagram 

Permodelan kelas menunjukkan kelas-kelas yang ada di sistem dan hubungan 

antar kelas-kelas itu, atribut-atribut dan operasi-operasi di kelas-kelas. Diagram kelas 

menunjukkan aspek statik sistem terutama untuk mendukung fungsional sistem. 

Kebutuhan fungsional berarti layanan-layanan yang  harus disediakan sistem ke 

pemakai. Diagram kelas dapat secara langsung diimplementasikan di bahasa 

pemrograman berorientasi objek yang secara langsung mendukung bentukan kelas 

(Haryanto, 2004). Contoh class diagram dapat dilihat pada Gambar 2.8. 

 

Gambar 2.8. Contoh Class Diagram  

(Sumber: Haryanto,2004) 
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2.12.3 Sequence Diagram 

Diagram sekuen mendeskripsikan komunikasi diantara objek-objek, meliputi 

pesan-pesan yang ada dan urutan pesan tesan tersebut muncul. Diagram sekuen 

digunakan untuk memodelkan skenario penggunaan. Skenario penggunaan adalah 

barisan kejadian yang terjadi selama satu eksekusi sistem. Cakupan skenario dapat 

beragam, dari mulai semua kejadian di sistem atau hanya kejadian pada objek-objek 

tertentu. Skenario menjadi rekaman historis eksekusi sistem atau gagasan eksperimen 

eksekusi sistem yang diusulkan (Haryanto, 2004). Contoh Sequence Diagram dapat 

dilihat pada Gambar 2.9. 

 

Gambar 2.9. Contoh Sequence Diagram 

 (Sumber: Haryanto,2004) 

2.12.4 Activity Diagram 

Pada dasarnya diagram aktivitas adalah diagram flowchart yang diperluas dan 

menunjukkan aliran kendali satu aktivitas ke aktivitas lain. Daiagram aktivitas 

mendeskripsikan aksi-aksi dan hasilnya. Daigram aktivitas berfokus pada aktivitas-

aktivitas, potongan-potongan dari proses yang berkorespondensi dengan metode-

metode atau fungsi-fungsi anggota dan pengurutan dari aktivitas-aktivitas ini. Hal ini 

serupa dengan flowchart. Namun, diagram aktivitas berbeda dari flowchart terutama 

karena diagram aktivitas secara eksplisit mendukung aktivitas-aktivitas paralel dan 

sinkronisasi aktivitas-aktivitas ini (Haryanto, 2004). Contoh activity diagram dapat 

dilihat pada Gambar 2.10.  
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Gambar 2.10. Contoh Activity Diagram 

(Sumber: Haryanto,2004) 

 

2.13 Web 

Menurut Kadir (2008) Web adalah sebuah penyebaran informasi melalui 

internet. Sebenarnya antara www (world wide web) dan web adalah sama karena 

kebanyakan orang menyingkat www menjadi web saja. Web merupakan hal yang 

tidak dapat dipisahkan dari dunia internet. Melalui web, setiap pemakai internet bisa 

mengakses informasi-informasi di situs web yang tidak hanya berupa teks, tetapi juga 

dapat berupa gambar, suara, film, animasi, dll. Sebenarnya, web merupakan 

kumpulan-kumpulan dokumen yang banyak tersebar di beberapa komputer server 

yang berada di seluruh penjuru dunia dan trehubung menjadi satu jaringan melalui 

jaringan yang disebut internet. Berikut ini adalah pengertian dan definisi web: 

1) M. Rudyanto Arief (2011) 

Web adalah salah satu aplikasi yang berisikan dokumen-dokumen multimedia 

(teks, gambar, suara, animasi, video) di dalamnya yang menggunakan 

protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) dan untuk mengaksesnya 

menggunakan perangkat lunak yang disebut browser. 

2) Rahmad Hidayat (2010) 

Web merupakan kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk 

menampilkan informasi teks, gambar diam atau gerak, animasi, suara, dan 
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atau gabungan dari semuanya, baik bersifat statis maupun dinamis yang 

membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait, yang masing-masing 

dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman. 

2.14 Microsoft SQL Server  

SQL adalah bahasa yang digunakan untuk mengakses basis data yang 

tergolong relasional, tidak terbatas hanya untuk dapat mengambil data (query), tetapi 

juga dapat digunakan untuk menciptakan tabel, menghapus data pada tabel, 

mengganti data pada tabel, dan berbagai operasional lainnya (Kadir, 2003). 

Microsoft SQL Server adalah RDBMS berkinerja tinggi yang dirancang untuk 

mendukung pengolahan transaksi bervolume tinggi (seperti pemasukan pesanan 

online, inventori, akuntansi dan manufakturing), juga sebagai platform untuk data 

warehouse dan aplikasi pendukung keputusan (seperti aplikasi analisa penjualan). 

SQL Server berjalan di sistem operasi Microsoft Windows Server yang dapat 

menggunakan pemroses Intel atau DEC Alpha AXP (Hariyanto, 2004) 

SQL Server menyediakna banyak client, kakas, dan antar muka jaringan untuk 

system operasi. SQL Server merupakan bagian paket terpadu yang lengkap untuk 

mendukung aplikasi enterprise yang meliputi kakas pengembangan, kakas 

manajemen sistem, komponen sistem tersebar dan sebagainya (Hariyanto, 2004).  

 

2.15 Hypertext Preprocessing (PHP) 

2.13.1 Pengertian PHP 

 Pengertian PHP menurut Suryatiningsih (2009) “PHP adalah bahasa scripting 

yang menyatu dengan HTML dan dijalankan pada serverside. PHP diciptakan oleh 

programmer unix dan Perl yang bernama Rasmus Lerdoft pada bulan Agustus-

September 1994. Pada awalnya, Rasmus mencoba menciptakan sebuah script dalam 

website pribadinya dengan tujuan untuk memonitor siapa saja yang pernah 

mengunjungi website-nya. 

http://agiptek.com/index.php/component/content/article/47-php/102-rasmus-lerdorf.html
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Pada awalnya PHP merupakan kependekan dari Personal Home Page (Situs 

personal). Selanjutnya Rasmus merilis kode sumber tersebut untuk umum dan 

menamakannya PHP/FI pada sekitar tahun 1995,  dan diperkenalkan kepada beberapa 

programmer pemula dengan alasan bahasa yang digunakan oleh PHP cukup 

sederhana dan mudah dipahami. Selanjutnya Rasmus menulis ulang PHP dengan 

bahsa C untuk meningkatkan kecepatan aksesnya. 

Mulai bulan September sampai Oktober 1995, kode PHP ditulis ulang dan 

digabungkan menjadi PHP/F1. Baru di akhir tahun 1995 dirilis bagi umum secara 

gratis. Mengapa Rasmus membagikan ke publik secara gratis ? Rasmus berangapan 

apabila kode PHP ini berguna bagi dirinya, tentu juga akan bermanfaat untuk 

oranglain. Toh pada akhirnya akan kembali bermanfaat bagi dirinya sendiri. 

Pada November 1997, dirilis PHP/FI 2.0. Pada rilis ini, interpreter PHP sudah 

diimplementasikan dalam program C. Dalam rilis ini disertakan juga modul-modul 

ekstensi yang meningkatkan kemampuan PHP/FI secara signifikan. 

Pada tahun 1997, sebuah perusahaan bernama Zend menulis ulang interpreter 

PHP menjadi lebih bersih, lebih baik, dan lebih cepat. Kemudian pada Juni 1998, 

perusahaan tersebut merilis interpreter baru untuk PHP dan meresmikan rilis tersebut 

sebagai PHP 3.0 dan singkatan PHP dirubah menjadi akronim berulang PHP: 

Hypertext Preprocessing. 

Pada pertengahan tahun 1999, Zend merilis interpreter PHP baru dan rilis 

tersebut dikenal dengan PHP 4.0. PHP 4.0 adalah versi PHP yang paling banyak 

dipakai pada awal abad ke-21. Versi ini banyak dipakai disebabkan kemampuannya 

untuk membangun aplikasi web kompleks tetapi tetap memiliki kecepatan dan 

stabilitas yang tinggi. 

Pada Juni 2004, Zend merilis PHP 5.0. Dalam versi ini, inti dari interpreter 

PHP mengalami perubahan besar. Versi ini juga memasukkan model pemrograman 



35 
 

berorientasi objek ke dalam PHP untuk menjawab perkembangan bahasa 

pemrograman ke arah paradigma berorientasi objek. 

2.13.2 Kelebihan PHP 

Seluruh aplikasi berbasis web dapat dibuat dengan PHP. Namun kekuatan 

yang paling utama PHP adalah pada konektivitasnya dengan sistem database di dalam 

web. Sistem database yang dapat didukung oleh PHP adalah: 

1) Oracle 

2) MySQL 

3) Sybase 

4) PostgreSQL 

PHP dapat berjalan diberbagai sistem operasi seperti windows 98/NT, 

UNIX/LINUX, solaris maupun macintosh. Software ini juga dapat berjalan pada web 

server seperti PWS (Personal Web Server), Apache, IIS, AOLServer, fhttpd, phttpd 

dan sebagainya. PHP dapat diinstal sebagai bagian atau modul dari apache web 

server atau sebagai CGI script yang mandiri. Banyak keuntungan yang dapat 

diperoleh jika menggunakan PHP sebagai modul dari apache, diantaranya adalah  

1) Tingkat keamanan yang cukup tinggi 

2) Waktu eksekusi yang lebih cepat dibandingkan dengan bahasa  pemrograman 

web lainnya yang berorientasi pada server-side scripting 

3) Akses ke sistem database yang lebih fleksibel seperti MySQL. 

 

 

 

 


