
BAB IV 

ANALISA DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai analisis dari permasalahan yang 

diambil, beserta desain sistem dari pembuatan aplikasi data warehouse 

kemahasiswaan dengan teknik Online Analyitical Processing (OLAP) pada 

Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau. 

4.1 Analisis Sistem 

Data mahasiswa baru dan lulusan yang dimiliki oleh Fakultas Sains dan 

Teknologi UIN Suska Riau memiliki banyak informasi yang dapat diambil. 

Namun, data-data ini sampai sekarang masih belum dapat digunakan secara 

maksimal. Informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pihak fakultas dapat diambil 

dari data-data yang terkumpul selama ini tetapi untuk memperoleh informasi 

tersebut masih memerlukan waktu dan proses yang cukup lama. Informasi-

informasi yang dibutuhkan pun menjadi lamban untuk didapatkan. 

Dengan munculnya teknologi data warehouse, proses penyajian informasi 

-informasi dapat dipercepat. Dalam sistem yang akan dibuat ini, data-data yang 

dimiliki oleh pihak fakultas akan diolah kembali menjadi data-data yang siap 

untuk diambil informasi-informasi didalamnya tanpa perlu melakukan proses dan 

informasi akan lebih cepat mengalir dibandingkan sebelumnya bila menggunakan 

data warehouse. Untuk lebih jelasnya sistem yang sedang berjalan dapat dilihat 

pada Gambar 4.1. 
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Gambar 4.1 Use Case Diagram Sistem Yang Berjalan  

(Sumber: Data Primer, 2016) 

4.2 Identifikasi Masalah 

Masalah yang dihadapi oleh pihak Fakultas Sains dan Teknologi UIN 

Suska Riau adalah pada proses penyajian informasi-informasi akademik masih 

menggunakan data-data yang masih terpisah. Proses ini memakan waktu yang 

cukup lama dan beresiko informasi yang dibutuhkan menjadi terlambat. Laporan- 

laporan yang belum dipenuhi secara maksimal diantaranya adalah informasi data 

statistik mahasiswa baru dan lulusan. 
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4.3 Analisis Kebutuhan Data dan Informasi  

Berdasarkan permasalahan yang ada maka didapatkan hasil identifikasi 

kebutuhan data yang diharapkan dapat memberikan beberapa informasi seperti 

yang terdapat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1. Hasil Analisa Kebutuhan Data dan Informasi. 

Kategori Data Jenis Informasi 
Sumber 

Data 

Manfaat Informasi 

Sebagai 

Pendukung 

Keputusan 

Sebagai 

Laporan 

Mahasiswa 

Baru 

Data mahasiswa baru 

berdasarkan tahun masuk 

dan kabupaten asal 

mahasiswa 

Staf 

Akademik 

Fakultas 

Pihak Dekan 

Fakultas 

Akademik 

Fakultas 

Data mahasiswa baru 

berdasarkan tahun masuk 

dan jalur masuk 

Pihak Dekan 

Fakultas 

Akademik 

Fakultas 

Jumlah mahasiswa  baru 

berdasarkan tahun masuk 

dan jurusan  

Pihak Dekan 

Fakultas 

Akademik 

Fakultas 

Lulusan/Alumni Data lulusan berdasarkan 

tahun lulus dan jurusan 

Staf 

Akademik 

Fakultas 

Pihak Dekan 

Fakultas 

Akademik 

Fakultas 

Data lulusan berdasarkan 

tahun lulus, lama studi 

dan jurusan 

Pihak Dekan 

Fakultas 

Akademik 

Fakultas 

Data rata-rata IPK 

mahasiswa berdasakan 

tahun lulus dan jurusan 

Pihak Dekan 

Fakultas 

Akademik 

Fakultas 

(Sumber: Data Primer, 2016) 

4.4 Analisa Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam pembuatan data warehouse ini ialah 

file data mahasiswa baru dan lulusan yang masih dalam bentuk excel yang 

diperoleh dari bagian akademik fakultas. Contoh sumber data pada mahasiswa 
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baru dapat dilihat pada Gambar 4.2 dan contoh sumber data mahasiswa lulusan 

dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

 Gambar 4.2 Sumber Data Mahasiswa Baru 

(Sumber: Data Primer, 2016) 

 Sumber data diatas merupakan data mahasiswa baru dari jurusan sistem 

informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau (Sumber data mahasiswa 

baru selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran D) 
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Gambar 4.3 Sumber Data Mahasiswa Lulusan 

(Sumber: Data Primer, 2016) 

Sumber data diatas merupakan data mahasiswa lulusan dari Fakultas sains 

dan Teknologi UIN Suska Riau (Sumber data mahasiswa lulusan selengkapnya 

dapat dilihat pada Lampiran D). Setiap kolom pada data tersebut akan menjadi 

sumber data yang disesuaikan dengan kolom yang pada data warehouse. 

4.5 Solusi yang Ditawarkan 

Aplikasi akan dibuat untuk dapat menyajikan informasi-informasi strategis 

terkait akademik ini berfokus pada penyajian informasi yang cepat dan tepat serta 

dapat diakses dengan mudah. Aplikasi juga akan melakukan seleksi terhadap data-

data yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan informasi akademik Fakultas Sains 

dan Teknologi UIN Suska Riau. Pembuatan aplikasi ini dimulai dengan 

melakukan wawancara terhadap Kepala bagian Akademik, Staf Akademik dan 

pihak Dekan Fakutas. Untuk mendapatkan informasi kebutuhan pelaporan dan 
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untuk mengetahui data-data akademik yang terkait dengan pelaporan yang 

dibutuhkan. Data akademik yang didapatkan akan dilanjutkan dengan pembuatan 

database. Database kemudian diisi dengan data yang telah diperoleh sesuai 

dengan kebutuhan pelaporan. Database yang telah dibuat akan dilanjutkan dengan 

merancang tabel fakta dan tabel dimensi yang diperlukan. Data warehouse yang 

dibuat akan kemudian akan diatur nilai-nilai agregat yang menjadi kebutuhan 

informasi dari Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau. 

 

4.6 Desain Sistem 

Berdasarkan analisis dari permasalahan yang dihadapi, selanjutnya akan di 

buat desain dari sistem tersebut. Tujuan dari sistem tersebut adalah membuat 

kerangka dasar dalam melakukan implementasi ke aplikasi yang akan dibuat.  

 

4.6.1 Uses Case Diagram 

Use case Diagram merupakan salah satu diagram untuk memodelkan 

aspek perilaku sistem. Interaksi antara actor dengan aplikasi akan dijelaskan 

dengan use case diagram. 

1) Identifikasi Actor 

Untuk membuat use case diagram harus terlebih dahulu melakukan 

identifikasi actor. Bersasarkan identifkasi masalah yang telah didapat. Dapat 

diketahui actor yang ada dalam rancangan aplikasi. Daftar actor serta hak 

aksesnya dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2  Aktor dan Hak Akses 

Privileges Operator 
Administrasi 

(Staf Akademik) 

Manajemen 

(Pihak Dekan dan Akademik)  

Akses 

Dashboard 

Ya Ya Ya 

Akses data 

user 

Ya Tidak Tidak 

Akses 

Pelaporan 

Tidak Ya Ya 
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Tabel 4.2  Aktor dan Hak Akses  (Lanjutan) 

Privileges Operator 
Administrasi 

(Staf Akademik) 

Manajemen 

(Pihak Dekan dan Akademik)  

Extract 

Transform 

Load Data 

Tidak Ya Tidak 

Print 

Pelaporan 

Tidak Tidak Ya 

(Sumber: Data Primer, 2016) 

2) Use Case Diagram 

Untuk use case diagram dari aplikasi yang akan dibuat dapat dilihat pada 

Gambar 4.4. 

Gambar 4.4 Use Case Diagram Usulan 

(Sumber: Data Primer, 2016) 
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3) Deskripsi Use Case Diagram 

Penjabaran dari use case diagram aplikasi ini dapat dilihat pada Tabel 4.3 

Tabel 4.3 Interaksi Antar Actor Dengan Aplikasi. 

No Use Case Name Description Actor 

1. Login Use case menggambarkan 

memasukkan username dan 

password untuk dapat 
masuk kedalam menu 

utama. 

Operator, Staf akademik, 

Manajemen. 

2. Kelola user Use case ini 

menggambarkan admin 
mengelola (create, update, 

dan delete) data user 

Operator 

3. Create user Use case ini meggambarkan 

admin menambah pengguna 
baru 

Operator 

4. Update user Use case ini meggambarkan 
admin memperbaharui data 

pengguna baru 

Operator 

5. Delete user Use case ini meggambarkan 

admin menghapus data 
pengguna baru 

Operator 

6. Kelola data 

mahasiswa baru 

Use case menggambarkan, 

mengimport data 

transaksional data 
mahasiswa baru. 

Staf akademik 

7. Import 

datamahasiswa baru 

Use cae menggambarkan 

proses ekstraksi data 

Staf akademik 

8. Kelola data 

mahasiswa lulusan 

Use ase menggambarkan, 

mengimport data 
transaksional data 

mahasiswa lulusan dan 

melihat data historis 
mahasiswa lulusan. 

Staf akademik 

9. Import data 

mahasiswa lulusan 

Use case menggambarkan 

proses ekstraksi data 

Staf akademik 

10. Laporan  data 

kemahasiswaan 

Use case menggambarkan 

user dapat melihat laporan 

data historis kemahasiswaan 

Staf akademik, 

Manajemen 

11. Hasil laporan Use case ini 
menggambarkan proses 

menampilkan hasil 

pencarian sesuai jenis 
informasi laporan yang 

dipilih 

Staf akademik, 
Manajemen 

(Sumber: Data Primer, 2016) 
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4) Skenario Use Case Diagram 

Skenario mendeskripsikan aktor-aktor yang melakukan prosedur dalam 

sistem serta menjelaskan respon yang ditanggapi oleh aplikasi tersebut 

dalam prosedur yang dilakukan oleh actor berikut ini adalah skenario use 

case nya. 

a. Skenario Use Case Admin 

Berikut ini ditampilkan skenario use case dari setiap use case admin 

yang ada. Skenario use case diagram admin dapat dilihat pada Gambar 

4.5. 

 
Gambar 4.5 Use Case Diagram Admin 

(Sumber: Data Primer, 2016) 

Tabel 4.4 Skenario Use Case Login 

Use Case Login 

Deskripsi Use case ini menangani verifikasi dan hak 

akses memasukkan data sebagai pengguna 

Aktor Admin/Operator 

Kondisi Awal Sistem menampilkan form login 

Kondisi Akhir Menampilkan menu utama 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi 

1. Use case ini memulai ketika Operator, 
staf akademik, dan manajemen 

melakukan login. 

 

 2. Sistem melakukan Verifikasi login 
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Tabel 4.4 Skenario Use Case Login (Lanjutan) 

Use Case Login 

 Sistem  menampilkan form menu utama 

Skenario Gagal Login 
Use case ini memulai ketika Operator, 

staf akademik, dan manajemen 

melakukan login. 

 

 Sistem melakukan Verifikasi login 
 Sistem  menampilkan login tidak valid. 

(Sumber: Data Primer, 2016) 

Tabel 4.5 Skenario Use Case Kelola User 

Use Case Kelola User 

Deskripsi Use case ini menangni data user yang ada di 

dalam database. 

Aktor Admin/Operator 

Kondisi Awal Aktor memilih menu data user 

Kondisi Akhir Sistem menampilkan tabel user 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi 

1. Use case ini dimulai ketika actor 

membuka menu  data user. 

 

 2. Sistem memproses data untuk ditampilkan. 

Skenario Gagal  

Aksi Aktor Reaksi 

1. Use case ini dimulai ketika actor 

membuka menu  data user. 

 

 2. Sistem memproses data untuk ditampilkan. 

3.  Sistem tidak dapat menampilkan tabel data 

user 
(Sumber: Data Primer, 2016) 

Tabel 4.6 Skenario Use Case Create Data User 

Use Case Kelola User 

Deskripsi Use case ini membuat data user yang baru 

Aktor Admin 

Kondisi Awal Aktor memilih sub-menu create data user 

dan menampilkan form input data user. 

Kondisi Akhir Data user yang telah di-input-kan tersimpan 
di database dan menampilkan data user 

yang tersimpan. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi 

3. Use case ini dimulai ketika actor 

membuka sub-menu Create data User. 

 

 

 

 



55 
 

Tabel 4.6 Skenario Use Case Create Data User (Lanjutan) 

Use Case Login 

 4. Sistem menampilkan form  create data 

user. 

Aktor melakukan input data sesuai kolom 
yang ada. 

5.  

 6. Sistem memeriksa form 

 7. Sistem menyimpan data 

 8. Sistem menampilkan data user yang telah 

tersimpan 

Skenario Gagal  

Aksi Aktor Reaksi 

4. Use case ini dimulai ketika actor 

membuka sub-menu Create data User. 

 

 5.  

6.  Sistem menampilkan form  create data 

user. 

7. Aktor melakukan input data pada form  

8.  Sistem memeriksa form 

9.  Sistem menamilkan gagal menyimpan ke 

database 

(Sumber: Data Primer, 2016) 

Tabel 4.7 Skenario Use Case Update Data User 

Use Case Kelola User 

Deskripsi Use Case ini untuk memperbaharui data 
user yang telah tersimpan di database 

sebelumnya. 

Aktor Admin/Operator 

Kondisi Awal Aktor memilih icon update data user dan 

menampilkan form update data user 

Kondisi Akhir Data user yang telah diperbaharui tersimpan 

dalam  database dan menampilkan data user 
yang tersimpan 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi 

9. Use case ini dimulai ketika aktor 

membuka icon update  data user. 

 

 10. Sistem menampilkan form update data user 

Aktor melakukan input data sesuai 

kolom yang ada. 

11.  

 12. Sistem memeriksa form 

 13. Sistem menyimpan data 

 14. Sistem menampilkan data user yang telah 

tersimpan 
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Tabel 4.7 Skenario Use Case Update Data User (Lanjutan) 

Use Case Kelola User 

Skenario Gagal 

Aksi Aktor Reaksi 

10. Use case ini dimulai ketika aktor 
membuka icon update  data user 

 

 11.  

12.  Sistem menampilkan form update data 
user 

13. Aktor melakukan input data pada form  

14.  Sistem memeriksa form 

15.  Sistem menamilkan gagal menyimpan ke 

database 
(Sumber: Data Primer, 2016) 

Tabel 4.8 Skenario Use Case Delete Data User 

Use Case Kelola User 

Deskripsi Use case ini untuk menghapus data user 

yang telah tersimpan di database 

sebelumnya 

Aktor Admin/Operator 

Kondisi Awal Aktor memilih icon delete data user 

Kondisi Akhir Data user yang telah dihapus, tidak tampil 

lagi di dalam tabel data user 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi 

15. Use case ini dimulai ketika aktor 
membuka icon delete  data user. 

 

 16. Sistem menampilkan pesan untuk 

menghapus data 

Aktor memilih ok 17.  

 18. Data user yang telah dihapus, tidak tampil 

lagi di dalam tabel data user 

Skenario Gagal  

Aksi Aktor Reaksi 

16. Use case ini dimulai ketika aktor 

membuka icon delete  data user. 

 

 17.  

18.  Sistem menampilkan pesan untuk 

menghapus data 

19. Aktor memilih ok  

20.  Sistem menampilkan pesan gagal 
menghapus data. 

(Sumber: Data Primer, 2016) 
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b. Skenario Use Case Staf Akademik 

Berikut ini ditampilkan skenario use case dari setiap use case admin yang 

ada. Skenario use case diagram admin dapat dilihat pada Gambar 4.6. 

 

Gambar 4.6 Use Case Diagram Staf Akademik 

(Sumber: Data Primer, 2016) 

Tabel 4.9 Skenario Use Case Login Staf Akademik 

Use Case Login 

Deskripsi Use case ini menangani verifikasi dan hak 

akses memasukkan data sebagai pengguna 

Aktor Staf Akademik 

Kondisi Awal Sistem menampilkan form login 

Kondisi Akhir Menampilkan menu utama 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi 

3. Use case ini memulai ketika Operator, 

staf akademik, dan manajemen 

melakukan login. 

 

 4. Sistem melakukan Verifikasi login 
 (Sumber: Data Primer, 2016) 
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Tabel 4.9 Skenario Use Case Login Staf Akademik (Lanjutan) 

Use Case Login 

 5. Sistem  menampilkan form menu utama 

Skenario Gagal Login 

Aksi Aktor Reaksi 

1. Use case ini memulai ketika Operator, 

staf akademik, dan manajemen 
melakukan login. 

 

 2. Sistem melakukan Verifikasi login 

 3. Sistem  menampilkan login tidak valid. 
(Sumber: Data Primer, 2016) 

Tabel 4.10 Skenario Use Case Kelola Data Mahasiswa Baru  

Use Case Kelola Data Mahasiswa Baru 

Deskripsi Use case ini menangani data mahasiswa 

baru yang ada didalam data warehouse. 

Aktor Staf Akademik 

Kondisi Awal Aktor memilih menu kelola data mahasiswa 

baru 

Kondisi Akhir Sistem menampilkan form import data 
mahasiswa baru. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi 

1. Use case ini memulai ketika staf 
akademik membuka menu kelola data 

mahasiswa baru. 

 

 2. Sistem menampilkan form import data 

mahasiswa baru. 

Skenario Gagal 

Aksi Aktor Reaksi 

1. Use case ini memulai ketika staf 

akademik membuka menu kelola data 
mahasiswa baru. 

 

 2. Sistem tidak menampilkan form import 

data. 
(Sumber: Data Primer, 2016) 

Tabel 4.11 Skenario Import Data Mahasiswa Baru 

Use Case Kelola data mahasiswa baru 

Deskripsi Use case ini untuk  import data mahasiswa 
baru ke data warehouse 

Aktor Staf Akademik 

Kondisi Awal Aktor melakukan mapping  dan upload data 

Kondisi Akhir Sistem manampilkan pesan berhasil. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi 
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Tabel 4.11 Skenario Import Data Mahasiswa Baru (Lanjutan) 

Use Case Kelola data mahasiswa baru 

3. Use case ini memulai ketika staf 
akademik memilih menu import data 

 

 4. Sistem menampilkan data yang akan di 
import. 

5. Staf  akademik mapping data yang akan 

di import. 

 

 6. Sistem memeriksa data import mahasiswa 

baru. 

 7. Sistem menyimpan data mahasiswa baru 
kedalam data warehouse. 

Skenario Gagal 

Aksi Aktor Reaksi 

3. Use case ini memulai ketika staf 
akademik memilih menu import data 

mahasiswa baru. 

 

 4. Sistem menampilkan data yang akan di 

import. 

5. Staf  akademik mapping data yang akan 
di import. 

 

 6. Sistem memeriksa data import mahasiswa 

baru. 

 7. Sistem menampilkan pesan gagal. 

(Sumber: Data Primer, 2016) 

Tabel 4.12 Skenario Use Case Kelola Data Mahasiswa Lulusan 

Use Case Kelola Data Mahasiswa Lulusan 

Deskripsi Use case ini menangani data mahasiswa 

lulusan yang ada di dalam data warehouse. 

Aktor Staf Akademik 

Kondisi Awal Aktor memilih menu kelola data mahasiswa 

lulusan 

Kondisi Akhir Sistem menampilkan form import data 
mahasiswa lulusan 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi 

8. Use case ini memulai ketika staf 
akademik membuka menu kelola data 

mahasiswa lulusan. 

 

 9. Sistem menampilkan form import data 

mahasiswa lulusan. 

Skenario Gagal 

Aksi Aktor Reaksi 

8. Use case ini memulai ketika staf 

akademik membuka menu kelola data 
mahasiswa lulusan. 
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Tabel 4.12 Skenario Use Case Kelola Data Mahasiswa Lulusan (Lanjutan) 

Use Case Kelola Data Mahasiswa Lulusan 

 9. Sistem tidak menampilkan form import 

data mahasiswa lulusan. 
(Sumber: Data Primer, 2016) 

Tabel 4.13 Skenario Use Case Import Data Mahasiswa Lulusan 

Use Case Kelola Data Mahasiswa Baru 

Deskripsi Use case ini untuk import data mahasiswa 
lulusan  ke data warehouse 

Aktor Staf Akademik 

Kondisi Awal Aktor memilih menu import data 

Kondisi Akhir Sistem manampilkan pesan berhasil. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi 

10. Use case ini memulai ketika staf 
akademik memilih menu import data 

 

 11. Sistem menampilkan data yang akan di 

import. 

12. Staf  akademik mapping data yang akan 

di import. 

 

 13. Sistem memeriksa data import mahasiswa 

lulusan. 

 14. Sistem menyimpan data mahasiswa lulusan  
kedalam data warehouse. 

Skenario Gagal 

Aksi Aktor Reaksi 

10. Use case ini memulai ketika staf 
akademik memilih menu import data 

mahasiswa baru. 

 

 11. Sistem menampilkan data yang akan di 

import. 

12. Staf  mapping data yang akan di import.  

 13. Sistem memeriksa data import mahasiswa 
lulusan. 

 14. Sistem menampilkan pesan gagal  
(Sumber: Data Primer, 2016) 

Tabel 4.14 Skenario Use Case Laporan Data Kemahasiswaan 

Use Case Laporan Data Kemahasiswaan 

Deskripsi Use case ini menampilkan  jenis dimensi 
laporan yang dibutuhkan. 

Aktor Staf Akademik 

Kondisi Awal Aktor memilih menu laporan 

Kondisi Akhir Menu pilihan laporan 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi 
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Tabel 4.14 Skenario Use Case Laporan Data Kemahasiswaan (Lanjutan) 

Use Case Laporan Data Kemahasiswaan 

1. Use case ini demulai ketika staf akademik 
memilih menu laporan data 

kemahasiswaan  

 

 2. Sistem menampilkan pilihan dimensi 

laporan 

Skenario Gagal 

Aksi Aktor Reaksi 

15. Use case ini demulai ketika Staf 

Akademik memilih menu laporan data 
kemahasiswaan 

 

 16. Sistem tidak menampilkan pilihan 

dimensi. 

(Sumber: Data Primer, 2016) 

Tabel 4.15 Skenario Use Case Tampil Laporan Data Kemahasiswaan 
Use Case Laporan Data Kemahasiswaan 

Deskripsi Use case ini menampilkan  laporan  

informasi historis data mahasiswa baru dan 
lulusan. 

Aktor Staf Akademik 

Kondisi Awal Aktor memilih menu dimensi laporan 

Kondisi Akhir Laporan data kemahasiswaan dapat dilihat 
sesuai dimensi yang telah dipilih. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi 

3. Use case ini memulai ketika Staf 
Akademik  memilih dimensi laporan 

yang akan dilihat  

 

 4. Sistem menampilkan data sesuai dimensi 

yang dipilih. 

Skenario Gagal 

Aksi Aktor Reaksi 

17. Use case ini memulai ketika staf 

Akademik  memilih dimensi laporan 
yang akan dilihat 

 

 Sistem tidak dapat menampilkan data sesuai 

dimensi yang dipilih. 
(Sumber: Data Primer, 2016) 

 

 

 

 

 



62 
 

c. Skenario Use Case Manajemen 

Berikut ini ditampilkan skenario use case dari setiap use case manajemen 

yang ada. Skenario use case diagram manajemen dapat dilihat pada 

Gambar 4.7. 

 

Gambar 4.7 Use Case Diagram Manajemen 

(Sumber: Data Primer, 2016) 

Tabel 4.16 Skenario Use Case Login Manajemen 

Use Case Login 

Deskripsi Use case ini menangani verifikasi dan hak 
akses memasukkan data sebagai pengguna 

Aktor Manajemen 

Kondisi Awal Sistem menampilkan form login 

Kondisi Akhir Menampilkan menu utama 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi 

6. Use case ini memulai ketika Operator, 
staf akademik, dan manajemen 

melakukan login. 

 

 7. Sistem melakukan Verifikasi login 

 8. Sistem  menampilkan form menu utama 

Skenario Gagal Login 

Aksi Aktor Reaksi 

4. Use case ini memulai ketika Operator, 

staf akademik, dan manajemen 

melakukan login. 

 

 5. Sistem melakukan Verifikasi login 

 6. Sistem  menampilkan login tidak valid. 
(Sumber: Data Primer, 2016) 
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Tabel 4.17 Skenario Use Case laporan Manajemen 

Use Case Laporan Data Kemahasiswaan 

Deskripsi Use case ini menampilkan  jenis dimensi 
laporan yang dibutuhkan. 

Aktor Manajemen 

Kondisi Awal Aktor memilih menu laporan 

Kondisi Akhir Menu pilihan laporan 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi 

5. Use case ini demulai ketika manajemen  

memilih menu laporan data 
kemahasiswaan  

 

 6. Sistem menampilkan pilihan dimensi 

laporan 

Skenario Gagal 

Aksi Aktor Reaksi 

18. Use case ini demulai ketika manajemen  

memilih menu laporan data 
kemahasiswaan 

 

 19. Sistem tidak menampilkan pilihan dimensi 
login. 

(Sumber: Data Primer, 2016) 

Tabel 4.18 Skenario Tampil Laporan Manajemen 

Use Case Tampil Laporan Data Kemahasiswaan 

Deskripsi Use case ini menampilkan  laporan  

informasi historis data mahasiswa baru dan 
lulusan. 

Aktor Manajemen 

Kondisi Awal Aktor memilih menu dimensi laporan 

Kondisi Akhir Laporan data kemahasiswaan dapat dilihat 

sesuai dimensi yang telah di pilih. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi 

7. Use case ini memulai ketika manajemen  

memilih dimensi laporan yang akan di 

lihat  

 

 8. Sistem menampilkan data sesuai dimensi 
yang dipilih. 

Skenario Gagal 

Aksi Aktor Reaksi 

20. Use case ini memulai ketika manajemen  
memilih dimensi laporan yang akan di 

lihat 

 

 Sistem tidak dapat menampilkan data sesuai 

dimensi yang dipilih. 
(Sumber: Data Primer, 2016) 
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4.6.2 Activity Diagram 

Berikut dijelaskan mengenai activity diagram pada data warehouse 

kemahasiswaan pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau. 

a. Activity Diagram Login 

Berikut ini ditampilkan activity diagram login dari setiap fungsi sistem 

yang ada. Activity diagram login dapat dilihat pada Gambar 4.8. 

 

Gambar 4.8 Activity Diagram Login 

(Sumber: Data Primer, 2016) 

Aktifitas pada gambar 4.8 menggambarkan user saat menjalankan sistem. 

User memilih halaman login, kemudian user mengisi form login yaitu username 

dan password user.  

b. Activity Diagram Kelola User 

Berikut ini ditampilkan activity diagram kelola user dari setiap fungsi 

sistem yang ada. Activity diagram kelola user dapat dilihat pada Gambar 

4.9. 
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Gambar 4.9 Activity Diagram Kelola User 

(Sumber: Data Primer, 2016) 

Aktifitas pada gambar 4.9 digunakan user bagian admin/operator dimana 

setelah login admin akan diarahkan ke halaman utama admin dan memilih menu 

data user untuk menampilkan list data user.  

c. Activity Diagram Create Data User 

Berikut ini ditampilkan activity diagram create data user dari setiap fungsi 

sistem yang ada. Activity diagram create data user dapat dilihat pada 

Gambar 4.10. 

 

Gambar 4.10 Activity Diagram Create Data User 

(Sumber: Data Primer, 2016) 

Aktifitas pada gambar 4.10 digunakan bagian admin untuk menambah data 

user. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memilih menu data user dan 

memilih menu create data user kemudian sistem akan menampilkan form untuk 

membuat data user baru, kemudian sistem akan melakukan validasi terhadap 
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kelengkapan data user yang baru dibuat dan jika lolos validasi maka sistem akan 

menyimpan data user yang baru dibuat.  

d. Activity Diagram Update Data User 

Berikut ini ditampilkan activity diagram update data user dari setiap 

fungsi sistem yang ada. Activity diagram updatedata user dapat dilihat 

pada Gambar 4.11. 

 

Gambar 4.11 Activity Diagram Update Data User 

(Sumber: Data Primer, 2016) 

Aktifitas pada gambar 4.11 digunakan bagian admin untuk mengubah data 

user. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memilih menu data user kemudian 

sistem akan menampilkan list data user dan admin akan dapat memilih update 

data user, sistem kempbali akan menampilkan form data user yang akan di 

update dan memilih button update, kemudian sistem akan melakukan validasi 

kelengkapan data user jika benar sistem akan menyimpan data user.    

e. Activity Diagram Delete Data User 

Berikut ini ditampilkan activity diagram delete data user dari setiap fungsi 

sistem yang ada. Activity diagram delete data user dapat dilihat pada 

Gambar 4.12. 
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Gambar 4.12 Activity Diagram Delete Data User 

(Sumber: Data Primer, 2016) 

Aktifitas pada gambar 4.12 digunakan bagian admin untuk menghapus 

data user. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memilih menu data user dan 

memilih menu delete data user, kemudian sistem akana menampilkan pesan 

apakah benar akan menghapus data user yang dimaksud,  jika benar akan 

menghapus maka dapat memilih button ya, maka data akan terhapus. 

f. Activity Diagram Kelola Data Mahasiswa Baru 

Berikut ini ditampilkan activity diagram kelola data mahasiswa baru dari 

setiap fungsi sistem yang ada. Activity diagram kelola data mahasiswa 

baru dapat dilihat pada Gambar 4.13. 
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Gambar 4.13 Activity Kelola Data Mahasiswa Baru 

(Sumber: Data Primer, 2016) 

Aktifitas pada Gambar 4.13 digunakan bagian administrator  untuk 

mengelola data mahasiswa baru ke sistem. Hal pertama yang harus dilakukan 

adalah masuk ke beranda staf akademik, memilih menu data mahasiswa baru, 

kemudian sistem akan menampilkan form untuk memilih file yang akan di import. 

g. Activity Diagram Import Data Mahasiswa Baru 

Berikut ini ditampilkan activity diagram import data mahasiswa baru dari 

setiap fungsi sistem yang ada. Activity diagram import data mahasiswa 

baru dapat dilihat pada Gambar 4.14. 

 

Gambar 4.14 Activity Diagram Import Data Mahasiswa Baru 

(Sumber: Data Primer, 2016) 
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Aktifitas pada Gambar 4.14 digunakan bagian administrator  untuk 

melakukan import data mahasiswa baru ke sistem. Setelah memilih import data 

mahasiswa baru dan memilih file yang akan di import, selanjutnya sistem akan 

menampilkan mapping data dan administrator memilih atribut yang akan di 

import, kemudian memilih button import, maka sistem akan melakukan validasi 

kelengkapan data, jika benar sistem akan menyimpan data kedalam database. 

h. Activity Diagram Kelola Data Mahasiswa Lulusan 

Berikut ini ditampilkan activity diagram kelola data mahasiswa lulusan 

dari setiap fungsi sistem yang ada. Activity diagram kelola data mahasiswa 

lulusan dapat dilihat pada Gambar 4.15. 

 

Gambar 4.15  Activity Diagram Kelola Data Mahasiswa Lulusan 

(Sumber: Data Primer, 2016) 

Aktifitas pada Gambar 4.15 digunakan bagian administrator  untuk 

mengelola data mahasiswa lulusan ke sistem. Hal pertama yang harus dilakukan 

adalah masuk ke beranda staf akademik, memilih menu data mahasiswa lulusan, 

kemudian sistem akan menampilkan form untuk memilih file yang akan di import. 

i. Activity Diagram Import Data Mahasiswa Lulusan 

Berikut ini ditampilkan activity diagram import data mahasiswa lulusan 

dari setiap fungsi sistem yang ada. Activity diagram import data 

mahasiswa lulusan dapat dilihat pada Gambar 4.16. 
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Gambar 4.16 Activity Diagram Import Data Mahasiswa Lulusan 

(Sumber: Data Primer, 2016) 

Aktifitas pada Gambar 4.16 digunakan bagian administrator  untuk 

melakukan import data mahasiswa lulusan ke sistem. Setelah memilih import data 

mahasiswa lulusan dan memilih file yang akan di import, selanjutnya sistem akan 

menampilkan mapping data dan administrator memilih atribut yang akan di 

import, kemudian memilih button import, maka sistem akan melakukan validasi 

kelengkapan data, jika benar sistem akan menyimpan data kedalam database. 

j. Ativity Diagram Report Data Kemahasiswaan 

Berikut ini ditampilkan activity diagram report data mahasiswa baru dari 

setiap fungsi sistem yang ada. Activity diagram report data mahasiswa 

baru dapat dilihat pada Gambar 4.17. 

k. Activity Diagram Tampil Hasil Laporan 

Berikut ini ditampilkan activity diagram tampil hasil laporan dari setiap 

fungsi sistem yang ada. Activity diagram tampil hasil laporan dapat dilihat 

pada Gambar 4.18. 
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Gambar 4.17 Activity Diagram Report Data Kemahasiswaan 

(Sumber: Data Primer, 2016) 

Aktifitas pada Gambar 4.17 digunakan bagian manajemen untuk melihat 

hasil laporan data mahasiswa baru dan lulusan. Hal pertama yang harus dilakukan 

adalah masuk ke beranda manajemen, pilih menu laporan data mahasiswa baru 

atau lulusan, kemudian sistem akan menampilkan form pilihan dimensi yang 

dapat dipilih sesuai kebutuhan laporan. Setelah dimensi laporan dipilih, sistem 

akan menampilkan hasil laporan. 

 

Gambar 4.18 Activity Diagram Tampil Hasil Laporan 

(Sumber: Data Primer, 2016) 
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Aktifitas pada Gambar 4.18 menggambarkan sistem memproses sesuai 

dimensi laopran yang dipilih dan melakukan agregasi data dan menampilkan hasil 

laporan. 

4.6.3 Sequence Diagram 

Sequence diagram berfungsi dalam visualisasi interaksi antar objek pada 

sistem. Berikut sequence diagram pada sistem yang dibuat. 

a. Sequence diagram login 

Sequence diagram login berfungsi dalam visualisasi interaksi antar objek 

pada sistem saat login. Sequence diagram login dapat dilihat pada Gambar 

4.19. 

 

Gambar 4.19 Sequence Diagram Login 

(Sumber: Data Primer, 2016) 

Pada Gambar 4.19 menjelaskan proses sequence diagram dimulai dari 

user, menggunakan form login untuk masuk ke sistem dan menggunakan objek 

user untuk mengecek kesesuain username dan password yang dimasukkan. Jika 

password dan username benar maka sistem akan menampilkan halaman beranda 

user 

b. Sequence Diagram Kelola User 

Sequence diagram kelola user berfungsi dalam visualisasi interaksi antar 

objek pada sistem saat mengelola user. Sequence diagram kelola user 

dapat dilihat pada Gambar 4.20. 
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Gambar 4.20 Sequence Diagram Kelola User 

(Sumber: Data Primer, 2016) 

Pada Gambar 4.20 menjelaskan proses sequence diagram dimulai dari 

admin, masuk ke beranda admin dan memilih menu data user, sistem akan 

menampilkan data user yang ada di database sistem. 

c. Squence Diagram Create Data User 

Sequence diagram create data user berfungsi dalam visualisasi interaksi 

antar objek pada sistem saat membuat data user. Sequence diagram create 

user dapat dilihat pada Gambar 4.21. 

 

Gambar 4.21 Sequence Diagram Create Data User 

(Sumber: Data Primer, 2016) 
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Pada Gambar 4.21 menjelaskan proses sequence diagram dimulai dari 

admin, mengakses halaman data user dan memilih menu create data user dan 

sistem menampilkan form untuk mengisi data user baru, setelah itu admin dapat 

memilih button simpan, maka sistem akan melakukan validasi jika kelengkapan 

datanya benar maka sistem akan menyimpan kedalam database. 

d. Squence Diagram Update Data User 

Sequence diagram update data user berfungsi dalam visualisasi interaksi 

antar objek pada sistem saat mengubah data user. Sequence diagram 

update data user dapat dilihat pada Gambar 4.22. 

 

Gambar 4.22 Sequence Diagram Update Data User 

(Sumber: Data Primer, 2016) 

Pada Gambar 4.22 menjelaskan proses sequence diagram dimulai dari 

admin, mengakses halaman data user dan memilih menu update data user dan 

sistem menampilkan form untuk mengubah data user, setelah itu admin dapat 

memilih update, maka sistem akan melakukan validasi jika kelengkapan datanya 

benar maka sistem akan menyimpan kedalam database. 

e. Squence Diagram Delete Data User 

Sequence diagram delete data user berfungsi dalam visualisasi interaksi 

antar objek pada sistem saat menghapus data user. Sequence diagram 

delete data user dapat dilihat pada Gambar 4.23. 
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Gambar 4.23 Sequence Diagram Delete Data User 

(Sumber: Data Primer, 2016) 

Pada Gambar 4.23 menjelaskan proses sequence diagram dimulai dari 

admin, mengakses halaman data user dan memilih menu delete data user dan 

sistem menampilkan pesan konfirmasi untuk menghapus data user setelah itu 

admin dapat mengkonfirmasi membatalkan perintah atau dengan menekan button 

ok, untuk melanjutkan proses penghapusan data user. 

f. Sequence Diagram Kelola Data Mahasiswa Baru 

Sequence diagram kelola data mahasiswa baru berfungsi dalam visualisasi 

interaksi antar objek pada sistem saat mengelola data mahasiswa baru. 

Sequence diagram kelola data mahasiswa baru dapat dilihat pada Gambar 

4.24. 

 

Gambar 4.24 Sequence Diagram Kelola Data Mahasiswa Baru 

(Sumber: Data Primer, 2016) 
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Pada Gambar 4.24 menjelaskan proses sequence diagram dimulai dari staf 

akademik, mengakses halaman beranda staf akademik dan memilih menu kelola 

data mahasiswa baru, kemudian memilih menu import data mahasiswa baru dan 

sistem akan menampilkan form import data mahasiswa baru 

g. Squence Diagram Import Data Mahasiswa Baru 

Sequence diagram import data mahasiswa baru berfungsi dalam visualisasi 

interaksi antar objek pada sistem saat memasukkan data mahasiswa baru. 

Sequence diagram delete data user dapat dilihat pada Gambar 4.25. 

 

Gambar 4.25 Sequence Diagram Import Data Mahasiswa Baru 

(Sumber: Data Primer, 2016) 

Pada Gambar 4.25 menjelaskan proses sequence diagram dimulai dari staf 

akademik memilih menu import data mahasiswa baru, kemudian memilih file 

yang akan di import dan sistem akan menampilkan form mapping data untuk 

menyesuaikan atribut yang akan di import kedalam basis data, kemudian staf 

akademik dapat memiluh button import, sistem akan melakukan validasi 

kelengkapan data, jika sesaui maka data akan disimpan kedalam basis data.  

h. Sequence Diagram kelola Data Mahasiswa Lulusan 

Sequence diagram kelola data mahasiswa lulusan berfungsi dalam 

visualisasi interaksi antar objek pada sistem saat mengelola data 

mahasiswa lulusan. Sequence diagram kelola data mahasiswa luusan dapat 

dilihat pada Gambar 4.23. 
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Gambar 4.26 Sequence Diagram kelola Data Mahasiswa Lulusan 

(Sumber: Data Primer, 2016) 

Pada Gambar 4.26 menjelaskan proses sequence diagram dimulai dari staf 

akademik, mengakses halaman beranda staf akademik dan memilih menu kelola 

data mahasiswa lulusan, kemudian memilih menu import data mahasiswa lulusan 

dan sistem akan menampilkan form import data mahasiswa lulusan. 

i. Sequence Diagram Import Data Mahasiswa Lulusan 

Sequence diagram import data mahasiswa lulusan berfungsi dalam 

visualisasi interaksi antar objek pada sistem saat memasukkan data 

mahasiswa lulusan. Sequence diagram import data mahasiswa lulusan 

dapat dilihat pada Gambar 4.27. 
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Gambar 4.27 Sequence Diagram Import  Data Mahasiswa Lulusan 

(Sumber: Data Primer, 2016) 

Pada Gambar 4.27 menjelaskan proses sequence diagram dimulai dari staf 

akademik memilih menu import data mahasiswa lulusan, kemudian memilih file 

yang akan di import dan sistem akan menampilkan form mapping data untuk 

menyesuaikan atribut yang akan di import kedalam basis data, kemudian staf 

akademik dapat memiluh button import, sistem akan melakukan validasi 

kelengkapan data, jika sesaui maka data akan disimpan kedalam basis data. 

j. Sequence Diagram Report Data Kemahasiswaan 

Sequence diagram report data kemahasiswaan berfungsi dalam visualisasi 

interaksi antar objek pada sistem saat melihat laporan. Sequence diagram 

report data kemahasiswaan dapat dilihat pada Gambar 4.28. 
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Gambar 4.28 Sequence Diagram Report Data Kemahasiswaan 

(Sumber: Data Primer, 2016) 

Pada Gambar 4.28 menjelaskan proses sequence diagram dimulai dari 

manajemen mengakses beranda manajemen dan memilih menu laporan 

mahasiswa baru/lulusan, kemudian sistem akan menampilkan pilihan form 

dimensi laporan yang dapat dipilih untuk menyesuaikan hasil laporan yang di 

butuhkan, kemudian sistem akan mencari data yang akan ditampilkan sesuai 

dengan dimensi yang telah diplih 

k. Sequence Diagram Tampil Laproan  

Sequence diagram tampil laporan berfungsi dalam visualisasi interaksi 

antar objek pada sistem memperoses laporan yang akan ditampilkan. 

Sequence diagram tampil laporan dapat dilihat pada Gambar 4.29. 
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Gambar 4.29 Sequence Diagram Tampil Laporan 

(Sumber: Data Primer, 2016) 

Pada Gambar 4.29 menjelaskan proses sequence diagram saat sistem 

melakukan eksekusi untuk mendapatkan data yang ada di dalam data warehouse. 

Sistem akan memulai pengambilan data sesuai dengan dimensi laporan yang telah 

dipilih sebelumnya . 

 

4.6.4 Class Diagram 

Diagam yang digunakan untuk menampilkan beberapa kelas serta paket-

paket yang ada dalam sistem/perangkat lunak yang sedang kita gunakan. Diagram 

kelas memberi gambaran/diagram statis tentang sistem/perangkat lunak dan relasi 

-relasi yang ada didalamnya. Adapun class diagram yang diusulkan dapat dilihat 

pada Gambar 4.30. 



81 
 

Gambar 4.30 Class Diagram 

(Sumber: Data Primer, 2016) 

4.7 Perancangan Data Warehouse 

Dalam pembuatan data warehouse pada Fakultas Sains dan Teknologi 

UIN Suska Riau, Metode yang digunakan adalah berdasarkan metodologi 

Sembilan tahap (nine-step methodology system) (Connolly dan Begg, 2005). 

4.7.1 Pemilihan proses  

Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan 

terhadap kegiatan bisnis yang berjalan. Laporan yang dibutuhkan oleh pihak 

manajemen adalah laporan data historis yang berkaitan dengan kemahasiswaan 

diantaranya statistik kelulusan mahasiswa, IPK, lama lulusan, statistik jumlah 

mahasiswa baru, asal daerah mahasiswa baru. Sementara untuk pembuatan 

laporan tersebut, perlu melihat banyak data yang ada pada data operasional. 

Sehingga dapat diidentifikasi dengan permasalahan tersebut bahwa proses yang 

berkaitan  dalam pembuatan data warehouse adalah sebagai berikut: 
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a. Mahasiswa baru 

Maksudnya adalah mulai dari pendaftaran mahasiswa hingga mahasiswa 

tersebut diterima atau tercatat sebagai mahasiswa di Fakultas Sains dan 

Teknologi UIN Suska. Adapun data-data yang digunakan dari data 

mahasiswa baru tersebut adalah seperti nomor induk mahasiswa, jurusan 

mahasiswa, daerah asal mahasiswa, tahun masuk dan lain-lain. 

b. Mahasiswa lulusan 

Maksudnya adalah mulai mahasiswa tersebut mendaftar yudisium 

sehingga mahasiswa tersebut dinyatakan lulus atau wisuda. Pada proses ini 

data yang akan digunakan adalah seperti nomor induk mahasiswa, jurusan 

mahasiswa, tahun lulus, IPK dan lain-lain. 

4.7.2 Pemilihan Grain 

Pemilihan Grain adalah menentukan apa yang digambarkan oleh record di 

dalam tabel fakta. Berikut adalah grain yang ada dalam perancangan data 

warehouse Kemahasiswaan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau: 

a. Data Mahasiswa Lulusan  

Analisis yang dapat dilakukan pada data mahasiswa lulusan antara lain, 

jumlah statistik mahasiswa lulusan berdasarkan tahun lulus dan jurusan, 

jumlah statistik mahasiswa berdasarkan tahun lulus dan lama studi, rata- 

rata IPK mahasiswa berdasarkan tahun lulus dan jurusan. 

b. Data Mahasiswa Baru 

Analisis yang dapat dilakukan pada data mahasiswa baru jumlah statistik 

mahasiswa bersarkan tahun masuk dan kabuparten asal, jumlah mahasiswa 

berdasarkan tahun masuk dan jalur masuk, jumlah mahasiswa berdasarkan 

tahun masuk dan jurusan. 

4.7.3 Identifikasi dan Penyesuaian Dimensi 

Pada tahap ini dilakukan identifikasi dan penyesuaian dimensi yang terkait 

dengan fakta yang ditampilkan dalam bentuk matriks. Identifikasi danpenyesuain 

dimensi dapat dilihat pada Tabel 4.19. 
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Tabel 4.19 Grain dari Dimensi 

Grain 

Dimensi 

Jumlah Mahasiswa 

Baru 

Jumlah Lulusan Rata-Rata IPK 

Lulusan 

Waktu X X X 

Prodi X X X 

Daerah X   

Jalur Masuk  X   

Lama Studi  X  

(Sumber: Data Primer, 2016) 

4.7.4 Pemilihan Fakta 

Pada tahap ini dilakukan pemilihan fakta yang akan digunakan pada data 

mahasiswa baru dan lulusan. 

Tabel fakta yang akan digunakan antara lain: 

a. Tabel fakta mahasiswa lulusan 

Meliputi: id_waktu, id_prodi, id_lama_studi, jml_mhs, IPK_rata-rata. 

Tabel 4.20 Fakta Mahasiswa Lulusan 

Nama Kolom Tipe Data 

Id_waktu varchar(4) 

Id_prodi varchar(5) 

Jml_mhs int 

IPK_rata_rata decimal 

(Sumber: Data Primer, 2016) 

b. Tabel fakta mahasiswa baru 

Meliputi: id_waktu, id_jalur_msk, id_prodi, id_asal, jml_mhs_baru. 

Tabel 4.21 Fakta Mahasiswa Baru 

Nama Kolom Tipe Data 

Id_waktu varchar(4) 

Id_jalur_msk varchar(15) 

id_prodi varchar(5) 

Id_asal varchar(10) 

Jml_mhs_baru int 

(Sumber: Data Primer, 2016) 
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4.7.5 Penyimpanan Pre Kalkuliasi Tabel Fakta 

Pre-kalkulasi yang akan disimpan pada tabel fakta adalah sebai berikut 

1) Fakta Mahasiswa Baru 

Kalukulasi fakta mahasiswa baru adalah jumlah mahasiswa baru yang 

merupakan kumpulan dari banyaknya data mahasiswa baru. Setiap record 

data mahasiswa baru bernilai 1 (satu). 

2) Fakta Mahasiswa Lulusan 

a. Jumlah mahasiswa lulusan  merupakan kumpulan dari banyaknya 

mahasiswa yang lulus, dan setiap record data mahasiswa lulusan 

bernilai 1 (satu). 

b. IPK rata-rata lulusan merupkan jumlah IPK lulusan dibagi jumlah 

banyaknya data lulusan. 

4.7.6 Penentuan Tabel Dimensi  

Dalam tahap ini kembali pada tabel dimensi dan menambahkan gambaran 

teks terhadap dimensi agar dapat menjelaskan kepada user dan mudah dimengerti 

oleh user mengenai dimensi tersebut. Deskripsi tabel-tabel dimensi dapat dilihat 

pada Tabel 4.22. 

Tabel 4.22 Tabel-Tabel Dimensi 

Dimensi Field Keterangan 

Waktu id_waktu 

tahun 

Laporan dapat dilihat berdasarkan 

tahun. 

Prodi Id_prodi 

prodi_code 

prodi_name 

Laporan dapat dilihat berdasarkan 

prodi.  

Asal Id_asal 

asal_code 

asal_name 

Laporan dapat dilihat berdasarkan 

daerah asal mahasiswa. 

Jalur masuk Id_jalurmasuk 

jmasuk_kode 

jmasuk_name 

Laporan dapat dilihat berdasarkan 

jalur masuk.  

Lama studi id_lamastudi 

lama_studi 

Laporan dapat dilihat per lama studi 

mahasiswa. 
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Berikut penjelasan mengenai Tabel 4.2 tersebut: 

1. Dimensi Waktu 

Tabel 4.23 Tabel Dimensi Waktu 

Atribut Tipe Data Panjang 

id_tahun varchar 4 

tahun varchar 4 

(Sumber: Data Primer, 2016) 

2. Dimensi Prodi 

Tabel 4.24 Tabel Dimensi Prodi 

Atribut Tipe Data Panjang 

id_prodi varchar 5 

prodi_code varchar 5 

prodi_name varchar 20 

(Sumber: Data Primer, 2016) 

3. Dimensi Asal 

Tabel 4.25 Tabel Dimensi Asal 

Atribut Tipe Data Panjang 

id_asal varchar 10 

asal_code varchar 10 

asal_name varchar 50 

(Sumber: Data Primer, 2016) 

4. Dimensi Jalur Masuk 

Tabel 4.26 Tabel Dimensi Jalur Masuk 

Atribut Tipe Data Panjang 

id_jalur_masuk varchar 15 

jmasuk_code varchar 15 

jmasuk_name varchar 25 

(Sumber: Data Primer, 2016) 

5. Dimensi Lama Studi 

Tabel 4.27 Tabel Dimensi Lama Studi 

Atribut Tipe Data Panjang 

id_lama_studi varchar 2 
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Tabel 4.27 Tabel Dimensi Lama Studi (Lanjutan) 

Atribut Tipe Data Panjang 

lama_studi varchar 2 

(Sumber: Data Primer, 2016) 

Dari tabel fakta dan tabel dimensi maka dibuatlah fact Constellation 

schema yang terdiri dari dari tabel fakta_mahasiswa_baru  dan fakta_mahasiswa 

lulusan yang berhubungan langsung dengan empat tabel dimensi, yaitu 

dimensi_waktu, dimensi_asal, dimensi_jalur_masuk, dimensi_prodi, dan 

dimensi_lama_studi. Hasil dari fact constellation schema dapat dilihat pada 

Gambar 4.31. 

 
Gambar 4.31  Hasil Fact Constellation schema 

(Sumber: Data Primer, 2016) 

  Pada Gambar 4.31 terdapat 2 tabel fakta dan 5 tabel dimensi  yang dibuat 

menggunakan Microsoft SQL Server (Lampiran  B). Tabel fakta mahasiswa baru 

dan  lulusan memiliki relasi ke tabel dimensi asal, jalur masuk, waktu,  prodi, dan 

lama studi. 
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4.7.7 Pemilihan Durasi Data Base  

Durasi dari data yang dimasukkan ke dalam data warehouse yang akan 

dibangun adalah selama lima tahun yaitu data dari tahun 2011-2015. 

4.7.8 Pelacakan perubahan Dari Dimensi Secara Perlahan 

Pada tahapan ini terdapat tiga tipe dasar dalam melakukan perubahan dari 

dimensi secara perlahan (slowly changing dimension), yang pertama yaitu 

penulisan ulang terhadap atribut dimensi (over write). Contohnya jika nama 

produk berubah nama dari nama produk sebelumnya maka langsung digantikan 

dengan nama produk yang baru (over write), cara kedua yaitu membuat record 

baru sehingga data yang lama masih tetap ada. Cara ketiga yaitu membuat satu 

kolom yang berbeda sehingga data yang lama tidak terhapus. 

Dalam pembuatan data warehouse kemahasiswaan ini digunakan cara 

kedua, penambahan record baru sehingga data yang lama masih tetap ada. Hal ini 

dilakukan untuk menjaga nilai atribut data yang lama tetap ada dan informasi 

atribut tersebut dapat dianalisis. 

Atribut dimensi yang kemungkinan berubah yaitu terjadi perubahan pada 

tabel dimensi jalur masuk dapat dilihat pada Tabel 4.28. 

Tabel 4.28 Contoh Tabel Dimensi Jalur Masuk 

id_jalur_masuk jmasuk_code jmasuk_name 

12 12 TRANSFER 

13 13 PBUD 

05 05 PMB JALUR UNDANGAN 

(Sumber: Data Primer, 2016) 

Ketika nama atau istilah untuk jalur masuk ke perguruan tinggi negri 

berubah, maka data lama dan data baru akan tetap disimpan, untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada Tabel 4.29. 

Tabel 4.29 Contoh Perubahan Atribut Pada Dimensi Jalur Masuk 

id_jalur_masuk jmasuk_code jmasuk_name 

12 12 TRANSFER 

13 13 PBUD 

05 05 PMB JALUR UNDANGAN 

 



88 
 

(Tabel 4.29 Contoh Perubahan Atribut Pada Dimensi Jalur Masuk (Lanjutan) 

id_jalur_masuk jmasuk_code jmasuk_name 

16 16 PMB PRESTASI 

Sumber: Data Primer, 2016) 

4.7.9 Penentuan Prioritas dan Model Query 

Dalam tahapan ini yang perlu diperhatikan adalah pengaruh perancangan 

fisikal karena dalam perancangan data warehouse perancangan fisikal seperti 

kapasitas media penyimpanan merupakan salah satu aspek yang perlu 

dipertimbangkan karena transaksi data yang terjadi akan mempengaruhi 

pertumbuhan data secara terus-menerus oleh karena itu diperlukan analisis 

kapasitas media penyimpanan sehingga mampu menampung pertumbuhan data 

yang terus menerus selama beberapa tahun kedepan. Berikut merupakan analisis 

kapasistas media penyimpanan. 

Rumus yang akan digunakan untuk perhitungan kebutuhan penyimpanan 

record dalam SQL Server (MSDN Library) adalah: 

1) Num_Row = Jumlah Baris/ Jumlah Record 

2) Num_Col = Jumlah KolomDalam Tabel 

3) Fixed_Data_Sized = Jumlah Bytes yang dibutuhkan oleh semua kolom 

yang mempunyai tipe data dengan ukuran yang pasti. 

4) Num_Variable_Cols = Jumlah kolom yang mempunyai tipe data dengan 

ukuran tidak pasti seperti varchar, nvaarchar, varbinary. 

5) Max_Var_Size = Ukuran Byte terbesar dari semua kolom yang mempunyai 

tipe data dengan ukuran yang tidak pasti. 

6) Variable_Data_Size = Jumlah Byte yang dibutuhkan untuk semua kolom 

variable = 2 + (Num_Variable_Cols x 2) + Max_Var_Size. 

7) Null_Bitmap = Bit Status Null kolom = 2 +((Num_Col + 7) / 8). 

8) Row_Size = Fixed_Data_Size + Variable_Data_Size + Null_Bitmap + 4. 

9) Rows_per_Page = 8096 / (Row_Size + 2). 

10) Num_of_Page = Num_Row / Rows_per_Page. 

11) Num_of_Byte = 8192 x Num_of_Page. 

12) Num_of_Kbyte = 8192 / 1024 x Num_of_Page = 8  x Num_of_Page.  
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Analisis perkiraan kapasitas media penyimpanan data pada data 

warehouse kemahasiswaan untuk perhitungan fakta adalah sebagai berikut: 

 

n = Tahun ke- 

R = Jumlah record 

i = Persentase pertumbuhan record pertahun 

 Perhitungan untuk dimensi yang mengalami pertumbuhan data adalah 

sebagai berikut: 

 

n = Tahun ke- 

R = Jumlah record 

i = Persentase pertumbuhan record per tahun 

Berikut merupakan analisis perkiraan kapasitas media penyimpanan untuk 

5 Tahun mendatang dengan asusmsi persentase pertumbuhan sebesar 10% 

pertahun. 

1) Fakta Mahasiswa Baru 

Asumsi: 

Jumlah mahasiswa baru dalam 1 Tahun = 800 Mahasiswa 

Jumlah record setiap mahasiswa = 1 

Maka dapat dihitung jumlah record sampai tahun ke-5 yaitu: 

R5 = 800 x (5 + (1 + 0,1)
5
) 

     = 5288 

Jumlah record Fakta Mahasiswa baru pada tahun ke-5 adalah 5288 

Kisaran media penyimpanan yang dibutuhkan dalam jangka waktu 5 tahun 

adalah: 

a. Num_Row = 5288 Rows 

b. Num_Col = 5 Columns 

c. Fixed_Data_Sized =  4 Byte 

d. Num_Variable_Cols = 4 Column 

e. Max_var_size = 15 byte 

f. Variable_data_size = 2 +(4 x 2 )+15=25 byte 

Rn =R x (n + (1+i)n) 

Rn =R x(1+i)n 
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g. Nul_Bitmap = 2 + ((5 + 7)/8)= 3,62 

h. Row_Size = 4 + 25 + 3,62 +4= 36,62 Bytes 

i. Row_per_Page = 8096 / (36,62 + 2) =209 Rows 

j. Num_of_Page = 5288 / 209 = 25 page 

k. Num_of_Byte = 8192 x 25  = 204800 Bytes 

l. Num_of_Kbyte = 8 x 48 =384 kbytes 

2) Fakta Mahasiswa Lulusan 

Asumsi: 

Jumlah mahasiswa lulusan dalam 1 Tahun = 250 Mahasiswa 

Jumlah record setiap mahasiswa = 1 

Maka dapat dihitung jumlah record sampai tahun ke-5 yaitu: 

R5 = 250 x (5 + (1 + 0,1)
5
) 

     = 1652 

Jumlah record Fakta Mahasiswa lulusan padatahun ke-5 adalah 1652 

Kisaran media penyimpanan yang dibutuhkan dalam jangka waktu 5 tahun 

adalah: 

a. Num_Row = 1652 

b. Num_Col = 5 

c. Fixed_Data_Sized =  4 +4 = 8 bytes 

d. Num_Variable_Cols = 3 Column 

e. Maxvar_size = 5 byte 

f. Variable_data_size = 2+ (3 x  2) + 5 =13 byte 

g. Nul_Bitmap = 2 + ((5 + 7) / 8 ) = 3.5 

h. Row_Size = 8 + 13 + 3.5 + 4 = 28.5 byte 

i. Row_per_Page = 8096 / (28.5 + 2) =265 rows 

j. Num_of_Page = 1652 / 265  = 6  pages 

k. Num_of_Byte =8192 x 6 =49152 bytes 

 

3) Dimensi Waktu 

Jumlah record waktu saat ini = 12 

R5 = 12 x  (1 + 0,1
5
) 
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     = 19 

a. Num_Row =19 

b. Num_Col = 2 

c. Fixed_Data_Sized =4 + 4 = 8 bytes 

d. Num_Variable_Cols = 0 

e. Nul_Bitmap = 2 + ((2 + 7 / 8)) =3 

f. Row_Size  = 8 + 3 + 4 = 15 bytes  

g. Row_per_Page = 8096 / (15 + 2) = 476 pages 

h. Num_of_Page = 19 / 476 = 0. 039 bytes 

i. Num_of_Byte  = 8192  x 0.039  = 319 bytes 

4) Dimensi Jurusan / Prodi 

a. Num_Row =5 

b. Num_Col = 3 

c. Fixed_Data_Sized = - 

d. Num_varible_cols = 3 column 

e. Max_var_size = 25 byte 

f. Variabel_data_size= 2 + (3 x 2) + 25 = 33 byte 

g. Nul_Bitmap = 2 +  ((3 + 7 ) / 8 ) = 3,25 

h. Row_Size =  33  +3,25 + 4 = 40,25 bytes 

i. Row_per_Page = 8096 / (40,25 + 2)=191 rows 

j. Num_of_Page = 5 / 191 =0.026 pages 

k. Num_of_Byte = 8192 x 0.026 = 212 bytes 

l. Num_of_Kbyte = 8 x 0.022 =0.176 kbytes 

5) Dimensi Asal 

a. Num_Row = 768 

b. Num_Col = 3 

c. Fixed_Data_Sized = - 

d. Num_Variable_Cols = 3 columns 

e. Max_var_size =  50 bytes 

f. Variable_data_size = 2+ (3 x2) + 50 =58 bytes 

g. Nul_Bitmap = 2 +( (3 +7)/ 8) = 3.25 bytes 
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h. Row_Size = 58 +3.25 +4 = 65.25 bytes 

i. Row_per_Page = 8096 / (65.25 + 2) =120  pages 

j. Num_of_Page = 768 / 120= 6.4 bytes 

k. Num_of_Byte = 8192 x 6.4  = 52428 bytes 

6) Dimensi Jalur Masuk 

a. Num_Row =12 

b. Num_Col = 3 

c. Fixed_Data_Sized = - 

d. Num_Variable_Cols = 3 columns 

e. Max_var_size = 25bytes 

f. Variable_data_size = 2 + (3 x 2) + 25 = 33 bytes 

g. Nul_Bitmap = 2 + (3 + 7) / 8=3.25 

h. Row_Size =  33 +  3.25 + 4 = 40.25 bytes 

i. Row_per_Page = 8096 / (40.25 + 2) =192 pages 

j. Num_of_Page = 12 / 192 =0 .062 bytes 

k. Num_of_Byte = 8192 x 0.062 = 507 bytes 

7) Dimensi Lama Studi 

a. Num_Row = 10 

b. Num_Col = 2 

c. Fixed_Data_Sized = - 

d. Num_Variable_Cols = 2 

e. Max_var_size =2 byte 

f. Variable_data_size =  2 + (2 x 2) +2 = 8  

g. Nul_Bitmap =2 + (2 + 7) /8 =3.1 

h. Row_Size =  2 + 3 + 4 =9 bytes 

i. Row_per_Page = 8096 / (9  + 2) =736 pages 

j. Num_of_Page = 10 / 736 =0.013 bytes 

k. Num_of_Byte  = 8192 x 0.013 = 106 bytes 
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Tabel 4.30 Kapasitas Media Penyimpanan Tabel Fakta Jangka Waktu 5 Tahun  

Nama 

Tabel 

Besar 

Record 

Jumlah Current 

Record 

Jumlah Record 5 Tahun 

Mendatang 

Jumlah 

Bytes 

Fakta 

Mahasiswa 

Baru 

36 800 5288 204800 

Fakta 

Mahasiswa 

Lulusan 

28 250 1652 49152 

Total 253952 

Bytes 

(Sumber: Data Primer, 2016) 

Tabel 4.31 Kapasitas Media Penyimpanan Tabel Dimensi Jangka Waktu 5 Tahun 

Nama Tabel Besar 

record 

Jumlah Current 

Record 

Jumlah Record 5 

Tahun Mendatang 

Jumlah 

Bytes 

Dimensi waktu 15 12 19 319 

Dimensi prodi 40 5 5 212 

Dimensi 

daerah asal 

65 768 768 52428 

Dimensi Jalur 

masuk 

40 12 12 507 

Dimensi lama 

studi 

9 10 10 106 

Total 53572 

Bytes 

(Sumber: Data Primer, 2016) 

 

4.8 OLAP (On-line Analytical Processing) 

Setelah data warehouse terbentuk, langkah terakhir adalah melakukan 

pengambilan data dari data warehouse. Dalam pembangunan data warehouse kali 

ini, hasil output dari data warehouse akan berupa laporan dan digunakan juga 

untuk analisis data dengan OLAP.  
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OLAP adalah suatu sistem atau teknologi yang dirancang untuk 

mendukung proses analis kompleks dalam rangka mengungkapkan kecendrungan 

pasar dan faktor-faktor penting dalam bisnis. Proses operasi OLAP yang akan 

digunakan adalah slicing and dicing. Teknik tersebut dipilih karena sangat 

membantu dalam proses agregasi data. Selain itu dengan teknik slicing and dicing 

kebutuhan dari informasi sudah terpenuhi diantaranya yaitu data mahasiswa 

lulusan dan mahasiswa baru dapat dilihat berdasarkan jurusan. Seperti data 

mahasiswa baru untuk jurusan sistem Informasi maupun semua jurusan dan data 

perbandingan rata-rata IPK mahasiswa lulusan dari tiap periode. Salah satu 

sampel dari proses slicing and dicing dapat dilihat pada Tabel 4.32: 

Tabel 4.32 Sampel Data Mahasiswa Baru 

Nama NIM Thn 

Masuk 

Prodi Kabupaten 

/Kota 

Jalur 

Penerimaan 

Ricky 

Saputra 

11151101877 2011 Teknik 

Informatika 

Pematang 

Siantar 

SNMPTN 

Ahmad 
Samin 

Sagala 

11151102011 
 

2011 Teknik 
Informatika 

Deli Serdang SNMPTN 

Tri Hardi 11353101740 2013 Sistem 

Informasi 

Rokan Hilir SNMPTN 

Era Nurvia 11153201960 2011 Sistem 

Informasi 

Pariaman PBUD 

Dayu 
Haryo 

Pamuji 

11452101571 2014 Teknik 
Informatika 

Siak SMBPTN 

Muhammad 

Ismail 

11452101573 

 

2014 Teknik 

Informatika 

Siak SMBPTN 

Amelia 
Zahara 

 

11454201584 
 

2014 Matematika Pekanbaru PBUD 

Alamsyah 11354100111 2013 Matematika Nagari 

Parambahan 

SNMPTN 

Arjuner 

Putra 

11354100327 2013 Matematika Peknabaru SNMPTN 

Rinaldi 
Syarfianto 

11351100001 2013 Teknik 
Informatika 

Pekanbaru SNMPTN 

Edo 

Fernando 

11351100007 

 

2013 Teknik 

Informatika 

Pekanbaru PBUD 

Irfan 

Maulana 

11351100041 

 

2013 Teknik 

Informatika 

Peknabaru PBUD 

(Sumber: Data Primer, 2016) 
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1) Berikut adalah sampel slicing. Jika dari tabel 4.32, jika kita ingin melihat 

data jumlah mahasiswa dari jurusan Teknik Informatika pada tahun 2013. 

Maka lakukan seleksi pada data diatas berdasarkan dimensi prodi dan 

waktu. Hasilnya akan terlihat pada Tabel 4.33 .   

Tabel 4.33 Hasil Sampel Slicing 

(Sumber: Data Primer, 2016) 

2) Berikut adalah sampel dari dicing. Jika dari tabel diatas, kita ingin melihat 

data jumlah mahasiswa dari prodi yang berada di Fakultas Sains dan 

Teknologi pada tahun 2013, maka lakukan pengelompokan dan seleksi 

berdasarkan turunan dimensi prodi dan tahun. Hasilnya akan terlihat pada 

tabel 4.34. 

Tabel 4.34 Sampel Dicing 

(Sumber: Data Primer, 2016) 

 

 

 

 

 

Nama NIM Thn 

Masu

k 

Prodi Kabupaten 

/Kota 

Jalur 

Penerima

an 

Jumlah 

Rinaldi 
Syarfian

t 

11351100001 2013 Teknik 
Informati

ka 

 

Pekanbaru SNMPTN 

3 
Edo 

Fernand
o 

11351100007 

 

2013 Pekanbaru SNMPTN 

Irfan 

Maulana 

11351100041 

 

2013 Pekanbaru SNMPTN 

Nama NIM Thn 

Masuk 

Prodi Kabupaten 

/Kota 

Jalur 

Penerimaan 

Jumlah 

Alamsyah 11354100111 
2013 

 
Matematika 

Nagari 

Parambahan 

SNMPTN 

2 
Arjuner 11354100327 Peknabaru SNMPTN 

Tri Hardi 11353101740 
2013 

Sistem 

Informasi 

Rokan Hilir SNMPTN 
1 

Rinaldi 

Syarfianto 

11351100001 

2013 

 

Teknik 

Informatika 

 

Pekanbaru SNMPTN 

3 Edo 

Fernando 

11351100007 

 

Pekanbaru PBUD 

Irfan  11351100041 Peknabaru PBUD 
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4.9 Perancangan Menu 

Perancangan menu aplikasi data warehouse kemahasiswaan dapat dilihat 

pada gambar 4.32. 

Operator

Administrasi

Manajemen

Manajemen 

Pengguna

HapusEditTambah Data

Data Mahasiswa 

Lulusan

Data Mahasiswa 

Baru

Dimensi Asal

Dimensi Prodi

Dimensi Waktu

Import Data Import Data

StatistikStatistik

Dimensi Jalur Masuk

Dimensi Lama Studi

Dimensi Prodi

Dimensi Waktu

Data Mahasiswa 

Lulusan
Data Mahasiswa 

Baru

Dimensi Lama Studi

Dimensi Prodi

Dimensi Waktu

Dimensi Asal

Dimensi Prodi

Dimensi Waktu

Dimensi Jalur Masuk

Statistik
Statistik

 

Gambar 4.32 Perancangan Menu 

(Sumber: Data Primer, 2016) 

Pada Gambar 4.32  menu aplikasi data warehouse untuk user operator 

terdapat menu manajemen pengguna yang berfungsi untuk mengelola user dalam 

aplikasi, diantaranya melihat list user, edit data user dan hapus data user. 

Selanjutnya untuk user administrasi terdapat menu data mahasiswa baru 

dan data mahasiswa lulusan yang masing-masing menu tersebut memiliki sub 

menu import data dan statistik. Menu Import data dimanfaatkan untuk melakukan 

import data mahasiswa baru dan lulusan menjadi sebuah data operasional. Menu 

statistik pada mahasiswa baru memiliki 4 sub menu yaitu dimensi waktu, dimensi 

prodi, dimensi asal, dan dimensi jalur masuk, yang berfungsi untuk melihat 

laporan data mahasiswa baru. Menu statistik pada mahasiswa lulusan memiliki 3 

sub menu yaitu dimensi waktu, dimensi prodi, dan dimensi lama studi, yang 

berfungsi untuk melihat laporan pada mahasiswa lulusan. 
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Untuk user manajemen teradapat menu data mahasiswa baru dan lulusan 

yang memiliki sub menu statistik. Menu statistik pada mahasiswa baru memiliki 4  

sub menu yaitu dimensi waktu, dimensi prodi, dimensi asal, dan dimensi jalur 

masuk, yang berfungsi untuk melihat laporan data mahasiswa baru. Menu statistik 

pada mahasiswa lulusan memiliki 3 sub menu yaitu dimensi waktu, dimensi prodi, 

dan dimensi lama sudi, yang berfungsi untuk melihat laporan pada mahasiswa 

lulusan. 

4.10 Perancangan Interface 

Perancangan interface menggambarkan hasil akhir tampilan sistem yang 

akan dibuat. Berikut merupakan rancangan user interface dari data warehouse 

kemahasiswaan: 

4.10.1 Rancangan Halaman Utama 

Rancangan halaman utama dari sistem ini dapat dilihat pada Gambar 4.33. 

 

Gambar 4.33 Rancangan Halaman Utama 

(Sumber: Data Primer, 2016) 

Gambar 4.33 merupakan rancangan halaman utama saat sistem di akses. 

Terdapat dua kolom yang akan dibuat dimana kolom sebelah kiri terdapat menu 
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login yang berfungsi untuk pengguna masuk ke dalam sistem dan menu about 

dapat di gunakan untuk informasi seputar sistem itu sendiri. 

4.10.2 Rancangan Halaman Login 

Rancangan halaman login sistem ini dapat dilihat pada Gambar 4.34. 

 

Gambar 4.34 Rancangan Halaman Login 

(Sumber: Data Primer, 2016) 

Pada Gambar 4.34 perancangan halaman login dibuat form dengan dua 

baris teks yang harus diisi user saat mengakses sistem yaitu username dan 

password. Button login  berfungsi untuk mengarahkan user ke halaman 

berikutnya. 

4.10.3 Rancangan Halaman Utama pada User Operator 

Rancangan halaman utama pada user operator dapat dilihat pada Gambar 

4.35. 
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Gambar 4.35 Rancangan Halaman Utama pada User Operator 

(Sumber: Data Primer, 2016) 

Pada Gambar 4.35 halaman ini terdapat dua kolom yang mana kolom 

sebelah kiri dibuat menu manajemen pengguna dan kolom sebelah kanan untuk 

meliahat list user yang dapat diedit, hapus, dan ditambah . 

 

4.10.4 Rancangan Halaman Tambah User 

Rancangan halaman tambah user dapat dilihat pada Gambar 4.36. 

 

Gambar 4.36 Rancangan Halaman Tambah User 

(Sumber: Data Primer, 2016) 

Pada Gambar 4.36 halaman tambah user di buat form yang berisi 

username, password, jabatan, nama lengkap, dan email. 



100 
 

4.10.5 Rancangan Halaman Utama pada User Administrasi 

Rancangan halaman utama pada user administrasi dapat dilihat pada 

Gambar 4.37. 

 

Gambar 4.37  Rancangan Halaman Utama pada User Administrasi 

(Sumber: Data Primer, 2016) 

Pada Gambar 4.37 halaman ini user administrasi dapat menggunakan 

beberapa menu di sebelah kiri yaitu menu data mahasiswa baru dan menu data 

mahasiswa lulusan yang masing-masing memiliki sub menu import data dan 

statistik.. 

4.10.6 Rancangan Halaman Import Data 

Rancangan halaman import data dapat dilihat pada Gambar 4.38. 

 

Gambar 4.38 Rancangan Halaman Import Data 

(Sumber: Data Primer, 2016) 
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Pada Gambar 4.38 halam ini di rancang form  yang digunakan untuk 

memasukkan data kemahasiswaan pada data warehouse. 

 

4.10.7 Rancangan Halaman Statistik pada User Administrasi 

Rancangan halaman statistik pada user administrasi dapat dilihat pada 

Gambar 4.39. 

 

Gambar 4.39 Rancangan Halaman Statistik pada User Administrasi 

(Sumber: Data Primer, 2016) 

Pada Gambar 4.39 halaman ini di renacang menu yang dapat digunakan 

untuk melihat informasi mahasiswa baru pada data warehouse seseuai dengan 

dimensi yang dipilih yaitu dimensi waktu, prodi, asal, dan jalur masuk. 

 

4.10.8 Rancangan Halaman Laporan pada User Administrasi 

Rancangan halaman laporan statistik pada user administrasi dapat dilihat 

pada Gambar 4.40. 
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Gambar 4.40 Rancangan Halaman Laporan Statistik pada User Administrasi 

(Sumber: Data Primer, 2016) 

Pada Gambar 4.40 halaman ini dirancang hasil laporan statistik, seperti 

gambar diatas merupakan salah satu contoh laporan statistik saat pilihan menu 

dimensi telah dipilih. 

 

4.10.9 Rancangan Halaman Utama pada User Manajemen 

Rancangan halaman utama pada user manajemen dapat dilihat pada 

Gambar 4.41. 

 

Gambar 4.41 Rancangan Halaman Utama pada User Manajemen 

(Sumber: Data Primer, 2016) 
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Pada Gambar 4.41 halaman ini dirancang Setelah berhasil melakukan 

login, user manajemen dapat menggunakan beberapa menu yaitu menu data 

mahasiswa baru dan menu data mahasiswa lulusan yang masing-masing memiliki 

sub menu statistik. 

 

4.10.10 Rancangan Halaman Statistik pada User Manajemen 

Rancangan halaman statistik pada user manajemen dapatdilihat pada 

Gambar 4.42. 

 

Gambar 4.42 Rancangan Halaman Statistik pada User Manajemen 

(Sumber: Data Primer, 2016) 

Pada Gambar 4.42 halaman ini di renacang menu yang dapat digunakan 

untuk melihat informasi mahasiswa baru pada data warehouse seseuai dengan 

dimensi yang dipilih yaitu dimensi waktu, prodi, asal, dan jalur masuk. 

 

4.10.11 Rancangan Halaman Laporan pada User Manajemen 

Rancangan halaman laporan statistik pada user manajemen dapat dilihat 

pada Gambar 4.43 
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Gambar 4.43 Rancangan Halaman Laporan Statistik pada User Manajemen 

(Sumber: Data Primer, 2016) 

Pada Gambar 4.43 halaman ini dirancang hasil laporan statistik, seperti 

gambar diatas merupakan salah satu contoh laporan statistik saat pilihan menu 

dimensi telah dipilih. 

 

 


