
Data Warehousing, Data Acquisition, Data Mining, 

Business Analytics, and Visualization 

Business Intelligence 



Data warehouse adalah database yang saling bereaksi yang dapat 

digunakan untuk query dan analisis. 

Digunakan untuk membantu para pengambil keputusan. 

DEFINISI DATA WAREHOUSE  





Berorientasi Subjek 
Data Warehouse 

Data warehouse diorganisasikan oleh 
“data subyek” yang terkait dengan 
semua bagian organisasi / perusahaan. 

o Customer, Claim, Shipment, Product 

Ini mungkin bertolak 
belakang dengan sebagian 
besar sistem OLTP yang 
berorientasi proses. 

o OLTP = Online Transaction 
Processing 



Terintegrasi 
Data Warehouse 

o Data di dalam warehouse distruktur berdasarkan 

model korporasi secara keseluruhan melewati 

batas fungsional dari kebiasaan yang ada. 

o Ini mencakup standar penamaan, sistem pengukuran 

dan perulangan. 



Time Variant 
Data Warehouse 

o Data terdiri dari suatu seri dari “pemotretan” 

keadaan yang ditandai dengan waktu dan nilai 

data pada saat “pemotretan” tersebut 

o Data di dalam data warehouse mempunyai 

karakter khusus berupa time-series dalam bentuk 

data historical. 

o Ini dapat digunakan untuk melakukan tren analisis 

dari data tersebut. 



Not Volatile 
Data Warehouse 

o Data warehouse tidak diupdate secara terus 

menerus seperti dalam sebuah sistem OLTP 

o Data di dalam data warehouse secara periodik di-

upload dalam jangka waktu yang sama (misalnya 

setiap sore atau setiap tanggal 1) 



Arsitektur  

 Data Warehouse 



Goals Data Warehouse 

o Menyediakan akses pada data perusahaan atau 
organisasi 

o Data di dalam sebuah warehouse bersifat 
konsisten 
o Satu versi dari kebenaran 

o Data warehouse adalah tempat dimana data 
yang telah digunakan dipublikasikan 

o Kualitas data di dalam data warehouse adalah 
kritikal 
o “Kualitas –-ketepatan untuk suatu tujuan” 



Cakupan  

 DATA WAREHOUSE  



Data Mart  
Bagian pada data warehouse yang mendukung pembuatan laporan dan 
analisa data pada suatu unit, bagian atau operasi pada suatu 
perusahaan  



On-Line Analytical Processing (OLAP)  
Pemrosesan database yang menggunakan tabel fakta dan dimensi untuk dapat 
menampilkan berbagai macam bentuk laporan, analisis, query dari data yang 
berukuran besar. 



Online Analytical Processing (OLAP) 



On-Line Transaction Processing (OLTP) 
Merupakan suatu pemrosesan yang menyimpan data mengenai 
kegiatan operasional transaksi sehari-hari 



Dimension Table 
Tabel yang berisikan kategori dengan ringkasan data detail yang dapat 
dilaporkan. Seperti laporan laba pada tabel fakta  dapat dilaporkan 
sebagai dimensi waktu(yang berupa perbulan, perkwartal dan 
pertahun). 



Fact Table 
Merupakan tabel yang umumnya mengandung angka dan data history 
dimana key (kunci) yang dihasilkan sangat unik, karena key tersebut 
terdiri dari foreign key(kunci asing) yang merupakan primary key 
(kunci utama) dari beberapa dimension table yang berhubungan 



Sistem pendukung Keputusan 
Merupakan sistem yang menyediakan informasi kepada pengguna 
yang menjelaskan bagaimana sistem ini dapat menganalisa situasi dan 
mendukung suatu keputusan yang baik. 
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Sifat Data Warehouse 

 

Jawa Tengah 

Jawa Barat 

Produk 2 

Produk 3 

Produk 1 

Tahun n-4 
Tahun n-3 

Tahun n-2 

Tahun n-1 

Berdasarkan susunan data seperti itu, amatlah 
mudah untuk memperoleh jawaban atas 
pertanyaan seperti: “Berapakah jumlah produk 

1 terjual di Jawa Tengah pada tahun n-3?”  

Multidimensional yang berarti bahwa terdapat 
banyak lapisan kolom dan baris (Ini berbeda 
dengan tabel pada model relasional yang 
hanya berdimensi dua)  



• Arsitektur 

– Virtual (query driven) 

– Terpusat (centralized) 

– Tersebar (federated) 

Data Warehouse Architecture 



• Terpusat (pendekatan Top-Down):  

– Ideal tetapi membutuhkan waktu pengembangan yang 
lama dan skala proyek yang besar 

– Resiko kegagalan proyek pengambangan tinggi 
 

• Tersebar (pendekatan Bottom-Up):  
– Memungkinkan prioritasi, pengembangan bertahap 

sambil mendaki learning curve 

– Dibutuhkan koordinasi melalui team yang mengatur 
standarisasi kode, penamaan, dan definisi data. 

Centralized vs Federated 



Penggunaan Data Warehouse 
    di Indonesia 

• Biro Pusat Statistik 

• Perbankan (BRI, BNI, dll) 

• PT Asuransi Allianz Utama Indonesia 

• PT. Astra International 

• dan lain-lain... 



Tujuan ETL: 

• Mengumpulkan, menseleksi, mengolah dan 
menggabungkan data relevan dari berbagai sumber untuk 
disimpan dalam Data Warehouse. 

 

Hasil ETL: Data yang memenuhi kriteria DW 

• Historis, terpadu, terangkum, statis, dan memiliki struktur 
yang dirancang untuk keperluan analisa. 

 

Bagian terpenting:  

• menyerap 50%-70% total kerja proyek Data Warehousing. 

Extraction Transformation Loading 



Sumber-sumber data umumnya sangat bervariasi 
(heterogeneous): 

 

• Platform mesin dan Operating System yang berlainan 

• Mungkin melibatkan sistem kuno dengan teknologi basis 
data yang sudah ketinggalan jaman 

• Mutu data yang berbeda-beda 

• Aplikasi sumber data mungkin menggunakan nilai data 
(representasi) internal yang sulit dimengerti 

• Inkonsistensi definisi data, dan tidak adanya 
mekanisme/prosedur penyeragaman. 

ETL Problems 



Perencanaan ekstraksi data melibatkan 
identifikasi: 

 

• Sumber data: sistem OLTP, basis data eksternal, dsb. 

• Metoda ekstraksi 

• Frekuensi ekstraksi 

• Waktu/penjadwalan ekstraksi 

• Tahapan proses ekstraksi 

• Penanganan kejanggalan (anomali) dalam ekstraksi, 
misal: prosedur operasi manual 

Data Extraction 



Adalah usaha penggalian data yang tidak dapat 

diperoleh melalui pelaporan dan OLAP karena pola 

dan hubungannya tersembunyi. 

DATA MINING 



26 

Jenis Informasinya adalah : 

• Asosiasi (hubungan kejadian) 

• Sekuen (Hubungan berdasar waktu) 

• Klasifikasi (Pengelompokan) 

• Kluster (klasifikasi krn tdk ada kelompok) 

o Ramalan 



 

• Manajemen akan mendapatkan informasi yang 
berkualitas dari kegiatan bisnisnya secara tepat waktu, 
akurat dan reliabel melalui saluran komunikasi data 

• Memudahkan pimpinan perusahaan dalam proses 
pengambilan keputusan yang penting dan bersifat 
strategis, seperti tujuan jangka panjang perusahaan, 
pengembangan perusahaan serta tujuan khusus yang 
akan dicapai perusahaan 

• Semakin tinggi tingkat kompetisi antar perusahaan, 
maka peranan Business Intelligence menjadi semakin 
penting 

 



 

• Studi perusahaan pesaing produk sejenis dan strategi 
memenangkan persaingan. 

• Mengelola informasi mengenai data statistik pelanggan 
potensial, area potensial, kondisi ekonomi, sosial 
budaya dan politik lingkungan dunia usaha. 

• Pengamatan daerah operasi bisnis untuk kepentingan 
strategis perusahaan untuk mengantisipasi perubahan 
lingkungan eksternal perusahaan. 

• Analisa Pasar mengenai jumlah dan area peredaran 
produk yang diminati oleh pelanggan, ancaman dan 
peluang yang ada, masa depan produk, tendensi pasar 
dll. 
 



 


