
Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Aplikasinya (KNTIA) 2011 
Palembang, 22 Oktober 2011 

 

Rancang Bangun Data Warehouse Untuk  

Menunjang Evaluasi Akademik Di Fakultas  
Mukhlis Febriady1, Bayu Adhi Tama2 

1,2Jurusan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Sriwijaya 
Inderalaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan 

E-mail: 1mukhlis@unsri.ac.id, 2bayu@unsri.ac.id
 
 

Abstract—Data warehouse adalah koleksi data yang digunakan 
untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang strategis 
di suatu organisasi.  Paper ini akan membahas rancang bangun 
data warehouse di salah satu institusi akademik setingkat 
fakultas yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, analisis 
kebutuhan bisnis dan informasi, pemilihan data dan 
perancangan data warehouse, pemuatan data ke data warehouse 
dan yang terakhir menampilkan informasi ke end user. Dengan 
adanya data warehouse dapat dihasilkan koleksi data yang 
terstruktur dan terintegrasi dengan baik sebagai masukan bagi 
pihak manajemen dalam proses pengambilan keputusan. 
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I.  PENDAHULUAN 

Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya (Fasilkom 
Unsri) adalah fakultas yang telah memiliki sistem informasi 
akademik namun di sistem tersebut masih terdapat kekurangan 
yakni sistem tersebut tidak terintegrasi didalam satu basisdata. 
Pengelolaan data akademik yang di gunakan secara online dan 
manual. Data akademik secara online telah dimiliki oleh 
Fasilkom Unsri yang terintegrasi kedalam sebuah database 
yang dimulai tahun akademik 2008, 2009 dan tahun akademik 
2010, sedangkan data yang manual merupakan data yang sudah 
lama berjalan dimulai tahun 2005 sampai tahun 2007, yang 
tidak di arsipkan dalam sebuah basisdata yang terintegrasi.  

Setiap pengelolaan tiap semester harus membuat tabel 
sendiri serta data yang tidak ternormalisasi. Data tersebut sulit 
untuk diintegrasikan ke dalam sebuah database,  sehingga 
dalam proses pengolahan informasinya belum akurat dan tepat.  
Hal ini juga berdampak pada penyajian informasi ke pihak top-
level-management untuk pengambilan keputusan guna 
meningkatkan mutu institusi dalam bidang akademik menjadi 
terhambat. Oleh karena itu, di institusi ini akan dikembangkan 
sebuah data warehouse yang mampu mengintegrasikan data 
dan menyimpannya untuk jangka waktu yang lama.  

Data warehouse adalah koleksi data yang bersifat subject-
oriented, terintegrasi, time-variant, dan non-volatile yang 
digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan 
yang strategis organisasi  [1]. Data yang ada pada perguruan 
tinggi yang begitu besar dan banyak membutuhkan alokasi 
tempat penyimpanan akan terbantu dan menjadi efisien dengan 

adanya data warehouse [2]. Dengan adanya data warehouse 
dapat ditangkap seluruh proses bisnis yang ada dari mulai yang 
berhadapan dengan mahasiswa sebagai konsumen, proses 
pengajaran dan keseluruhan sistem informasi yang ada dalam 
perguruan tinggi [3].  

Penggunaan data warehouse untuk menunjang kegiatan 
akademik telah banyak dilakukan. Bagaimana mengelola 
basisdata perguruan tinggi yang baik menggunakan data 
warehouse misalnya telah dilakukan oleh Warnars [4]. 
Penggunaan data warehouse lebih efisien jika dibandingkan 
dengan menggunakan OLTP. Ariana dan Sucahyo 
mengembangkan data warehouse untuk menunjang kegiatan 
akademik di perguruan tinggi. Dengan adanya  data 
warehouse, proses penyusunan laporan menjadi lebih 
sederhana, karena pengguna bisa melakukan  customization 
report sesuai dengan yang diinginkan, sehingga ada efisiensi 
waktu dari yang sebelumnya memerlukan waktu satu bulan 
untuk membuat program baru atau satu minggu untuk 
mengerjakan secara manual menjadi hanya satu hari [5]. 

Paper ini akan membahas rancang bangun data warehouse 
di Fasilkom Unsri yang memiliki basisdata yang belum 
terintegrasi dengan baik, dimana terdapat dua sistem informasi 
akademik yang pengelolaannya masih bersifat ad-hoc. 
Penelitian ini mampu menghasilkan basisdata yang terintegrasi 
dengan baik dan pelaporan yang relatif lebih cepat 
menggunakan platform MySQL [6]. 

 

II. PERANCANGAN DATA WAREHOUSE 

A. Analisis Sistem Informasi Akademik 

Sistem Informasi Akademik pada Fakultas Ilmu Komputer 
Universitas Sriwijaya saat ini telah berjalan dengan baik, 
namun dalam hal pengelompokkan data atau sumber data yang 
di terima masih terkelompok dari kegiatan administrasi 
akademik, misalkan data mahasiswa aktif, stop out, drop out 
yang masih menggunakan penyimpanan data secara terpisah, 
sebagai contoh dapat kita lihat seperti Gambar 1. 

Demikian juga pada pemrosesan data KRS dan KHS per 
semester yang diperlukan dengan membuat basisdata yang 
terpisah dikarenakan perubahan sistem yang lama dari 
angkatan 2005-2007 dengan sistem yang baru mulai dari 
angkatan 2008-2010. Sistem informasi akademik pada 
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angkatan 2005-2007 menggunakan aplikasi dekstop C++ 
Builder, sedangkan sistem informasi akademik pada angkatan 
2008-sekarang sudah online atau berbasis web dengan 
menggunakan RDBMS MySQL. 

 

 
Gambar 1. Sumber Data dalam Sheet File 

B. Perancangan Arsitektur 

Proses perancangan arsitektur data warehouse adalah proses 
yang sangat rumit untuk memulainya kita harus mendefinisikan 
kebutuhan dari pengguna yang paling dibutuhkan dan data 
mana yang harus di utamakan. Pada tahapan ini terdiri dari 
perancangan arsitektur laogikal dan perancangan arsitektur 
fisik. 

1) Perancangan Arsitektur Logikal 
Pada perancangan arsitektur logical pada data 
warehouse, sumber data yang akan digunakan adalah 
sumber data yang diperoleh dari kegiatan akademik, 
untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut : 

• Basisdata aplikasi dekstop yang digunakan untuk 
menyimpan data akademik berupa Kartu Rencana 
Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS) adalah 
dBase IV. 

• Sheet File adalah data yang diperoleh dari proses 
kegiatan akademik yang dilakukan oleh 
administrasi akademik pada Fakultas Ilmu 
Komputer Universitas Sriwijaya.  

• DBMS MySQL adalah basisdata yang diperoleh 
dari proses kegiatan akademik untuk angkatan 
2008, 2009 dan 2010 pada Fakultas Ilmu Komputer 
Universitas Sriwijaya yang berasal dari aplikasi 
berbasis web 

Dari sumber-sumber tersebut, kemudian dilakukan 
proses selection yaitu proses pemilihan data yang 
diperlukan dari sumber tersebut, karena dalam 
pembuatan data warehouse tidak semua data akan 
digunakan. Proses yang akan dilakukan selanjutnya 
adalah data yang sudah diseleksi akan disatukan ke 

dalam suatu sistem basisdata sementara yang terpisah. 
Kegunaan dari pemisahan basisdata tersebut adalah agar 
tidak mengganggu kinerja dari masing-masing sistem 
basisdata operasional yang ada. Data yang sudah 
terseleksi kemudian akan dilakukan proses cleansing 
yaitu proses pembersihan data dan proses transformasi. 
Proses terakhir yang dilakukan adalah proses loading 
yaitu proses memasukkan data hasil dari tahap 
sebelumnya ke dalam data warehouse.  

 

 
Gambar 2. Perancangan Arsitektur Logikal 

2) Perancangan Arsitektur Fisik 
Arsitektir fisik data warehouse ini didapat dari berbagai 
sumber basisdata berupa Sheet file merupakan sumber 
data dari Microsoft Excel, dBase IV merupakan data 
dari database desktop, dan MySQL dari Sistem 
Informasi Akademik Online. Rancangan arsitektur fisik 
adalah seperti terlihat pada Gambar 3. 

 
SEKARANG RENCANA
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Gambar 3. Perancangan Arsitektur Fisik 

C. Pemodelan Data  

Skema yang digunakan untuk pemodelan data adalah star 
schema dimana terdapat satu tabel fakta dan beberapa tabel  
dimensi (Gambar 4). Penggunaan star schema memungkinkan 
proses query yang lebih ringan dan memudahkan penjelajahan 
terhadap data dimensinya. Tabel  fakta yang terbentuk dari 
perancangan data warehouse ini merupakan tabel yang 
berhubungan dengan evaluasi kegiatan akademik mahasiswa. 
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Tabel -tabel fakta yang ada dalam data warehouse ini adalah 
sebagai berikut : 

• Tabel nilaimhs_fact 

Tabel ini berisi data nilai yang telah diperoleh mahasiswa 
yang terdiri dari mata kuliah yang dipilih, dan nilai yang 
diperoleh. 

• Tabel hasilstudy_fact 

Tabel ini berisi catatan akademik mahasiswa yang terdiri 
dari indeks prestasi semester (IPS), indeks prestasi 
Kumulatif (IPK), sistem kredit semester (SKS) yang 
diambil dan SKS yang sudah ditempuh pada periode 
tersebut. Selain itu juga disimpan data status akademik 
mahasiswa pada periode tersebut.  

Tabel dimensi merupakan tabel yang berisi data  yang 
menunjukkan tinjauan dari berbagai perspektif. Adanya 
dimensi memungkinkan pembuatan laporan dinamis yang bisa 
ditinjau dari berbagai perspektif sekaligus tingkat perinciannya 
bisa diatur. Tabel-tabel dimensi yang ada dalam data 
warehouse akademik adalah sebagai berikut :  

• Tabel periode_dim  

Data yang termasuk dimensi periode adalah tahun 
akademik, semester (ganjil dan genap) dan perkuliahan 
(regular dan pendek).  

• Tabel mhs_dim  

Data yang termasuk dalam dimensi mahasiswa adalah data 
pribadi seperti nim, nama, tempat lahir, tanggal lahir, 
alamat dan lain sebagainya.   

• Tabel prodi_dim 

Dimensi jurusan mengandung data tentang jenjang 
pendidikan, jurusan, dimana setiap jurusan terdiri dari satu 
jurusan atau lebih. Jenjang pendidikan terdiri dari D3 
(Diploma III), dan S1 (Sarjana).  

• Tabel status_dim 

Dimensi status menunjukkan informasi tentang status 
akademik yang terdiri dari aktif, cuti, lulus, cuti tidak lapor, 
mengundurkan diri, dan drop out. 

• Tabel jalur_dim  

Dimensi jalur menunjukkan informasi tentang jalus masuk. 
Ada tiga jalur penerimaan mahasiswa baru di Fasilkom 
Unsri yaitu jalur PMP, jalur SNMPTN, dan jalur USM.  

• Tabel mk_dim 

Dimensi mata kuliah menunjukkan informasi tentang data 
mata kuliah yang terdiri dari nama matakuliah, kode 
matakuliah, sks. 

• Tabel range_ipk_dim  

• Tabel range_ips_dim  

• Tabel range_sks_dim 

Data yang termasuk range SKS adalah SKS antara 0-18, 
SKS antara 19-21, SKS antara 22-24. 

 

 
Gambar 4. Star Schema Nilai Mahasiswa 

 

Gambar 5. Star Schema Catatan Akademik 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data warehouse harus memiliki kapabilitas dalam 
menyediakan informasi yang lengkap kepada pengguna, oleh 
karena itu diperlukan perangkat antarmuka yang menyediakan 
infomasi kepada pengguna. Presentasi ke pengguna 
dikembangkan berbasis web menggunakan Java. DBMS yang 
digunakan sebagai data warehouse platform digunakan adalah 
MySQL. Perangkat bantu (tools) yang digunakan untuk 
menampilkan antarmuka menggunakan Mondrian, yang 
berperan sebagai OLAP engine berbasis Java  dan Jpivot 
merupakan Java Server Pages untuk menampilkan OLAP table 
dan chart [7].  
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Karena presentasi data warehouse berbasis web maka 

penggua dapat mengakses dari komputer manapun yang 
mempunyai koneksi ke Internet / intranet. Kemampuan dari 
data warehouse ini antara lain:  

• Roll-up adalah kemampuan untuk menampilkan data 
dengan tingkat rincian yang lebih rendah.   

• Drill-down adalah kemampuan menampilkan data dengan 
tingkat rincian yang lebih tinggi.  

• Kemampuan membuat query sendiri sesuai dengan 
kebutuhan.  

• Kemampuan report customization sesuai dengan kebutuhan 
informasi.  

• Kemampuan untuk membuat chart atau graph sesuai 
dengan laporan yang diinginkan.  

• Kemampuan untuk diekspor kedalam format Microsoft 
Excel (.xls) dan pdf. 

 

Informasi yang ditampilkan dari hasil perancangan data 
warehouse ini antara lain adalah informasi mengenai nilai 
akademik mahasiswa (Gambar 6) yaitu mata kuliah yang 
diambil, indeks prestasis semester, dan indeks prestasi 
kumulatif. Gambar 7 menunjukkan presentasi data warehouse 
yang menampilkan catatan akademik yang terdiri dari status 
mahasiswa yang aktif, drop out, cuti, dan lulus. 

 

 
Gambar 6. Presentasi Nilai Akademik 

 

 Gambar 7. Presentasi Catatan Akademik 

IV. KESIMPULAN 

Rancang bangun data warehouse  di Fasilkom Unsri ini 
mampu mengintegrasikan data dari database operasional 
akademik dan menghasilkan presentasi infromasi ke pihak 
manajemen. Presentasi data warehouse ini juga dapat diakses 
di komputer manapun yang terhubung ke jaringan 
internet/intranet fakultas karena dibangun menggunakan 
platform web. Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan 
memanfaatkan teknik data mining untuk menggali informasi 
dari data menjadi knowledge  yang dapat digunakan sebagai 
pendukung dalam proses pengambilan keputusan pihak 
manajemen. 
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