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Abstrak – Teknologi informasi telah memberikan kemudahan bagi manusia dalam mendukung kegiatan
menghasilkan data yang kemudian diolah untuk menciptakan sebuah informasi yang akurat. Data yang diolah
umumnya adalah merupakan data operasional yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan
pemrosesan.Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah belum tersedianya pangkalan data yang digunakan
untuk menganalisa proses pengolahan data transaks dan belum adanya kemandirian dan kemudahan dari
eksekutif untuk memilih bentuk laporan yang sesuai dengan keinginan dalam waktu yang relatif singkat. Metode
yang digunakan adalah dengan membangun aplikasi data warehouse menggunakan pendekatan Top Down.
Diharapkan dengan Penggunaan Data Warehouse pada perpustakaan dapat memberikan informasi kepada
manajemen untuk dilakukan analisis pada subjek-subjek tertentu dan dalam waktu yang cepat sehingga dapat
digunakan untuk pengambilan keputusan, data warehouse dapat digunakan sebagai pangkalan data yang
digunakan untuk menganalisa proses transaksi yang terjadi pada perpustakaan, dan dengan adanya data
warehouse dapat memberikan kemandirian kepada manajemen untuk memilih bentuk laporan yang diinginkan
berdasarkan data yang tersedia pada data warehouse.
Kata Kunci: Sistem Informasi Eksekutif, Perpustakaan, Data Warehouse

I. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Teknologi informasi telah memberikan
kemudahan bagi manusia dalam mendukung kegiatan
menghasilkan data yang kemudian diolah untuk
menciptakan sebuah informasi yang akurat. Data
yang diolah umumnya adalah merupakan data
operasional yang digunakan untuk memenuhi
kebutuhan pemrosesan.
Menurut Puspitasari (2010), pada tingkat
eksekutif, informasi menjadi salah satu acuan penting
dalam proses pengambilan keputusan maupun
kebijakan
perusahaan.
Kegiatan
pengambilan
keputusan menjadi kegiatan yang sangat penting
karena akan mempengaruhi arah pelaksanaan
kegiatan. Para eksekutif harus dapat mengambil
keputusan dengan tepat sehingga organisasi siap
dalam menghadapi persaingan, atau bahkan dapat
menciptakan peuang peluan baru untuk kemajuan
organisasi. Oleh karena itu informasi digunakan oleh
eksekutif harus berupa informasi yang berkualitas.
Perpustakaan Bina Sarana Informatika saat ini
ada sekitar 20 perpustakaan yang tersebar di berbagai
kampus cabang di berbagai daerah di Indonesia.
Pimpinan perpustakaan saat ini menerima informasi
dari hasil pengolahan data transaksional sistem
informasi perpustakaan. Keakuratan informasi tersebut
memiliki jangka waktu yang relatif singkat, sehingga
jika memerlukan informasi dari transaksi data pada
tahun-tahun sebelumnya harus beracuan pada backup
yang berakibat lambatnya proses pengambilan
keputusan
karena
harus
menunggu
untuk
mendapatkan informasi tersebut.
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Selain itu, pimpinan memerlukan jenis atau
bentuk laporan yang belum sesuai dengan laporan
yang dihasilkan dari pengolahan data yang ada
sebelumnya, oleh karena itu staff perpustakaan harus
berkoordinasi kembali pada pihak IT untuk
menyesuaikan terlebih dahulu dengan yang diinginkan
oleh pimpinan, maka diperlukan waktu untuk
merancang kembali laporan oleh staf IT. Kondisikondisi di atas menunjukkan bahwa diperlukannya
suatu bentuk dukungan pengolahan data yang berbeda
dari bentuk pengolahan data transaksional yang
memungkinkan pimpinan memperoleh informasi yang
akurat dan dalam waktu yang cepat, sehingga akan
melahirkan
kemandirian
dalam
memperoleh
informasi.
Diharapkan
dengan
Penggunaan
Data
Warehouse sebagai penunjang sistem informasi
eksekutif pada perpustakaan Bina Sarana Informatika
dapat memberikan informasi kepada manajemen untuk
dilakukan analisis pada subjek-subjek tertentu dan
dalam waktu yang cepat sehingga dapat digunakan
untuk pengambilan keputusan. Aplikasi data
warehouse dapat digunakan sebagai pangkalan data
yang digunakan untuk menganalisa proses transaksi
yang terjadi pada perpustakaan, dan dengan adanya
data warehouse dapat memberikan kemandirian
kepada manajemen untuk memilih bentuk laporan
yang diinginkan berdasarkan data yang tersedia pada
data warehouse.
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2. Rumusan masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini, antara
lain :
a. Dapatkah pimpinan perpustakaan memperoleh
kemandirian dan kemudahan untuk memilih
bentuk laporan yang diinginkan berdasarkan
dengan data-data yang tersedia untuk
menghasilkan informasi yang memungkinkan
melakukan analisis lebih jauh pada subjek
tertentu dalam waktu yang cepat sebagai
penunjang dalam pengambilan keputusan ?
b. Apakah dapat tersedia pangkalan data yang
digunakan
untuk
menganalisa
proses
pengolahan data transaksi yang ada pada
perpustakaan yang dilakukan oleh pimpinan di
Bina Sarana Informatika ?
II. LANDASAN TEORI
1. Sistem Informasi Eksekutif (SIE)
Menurut (Mcleod, Jr, 2001) Sistem Informasi
Eksekutif merupakan suatu sistem yang khusus
dirancang bagi manajer tingkat perencanaan strategis
yang menyediakan informasi bagi eksekutif mengenai
kinerja keseluruhan perusahaan. Informasi dapat
diambil dengan mudah dan dalam berbagai tingkat
rincian. Informasi dapat ditampilkan dengan bentuk
grafik, tabel, atau narasi.
Menurut (Kadir, 2003), pengertian dari Sistem
Informasi Eksekutif (Executive Information System
atau EIS) terkadang disebut sebagai sistem pendukung
eksekutif (Executive Support System atau ESS).
Sistem ini merupakan sistem informasi yang
menyediakan fasilitas yang fleksibel bagi manajer dan
ekesekutif dalam mengakses informasi eksternal dan
internal yang berguna untuk mengidentifikasi masalah
atau mengenali peluang.
Untuk memenuhi fungsinya, SIE memiliki
karakteristik sebagai berikut :
a. Dibuat secara spesifik untuk seorang
eksekutif.
b. Akan digunakan oleh manajemen secara
langsung.
c. Mampu
melakukan
proses
ekstraksi,
penyaringan, menyingkat dan melacak data.
d. Mengakses dan mengintegrasikan data
internal dan eksternal.
e. Bersifat User Friendly atau mudah
digunakan.
Format daya yang disediakan oleh SIE harus
memenuhi kebutuhan pihak eksekutif. Berikut adalah
karakteristik data yang harus didukung oleh SIE :
a. Highly Summarized data
b. Drill down dan drill up.
c. Integrasi data dari basis data yang berbedabeda
d. Dapat digunakan untuk menganalisa dalam
jangka panjang.
e. Dapat mengakses data eksternal.
f. Informasi yang disampaikan dalam bentuk

critical success factors.
2. Data Warehouse
Menurut Inmon dalam Imhoff, Galemmo dan
Geiger (2003) Data warehouse sekumpulan data yang
berorientasi pada subjek, terintegrasi, memliki rentang
waktu dan tidak mudah berubah yang digunakan
dalam mendukung pembuatan keputusan strategis.
Menurut Silvers (2008) terdapat tujuh karakteristik
pada sebuah Data Warehouse, yaitu : Enterprise Data,
Subject Orientation, Data Integration, NonVolatility,
Time Varian, One Version Of The Truth, Long-Term
Investment.
Menurut Mallach (2000) terdapat beberapa
perbedaan antara data operasional dengan data
warehouse, yaitu :
Tabel 1. Perbedaan data operasional dengan data
warehouse
Data
Data
Karakteristik
Operasional
Warehouse
Tingkat
Perubahan

Durasi

Statis

Sekarang

History

Durasi Waktu

Implisit

Eksplisit

Frekuensi
Perubahan data

Terus menerus

Periodik

Perlakuan pada
data

Berulang

Tidak
diduga

Fleksibilitas

Rendah

Tinggi

Waktu
Periode

/

dapat

Untuk memenuhi kebutuhan organisasi
susunan komponen harus diatur dengan cara tertentu
untuk mendapatkan manfaat yang maksimal, hal ini
bsas dilakukan dengan memberikan penekanan khusus
pada suatu komponen atau memberikan dukungan
komponen lain.

Gambar 1. Komponen Data Warehouse
Menurut Silvers (2008) terdapat dua konsep
model data pada data warehouse, yaitu:
1). Fakta (Fact)
Fakta dikenal sebagai suatu kejadian atau
transaksi. Fakta adalah sesuatu yang terjadi.
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Sebuah tabel fakta menggabungkan entitas yang
diidentifikasi dalam logical data model.
2). Dimensi (Dimensions)
Dimensi adalah data yang menggambarkan
kualifikasi entitas perusahaan yang terlibat dalam
fakta.
Hubungan antara table fakta dan dimensi dapat
digambarkan dengan skema dimensional, skema data
warehouse yang paling umum digunakan adalah

skema bintang (Star Schema) yang terdiri dari sebuah
table fakta yang dikelilingi oleh tabel dimensi.
3. Kerangka Konsep
Berdasarkan permasalahan dan kebutuhan yang
telah dijelaskan pada bab sebelumnya terbentuklah
sebuah kerangka pemikiran yang menjadi dasar dari
penelitian ini, di bawah ini merupakan kerangka
konsep yang di buat :

PERMASALAHAN
Dapatkah pimpinan perpustakaan memperoleh
kemandirian dan kemudahan untuk memilih bentuk
laporan yang diinginkan berdasarkan dengan datadata yang tersedia untuk menghasilkan informasi
yang memungkinkan melakukan analisis lebih jauh
pada subjek tertentu dalam waktu yang cepat sebagai
penunjang dalam pengambilan keputusan ?

KEBUTUHAN

Dibutuhkannya Pangkalan Data yang
berisi informasi yang akan digunakan
untuk analisa

Diperlukannya sebuah aplikasi yang digunakan sebagai pangkalan
data data yang berisi mengenai informasi perpustakaan yang dapat
digunakan sebagai dasar bagi pengambilan keputusan strategis
berikutnya

PENDEKATAN
APLIKASI DATA WAREHOUSE
MENGGUNAKAN TOP DOWN APPROACH

PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK
Integrasi Data :
Pembuatan Kubus :
Kettle Data Integration Schema WorkBench - Pentaho
Pentaho

OLAP :
Mondrian 6

IMPLEMENTASI PERANGKAT LUNAK

Perpustakaan BSI
Wilayah I

PreTest ( Sebelum
Implementasi )

PostTest ( Setelah
Implementasi )

HASIL
Aplikasi Data Warehouse Perpustakaan dapat digunakan sebagai
pangkalan data yang berisi seluruh informasi mengenai perpustakaan
yang dapat digunakan untuk analisa sebagai penunjang proses
pengambilan keputusan oleh manajemen tingkat atas.

Gambar 2. Kerangka konsep pengembangan aplikasi Data Warehouse
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Terdapat beberapa pendekatan yang bisa
digunakan dalam perancangan aplikasi data
warehouse, salah satunya adalah pendekatan Top
Down yang disarankan oleh Bill Inmon.

dimasukkan kedalam Enterprise Data Warehouse
(EDW). Data dalam EDW tersimpan sudah dalam
bentuk yang normal atau sudah dinormalisasi untuk
menghindari terjadinya kerangkapan data. Kemudian
data tersebut dilakukan proses ETL lagi untuk disebar
ke beberapa data mart, data yang terdapat dalam data
mart tersebut yang digunakan oleh eksekutif untuk
melakukan analisis atau yang disebut On Line Analytic
Processing (OLAP).
III. PEMBAHASAN

Gambar 3. Pendekatan Top Down
Repository Data dibangun secara terpusat
untuk penyimpanan data perusahaan atau organisasi.
Sumber data yang berasal dari On Line Transaction
Processing (OLTP) kemudian dilakukan proses
Extract, Transform and Loading (ETL) dan

1. Analisa Sistem
Dalam menunjang kegiatan operasional di
perpustakaan, telah dikembangkan sebuah aplikasi
yang dapat digunakan oleh staf perpustakaan dan
anggota perpustakaan. Aplikasi yang dikembangkan
saat ini merupakan aplikasi berbasis Dekstop dengam
menggunakan bahasa pemrograman Microsoft Visual
Basic 6.0 dengan sistem operasi windows dan
menggunakan database MySQL. Sistem Informasi
perpustakaan merupakan aplikasi yang utama dan
menjadi sumber data dari sistem perpustakaan,
aplikasi ini digunakan oleh staf perpustakaan, dosen
dan mahasiswa dengan hak akses yang berbeda-beda.
Gambar 3 dibawah ini menggambarkan
rancangan diagram hubungan antar entitas (ERD) dari
sistem informasi perpustakaan
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Gambar 4. Entity Relationship Diagram Sistem Informasi Perpustakaan
2. Perancangan Data Warehouse
1. Perancangan Arsitektur
a. Arsitektur Logik Data Warehouse
Sumber data operasional yang digunakan adalah
database Perpustakaan yang merupakan database
yang berisi semua data perpustakaan yang diambil dari

PERPUSTAKAAN
A

masing-masing cabang perpustakaan. Dari sumber
data tersebut secara berkala dilakukan pemilihan data
yang akan di muat dalam database terpisah agar
database operasional tidak terganggu oleh kinerja
sistemnya.

LOAD DATA
SOURCE KE DATA
WAREHOUSE

MEMBUAT LINK KE
DATABASE

PENGECEKAN
SUMBER DATA
PERPUSTAKAAN
B

DATA WAREHOUSE
PERPUSTAKAAN

DATABASE
PERPUSTAKAAN

MEMBERSIHKAN &
TRANSFORMASI
DATA

PERPUSTAKAAN
C
MENJALANKAN
SCRIPT UNTUK
LOAD DATA

PENYIMPANAN
DATA

DATA STAGING

SUMBER
DATA

Gambar 5. Arsitektur Logik Data Warehouse
b. Arsitektur Fisik Data Warehouse
Pada rancangan arsitektur fisik data warehouse
pengguna mengakses data warehouse melalui
program aplikasi yang dihubungkan dengan server
aplikasi, pengguna tidak dihubungkan langsung
dengan database operasional agar kegiatan

Sumber Data
Sistem Informasi
Perpustakaan
(MySQL 5.0)

`
Cabang A

Platform Integrasi
Data
(Pentaho)

operasional tidak terganggu oleh program aplikasi
data warehouse. Database perpustakaan dan data
warehouse berada pada mesin yang sama sehingga
proses Ekstrasi, Transformasi dan Pemuatan dilakukan
di mesin data warehouse dan tidak mengganggu kerja
mesin operasional.

Basis Data
Data Warehouse
(MySQL 5.0)

Kubus
Multi Dimensional
(Schema-WorkBench)

Aplikasi OLAP
(Mondrian 6)

`

Ekstraksi Data
(SQL Yog 8.1)
Transformasi Dan
Pemuatan Data
(Kettle Data
Integration)

`
Cabang B

Pusat Data
Data Warehouse
(MySQL 5.0)

`

`

`

Cabang C

`

STAGING DATA
(MySQL 5.0)

`
Meta Data

Cabang D

Model Data
Tools

Gambar 6. Arsitektur Fisik Data Warehouse
2. Perancangan Model Data Dimensional
Berdasarkan ER-Diagram sistem informasi
perpustakaan dan kebutuhan informasi yang
Prosiding SNIT 2014: Hal. A-12

dibutuhkan maka model data dimensional yang
dirancang berbentuk skema bintang yang terdiri dari
tabel fakta dan tabel dimensi. Dibawah ini merupakan
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salah satu bentuk dari tabel fakta dan tabel dimensi
yang dirancang untuk pembangunan data warehouse
perpustakaan.
a. Tabel fakta anggota mahasiswa
Tabel ini berisi semua informasi mengenai
mahasiswa yang terdaftar pada perpustakaan yang
meliputi, nim, nama, jurusan, program studi, cabang,
alamat, telpon, dll. Tabel ini digunakan untuk

menganalisa jumlah data mahasiswa terdaftar pada
perpustakaan, mahasiswa dari jurusan apa saja yang
terdaftar sebagai anggota, pada tahun berapa jumlah
anggota terbanyak, dan sebagainya. Pengukuran
terhadap mahasiswa dapat dilihat dari dimensi
jurusan, program studi, cabang, tahun daftar dan
kondisi mahasiswa.

Gambar 7. Relasi tabel fakta anggota mahasiswa
b. Tabel dimensi jurusan
pemuatan data sumber dari database Perpustakaan,
Tabel ini terbentuk hasil dari proses melakukan ekstraksi dan transformasi data sampai
transformasi yang di populasikan dari tabel fakta proses pemuatan data ke data warehouse.
anggota mahasiswa, tabel ini digunakan sebagai
Berikut ini merupakan salah satu bentuk proses
dimensi untuk melakukan pengukuran OLAP terhadap ETL yang digunakan untuk melakukan penyeleksian,
factmahasiswa berdasarkan jurusan. Gambar 7. pembersihan, penggabungan sampai dengan pemuatan
dibawah ini merupakan rancangan tabel dimensi data ke dalam database data warehouse.
jurusan.
a. Proses pembentukan tabel dimensi jurusan

Gambar 9. Pembentukan tabel dimensi jurusan
Gambar 8. Tabel dimensi jurusan

b. Proses pembentukan tabel dimensi cabang

3. Perancangan proses ETL Data Warehouse
Dalam pengoperasian Data Warehouse
terdapat proses penting yang merupakan bagian dari
data
warehouse
itu
sendiri
yaitu
proses
ETL(Extraction, Transformation, Loading). Proses
ETL ini dieksekusi dengan menggunakan program
aplikasi berbasis Java yang disebut “Kettle Data
Integration”. Proses ini dilakukan setelah proses
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Gambar 9. Pembentukan tabel dimensi Cabang
c. Proses pembentukan tabel fakta Anggota

Gambar 10. Pembentukan tabel Fakta Anggota
4. Perancangan Kubus Multi-Dimensional
Setelah proses ETL selesai maka akan
terbentuk tabel fakta dan tabel dimensi di dalam
database data warehouse. Tahap selanjutnya adalah
merancang skema kubus multi-dimensional, tabel
fakta dan dimensi yang sudah terbentuk kemudian
diregistrasikan pada OLAP Server Mondrian untuk
memudahkan proses analisis data yang dilakukan
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oleh eksekutif. Proses registrasi dilakukan dengan
membuat skema kubus multi-dimensional sesuai
dengan tabel fakta dan dimensi. Tools yang digunakan
untuk merancang skema kubus multi-dimensional ini
adalah Pentaho Schema Workbench.
a. Perancangan skema kubus multi-dimensional
untuk OLAP Anggota
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Gambar 11. Perancangan Skema kubus multi-dimensional
database yang besar, menggunakan bahasa MDX
5. Perancangan User Interface OLAP
Hal yang paling utama dari data warehouse (Multi-Dimensional eXpression) yang merupakan
adalah bagaimana kemampuan data warehouse dapat bahasa query untuk multidimensional dan
menyediakan informasi kepada pengguna. Dalam meggunakan sintak yang sama dengan SQL. Berikut
perancangan ini platform database yang digunakan ini adalah contoh laporan yang dihasilkan dari Tools
adalah MySQL sedangkan tools yang digunakan Mondrian.
untuk menyampaikan informasi kepada pengguna
Berikut ini adalah beberapa rancangan
adalah MONDRIAN yang dapat berintegrasi dengan tampilan User Interface yang digunakan dalam
MySQL sebagai platform database data warehouse. aplikasi data warehouse sebagai sistem informasi
Menurut Azimah (2007) Mondrian adalah OLAP eksekutif.
Engine yang menggunakan bahasa pemrograman java a. Tampilan OLAP laporan jumlah anggota
yang digunakan untuk analisis interaktif dari
mahasiswa per kondisi per tahun dan per cabang

Prosiding SNIT 2014: Hal. A-15

Seminar Nasional Inovasi dan Tren (SNIT) 2014

Gambar 12. Tampilan OLAP anggota perpustakaan
b. Tampilan OLAP Laporan jumlah Anggota Per
Jurusan.

keputusan.
3. Dengan aplikasi data warehouse eksekutif
perusahaan
memiliki
kemudahan
dan
kemandirian
dalam
memilih
dan
menghasilkan bentuk laporan sesuai dengan
yang diinginkan.
4. Dengan aplikasi data warehouse eksekutif
perusahaan dapat memperoleh informasi yang
memungkinkannya melakukan analisis lebih
jauh pada subjek-subjek tertentu dalam waktu
yang lebih cepat.
5. Aplikasi data warehouse berbasis web ini dapat
secara realtime menghasilkan informasi yang
akurat karena terintegrasi dengan data
operasional perusahaan.
6. Aplikasi berbasis web memudahkan pengguna
untuk mendapatkan informasi dimanapun dan
kapanpun.
7. Elemen data yang diperlukan pada tabel waktu
sudah disesuaikan dengan kebutuhan eksekutif.
DAFTAR REFERENSI

Gambar 13. Tampilan OLAP anggota per jurusan
IV. KESIMPULAN
Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari
penelitian ini adalah :
1. Aplikasi Data Warehouse bisa digunakan
sebagai
penunjang
Sistem
Informasi
Eksekutif.
2. Dengan adanya aplikasi data warehouse maka
tersedia pangkalan data yang dapat digunakan
untuk menganalisa informasi oleh eksekutif
sebagai
sumber
dalam
pengambilan
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