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BAB I 

PENDAHULUAN 
Gambar 1.1.1Gambar 1.1.2 

 Latar Belakang 

Perguruan tinggi di Indonesia terus tumbuh Seiring dengan zaman. 

perguruan tinggi di Indonesia juga tumbuh berkembang sangat pesat, hal ini 

mengakibatkan persaingan antar perguruan tinggi semakin ketat yang menuntut 

setiap perguruan tinggi harus melakukan pembenahan dan perbaikan dengan cepat 

guna meningkatkan keunggulan. Untuk meningkatkan keunggulan perguruan tinggi 

haruslah mampu memberdayakan seluruh aspek yang ada seperti sumberdaya 

manusia, sarana belajar dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran agar 

tujuan dalam meningkatkan jurusan yang unggul dapat tercapai. Namun selain 

sumberdaya manusia, sarana belajar dan prasarana, adapula sumberdaya yang tak 

kasat mata berupa sistem. sistem informasi dapat digunakan untuk meningkatkan 

keunggulan dari persaingan antar perguruan tinggi. karena sistem informasi mampu 

digunakan sebagai alat untuk menyebarkan, mengelola, dan mendapatkan informasi 

yang dibutuhkan untuk menunjang seluruh kegiatan operasional yang ada disuatu 

Jurusan ataupun Universitas [1]. Dari keunggulan sistem informasi yang ada juga 

ada hambatan yang mempengaruhi sehingga manfaat sistem informasi tak dapat 

dirasakan dengan maksimal. Hambatan yang sering ditemui pada kasus ini adalah 

data yang tersedia memang banyak namun “miskin informasi” ini diakibatkan oleh 

sistem informasi yang ada belum terintegrasikan dengan baik, mengakibatkan 

informasi yang tersaji kurang lengkap bahkan kurang akurat. 

Sebagai jurusan diperguruan tinggi yang melakukan proses pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian sudah selayaknya jika jurusan Teknik Informatika 

memiliki penyimpanan sistim informasi yang lebih terintegrasi untuk menunjang 

bisnis proses yang akurat untuk meningkatkan dan menjadi alat bantu dalam 

pengambilan keputusan eksekutif karena dengan adanya sistem yang terintegrasi, 

hasil analisa mahasiswa akan menjadi lebih akurat. Sejauh ini semakin hari data 

yang tersedia semakin banyak dan semakin kompleks, sehingga seringkali 

pembuatan laporan yang sesuai dengan keputusan eksekutif cenderung lama, selain 

itu juga belum ada sistem yang mampu menampilkan secara periodik tentang 
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evaluasi kulitas mahasiswa yang akurat berdasarkan kebutuhan eksekutif. Hal ini 

dapat mengakibatkan peluang terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan 

mengenai pengambilan kebijakan mengenai mahasiswa oleh eksekutif [2]. 

Untuk memanfaatkan data dari sistem informasi yang ada tak cukup dengan 

hanya melihat data operasional atau Online Transaction Processing (OLTP) saja. 

Namun harus di lakukan pengolahan data, penganalisaan data hingga mampu 

mengasilkan trend mengenali evaluasi mahasiswa yang ada di Jurusan Teknik 

Informatika secara periodikal. Metode yang mampu menyelesaikan atau 

memecahkan masalah ini adalah dengan menggunakan pengembangan Data 

warehouse karena data warehouse memiliki kemampuan untuk mengakses data 

yang besar, dengan cepat dan tepat serta mampu menampilkan tren yang ada 

berdasarkan periode hal ini mampu meningkatkan efektifitas dalam kinerja suatu 

jurusan tampa menambah biaya untuk melakukan Analisa khusus. Menurut 

beberapa ahli yang melakukan penelitian mengenai data warehouse. Mereka 

mengatakan bahwa data warehouse adalah “sekumpulan data olah yang 

berorientasi subjek, di susun dengan terintegrasi, serta memiliki varian waktu, dan 

tidak berubah yang dapat mendukung fungsi dari pengambilan keputusan Decision 

Support System (DSS), ataupun Bussines Intelegent. dimana setiap unit data relevan 

untuk beberapa saat dalam suatu waktu” [3]. Selain itu beberapa ahlinya juga 

menyatakan bahwa Data warehouse adalah penyimpanan histori yang dapat diakses 

dan dilakukan analisa lebih tepatnya seperti Menurut Rainer and Turban “Data 

warehouse adalah suatu wadah yang digunakan untuk penyimpanan data histori 

yang berorientasi objek, yang telah diatur dan disusun  agar dapat diakses, diterima  

dan diolah untuk aktivitas proses analisa” [4].    

Metodologi yang digunakan pada penelitian ini menggunakan nine step 

methodology. Pada beberapa studi literatur mengatakan bahwa belum ada metode 

data warehouse yang dirasa paling baik karena setiap metodologi data warehouse 

memiliki kelebihan dan kekurangan dan memiliki tujuan pembangunan data 

warehouse yang berbeda [5]. Untuk membangun penelitian data warehouse ini, 

nine step methodology dianggap sebagai metodologi yang tepat dikarenakan 

metode ini memiliki 9 tahapan workflow yang menurut beberapa ahli memiliki 
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tahapan yang paling lengkap mulai dari analisa grain sampai dengan pembangunan 

analisa hasil data warehouse [6]. 

Pada Jurusan Teknik Informatika sistem mengenai evaluasi mahasiswa 

berdasarkan data untuk peningkatan akreditasi sedang dalam proses pembangunan 

namun pada prosesnya  hanya menggunakan data operasional atau OLTP yang telah 

ada, maka dari itu penelitian dilakukan penulis untuk membangun sistem data 

warehouse yang mampu mengahasilkan analisa mahasiswa secara periodik. Ini 

menjadi dasar untuk dilakukannya penelitian mengenai “Analisa dan Perancangan 

Data warehouse Evaluasi Kualitas Mahasiswa Studi Kasus pada Jurusan Teknik 

Informatika UMM”. Dalam analisa dan perancangan data warehouse yang akan 

dibangun, penulis akan membuat sebuah repository atau basis data terintegrasi yang 

nantinya dapat digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan untuk 

menunjang pengambilan keputusan peningkatan kulitas mahasiswa oleh eksekutif 

menggunakan sistem data warehouse. 

 Rumusan Masalah 

Keberadaan informasi kualitas mahasiswa pada sebuah Jurusan disebuah 

Universitas merupakan fungsi yang terpenting untuk menunjang pengambilan 

kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan untuk peningkatan 

kualitas mahasiswa. Apabila informasi yang di hasilkan lambat dan tidak sesuai 

dengan apa yang dibutuhkan maka kebijakan yang diambil tidak akan sesuai dengan 

kebutuhan mahasiswa dan jurusan. Ini yang mendasari pengambilan penelitian 

yang berupa data warehouse karena dengan menggunakan data warehouse dan 

mengikuti kaidah pengerjaan yang ada akan di hasilkan sebuah analisa yangtepat 

dan tepat sesuai dengan data yang ada. sehingga nantinya mampu menyelesaikan 

masalah yang ada mengenai pengambilan keputusan oleh eksekutif. 

Sesuai dengan latar belakang pemikiran yang telah di uraikan diatas, maka 

penelitian Analisa dan perancangan data warehouse ini merumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana membuat schema data warehouse agar history mahasiswa 

dapat terekam dan tersimpan dengan baik ? 
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2. Bagaimana melakukan proses Extract Transform and Load  (ETL). 

Sehingga data dapat dianalisa secara periodik dari sumber data 

menggunakan data warehouse ? 

 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan 

dari penelitian ini membuat sebuah data warehouse yang meneliti tentang Evaluasi  

kualitas mahasiswa yang berdasarkan standard 3 BAN-PT mengenai evaluasi 

mahasiswa. melalui hasil report dan record data mahasiswa yang telah ada di 

Jurusan Informatika Universitas Muhammadiyah malang. Selain itu penelitian ini 

juga menyediakan pemodelan data mahasiswa dengan konsep data warehouse yang  

menggunakan pentaho. Sesuai dengan pemikiran yang ada berdasarkan rumusan 

masalah.  

Untuk itu penelitian ini di laukan dengan beberapa tujuan yang akan dijelaskan 

sebagai berikut : 

1. Menentukan skema yang sesuai dengan kebutuhan data warehouse guna 

menentukan kualitas mahasiswa.  

2. Menggunakan metode Extract Transform and Load  (ETL) untuk memproses 

banyak data dari berbagai tabel sumber data dan menyimpannya. 

 Cakupan Masalah 

Adapun batasan masalah yang ada dalam penelitian kualitas mahasiswa ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Data yang digunakan adalah data Kemahasiswaan dan Data Akademik yang 

tersimpan di Jurusan Informatika UMM. 

2. Pengolahan ini terpusat pada data mahasiswa dan kurikulum guna mendukung 

serta menunjang pengambilan keputusan guna peningkatan kualitas mahasiswa 

dan jurusan. 

3. penelitian ini dibuat dan dibangun menggunakan Tools pentaho CE, Schema 

Workbench CE, Pentaho Server CE, serta Database Mysql. 

4. Struktur data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah Struktur data 

record mahasiswa yang ada pada Jurusan, dengan data mahasiswa Teknik 

Informatika UMM selama kurang lenbih 5 tahun terahir bergantung pada 

ketersediaan data yang ada. 
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5. Penelitian Berfokus Pada Rancangan bangun data warehouse menggunakan

metode Nine Step dan Two-layer Architectur.

Penyusunan Tugas Akhir

Penyusunan Tugas Akhir Tahapnya di mulai dari Bab I pendahuluan dan di

akhiri dengan Bab V yaitu kesimpulan dan saran. Untuk lebih lengkapnya akan di 

jelaskan pada penjelasan berikut ini: 

BAB1 : PENDAHULUAN 

Bab I pendahuluan ini berisikan tentang ulasan permasalahan sehingga 

dapat di angkat menjadi suatu kajian tugas akhir yang akan diteliti. Serta 

menjelaskan tentang beberapa  aspek, seperti latar belakang dari 

penelitian, rumusan masalah masalah yang diambil, tujuan dari penelitian, 

manfaat, Batasan masalah, sampai dengan metodologi, dan sistematika 

penulisan. Ini bertujuan untuk menguatkan rancangan dan alasan yang 

logis mengapa penelitian ini di buat. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Bab II Membahas tentang teori dasar data warehouse yang mendukung 

dan berhubungan dengan pembuatan sistem pada data warehouse yang 

dibangun pada penelitian ini. Dasar teori dari literature dan refrensi yang 

berkaitan dengan permasalahan yang di angkat sebagai permasalahan 

tugas akhir yang akan diselesaikan.. 

BAB III: METODOLOGI 

Menjelaskan mengenai cara kerja dan Analisa perencanaan sistem sesuai 

dengan teori dasar yang ada. guna menguatkan proses analisa pada 

penelitian yang akan di lakukan. 

BAB IV: IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Berisi tentang pembuatan data warehouse dengan software pentaho 

menggunakan proses ETL dan di dapatkan hasil laporan penunjang DSS. 

BAB V: PENUTUP 

Pada BAB Bab ini v menjelaskan tentang atau berisikan tentang 

kesimpulan yang telah di dapatkan dari hasil ujicoba sistem yang di 

bangun  dan dapat dihasilkan dari Analisa mengenai keterkaitan dengan 

rumusan masalah yang dibuat serta menarik keterkaitan antara tujuan. 


