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BAB II 

LANDASAN TEORI 

BAB 1  

 Jurusan Teknik Informatika UMM 

2.1.1 Latar Belakang Instansi 

 Jurusan Teknik Informatika adalah salah satu program studi di fakultas 

Teknik Universitas Muhammadiyah Malang yang memiliki peran untuk mencetak 

sarjana Teknik Informatika yang unggul serta bertakwa sehingga mampu bersaing 

di era globalisasi. 

a) Misi 

1 Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dibidang teknologi 

informasi dan komunikasi yang berorientasi pada perkembangan terkini. 

2 Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat melalui 

penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terpadu. 

3 Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS 

berdasarkan kebutuhan masyarakat. 

4 Melaksanakan kerjasama dengan berbagai instansi dibidang teknologi 

informasi dan komunikasi. 

b) Tujuan 

1. Menghasilkan lulusan sarjana teknik informatika yang memiliki keunggulan 

di bidang keilmuan dan ketaqwaan sehingga mampu beradaptasi serta 

mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi 

informasi 

2. Menghasilkan karya penelitian dibidang teknologi informasi dan 

komunikasi sebagai landasan penyelenggaraan pendidikan dan 

mengembangkan IPTEKS 

3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat berlandaskan kearifan lokal 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui teknologi 

4. Menghasilkan kerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan 

pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. 
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 Evaluasi Kualitas Mahasiswa 

Kualitas mahasiswa di suatu universitas memanglah sangat penting ini semua 

dikarenakan faktor mahasiswa menjadi salah satu aspek penilaian dalam 

peningkatan akreditasi Jurusan, Fakultas ataupun Universitas. Memanglah kualitas 

mahasiswa bukanlah satu satunya aspek penilaian dalam peningkatan Kualitas 

jurusan. Namun apabila kualitas mahasiswa sudah dapat ditanggulangi dengan baik 

maka nantinya akan cukup membantu dalam peningkatan kualitas jurusan. kulitas 

mahasiswa dan jurusan dapat dinilai secara maksimal apabila kualitas mahasiswa 

ini diukur dengan menggunakan tolak ukur yang memang sesuai dengan keadaan 

saat ini [1] [2]. Evaluasi kualitas mahasiswa juga menjadi tolak ukur pada program 

akreditasi. Akreditasi adalah proses evalusi kinerja serta mutu institusi yang 

dilakukan oleh pakar berdasarkan standard mutu yang telah ditetapkan. Hasil 

akreditasi ini menentukan apakah suatu program studi layak untuk 

menyelenggarakan programnya[7]. 

 Konsep Data warehouse 

 Konsep data warehouse memiliki beberapa penjelasan salah satunya sebagai 

berikut “a data warehouse is a subject oriented, nonvolatile, time variant collection 

of data in support of management’s decisions ”atau dapat diartikan“ data 

warehouse adalah koleksi data yang mempunyai sifat berorientasi subjek, 

terintegrasi, tidak mengalami perubahan dan mempunyai variasi waktu yang 

digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajemen”[8].  

2.3.1 Arsitektur Data warehouse 

 Pada Jurnal yang berjudul Data warehouse architecture G. Balazic, P. Poscic 

dan D. jaksic mengklasifikasikan bahwa arsitektur data warehouse terdapat 

beberapa antara lain arsitekturnya adalah sebagai berikut. Single Layer Architecture, 

Two Layer Architecture, dan Three Layer Architecture [9]. Dari ketiga Arsitektur 

tersebut semuanya memiliki perbedaan dan fungsi mendasar yang berbeda beda 

pula itu semua akan di bahas pada pembahasan di bawah ini. 

a) Single Layer Architecture  

Single layer Architecture adalah sebuah arsitektur data warehouse yang hasil 

akhirnya berosientasi pada data store yang kecil. Untik mencapai semua itu metode 

ini melakukan banyak sekali penghapusan data yang bersifat redudansi. Seluruh 
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proses data warehouse di lakukan secara virtual yang dan diimplementasikan 

sebagai dimensional view yang berada pada tahapan middleware. Kelemahan dari 

arsitektur ini biasanya terjadi akibat kurangnya analisa pada proses transaksi. 

Gambar 2.1 Single Layer Architecture 

b) Two Layer Architecture 

Dalam suatu instansi biasanya memiliki kekuasaan department, sehingga 

arsitektur ini memiliki tahapan yang membedakan database dari masing masing 

departementnya. Dalam arsitektur ini tahapan pengerjaannya dibagi menjadi 

beberapa tahapan.  Yaitu sebagai berikut Tahapan pertama adalah Source Layer, 

pada lapisan ini data berupa operasional data yang artinya data warehouse dibangun 

dari beberapa sumber data yang diintegrasikan. Tahapan kedua adalah data staging 

area, pada lapisan ini lebih dikenal dengan lapisan ETL. ETL adalah Extract yaitu 

proses pengambilan data dari sumber data disebut extract karena pengambilan data 

ini tidak hanya mengambil data matang namun proses ini mengakomodir 

pengambilan data dari berbagai sumber yang berbeda dan mengintegrasikannya. 

Transform adalah tahapan dimana data yang telah di ambil dilakukan standarisasi 

data agar tidak ada yang terkumpul dengan format yang berbeda. Load pada ETL 

tahapan ini adalah tahapan akhir yaitu tahapan di mana menyimpan data pada 

Gudang akhir. Lapisan Ketiga adalah lapisan data warehouse, pada tahapan ini 
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informasi akan di olah dari penggabungan data yang tersimpan di Gudang akhir 

proses ETL secara tersentralisasi, serta pada tahapan ini adalah bagian untuk 

membuat data mart. Lapisan Keempat adalah lapisan analisis pada lapisan ini hasil 

yang telah di buat oleh data warehouse yang beripa data mart diolah menjadi data 

analisis berupa reporting atau OLAP [9]. 

Gambar 2.2 Two-layer Architecture 

c) Three Layer Architecture 

Perbedaan antara three layer architecture dan two layer architecture terletak 

pada lapisan ketiga. Pada tahapan ketiga architecture three layer architecture 

terdapat lapisan data yang berupa reconciled atau operasional data store 

penjelasannya, data operasional disimpan di dalam setiap organisasi. Lapisan ini 

terlaksana apabila operasional dari setiap bagian sudah terintegrasi dengan baik 

dan telah melewati proses ETL yang bersih.Sehingga nantinya data yang akan di 

olah telah terintegrasi, konsisten, benar, mutakhir, dan rinci. ETL adalah extract 

yaitu proses pengambilan data dari sumber data disebut extract karena 

pengambilan data ini tidak hanya mengambil data matang namun proses ini 

mengakomodir pengambilan data dari berbagai sumber yang berbeda dan 
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mengintegrasikannya. Transform adalah tahapan selanjutnya yaitu tahapan 

dimana data yang telah di ambil di lakukan standarisasi data agar tidak ada yang 

terkumpul dengan format yang berbeda beda. Load pada ETL tahapan ini adalah 

tahapan akhir yaitu tahapan di mana menyimpan data pada Gudang akhir. 

Gambar 2.3 Three-Layer Architecture 

2.3.2 Model Dimensional Star Schema 

Menurut Poe “Skema bintang merupakan perancangan yang memiliki 

struktur sederhana dengan tabel tabel yang relatif dan penggabungannya yang 

diketahui” [10] . kelebihannya adalah performasi skema ini dapat diandalkan dari 

pada sekema yang lainnya mengapa demikian karena penggunaan tingkan join antar 

tabel dimensi dan tabel fakta memudahkan sistem untuk melakukan agregasi. 

Permasalahannya ada pada redudansi data yang terkadang tak bisa di hindari pada 

proses ini [11]. Skema bintang juga menggambarkan hubungan antara dimensi dan 

tabel fakta secara jelas sehingga sangat mudah untuk dimengerti. 
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Skema bintang adalah skema yang memiliki beberapa keuntungan yang tidak 

dapat ditemukan pada Struktural data relational yang bisa. Keuntungan dari 

penggunaan skema bintang di jelaskan sebagai berikut. 

a) Respon data lebih cepat dari pada database operasional 

b) Mempermudah dalam hal modifikasi atau pengembangan data warehouse 

yang terus menerus. 

 

Gambar 2.4 Star schema Desain 

Gambar 4 menunjukan hubungan antara tabel dimensi dan tabel fakta. Pada 

tabel fakta kata kunci 1,2,3 menggambarkan primary key, dan juga foreign key 

setelah tergabung pada tabel fakta. 

2.3.3 Model Dimensional Snowflake Schema 

 Snowflake Schema adalah skema yang sama dengan skema star schema. 

Mengapa demikian karena Snowflake memanglah mengikuti struktur yang ada di 

star schema dengan seluruh kelebihannya. Namun perbedannya data yang ada di 

Snowflake di lakukan normalisasi terlebih dahulu sehingga penggunaan tabel 

dimensi sangatlah menonjol [10]. Keuntungan dari penggunaan snowflake : 

a) Kecepatan perpindahan data OLAP kedalam Metadata 

b) Sebagai alat pengambilan keputusan tingkat tinggi  
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Gambar 2.5 skema Snowflake 

 Proses Extract, Transform, Load (ETL) 

ETL adalah singkatan dari Extract, Transform, Load, adalah proses 

pengambilan data dari sumber data yang ada pada system dan dimasukkan kedalam 

data warehouse [12]. Extract yaitu proses pengambilan data dari sumber data 

disebut extract karena pengambilan data ini tidak hanya mengambil data matang 

namun proses ini mengakomodir pengambilan data dari berbagai sumber yang 

berbeda dan mengintegrasikannya. Transform adalah tahapan selanjutnya yaitu 

tahapan dimana data yang telah di ambil di lakukan standarisasi data agar tidak ada 

yang terkumpul dengan format yang berbeda beda. Load pada ETL tahapan ini 

adalah tahapan akhir yaitu dimana menyimpan data pada gudang akhir [12]. 

Gambar 2.6 ETL (Extract,Transfom,Load) 
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Membuat konstruksi dalam pembangunan data warehouse adalah proses yang 

terberat. Pada proses ini. Sebelum di masukkannya ke data warehouse data harus 

terstandarisasi dengan baik. Standarisasi ini di lakukan pada proses ETL [13]. 

Berdasarkan hal tersebut dapat di jelaskan tahapan apa saja yang dilakukan pada 

proses ETL. Berikut adalah penjelasan secara detail tentang proses ETL : 

a) Extract  

Proses Extract adalah proses Extraksi atau pengambilan data sumber data yang 

tersedia untuk di masukkan kedalam proses data warehouse. Namun sebelum 

dimasukkan kedalam data warehouse harus dilakukan beberapa tahapan seperti, 

Cleansing data atau proses pembersihan data yang kotor seperti data yang tidak 

konsisten pada penulisan data berbeda, data kosong dan lain sebagainya. Restruksi 

data menganalisa kebutuhan data yang akan di gunakan pada data warehouse pada 

tahapan ini dapat di lakukannya pengurangan atau penambahan atribut atau yang 

biasa di sebut dengan denormnalisasi data. 

b) Transform 

Pada tahapan ini adalah tahapan di mana perubahan data operasional diubah 

menjadi data warehouse. Dalam tahapan ini dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu 

summarizing the data atau dilakukannya proses pemilihan, proyeksi, 

penggabungan, normalisasi serta grouping data yang berguna agar pengguna lebih 

mudah memahami data yang akan di olah. Selain itu juga ada pakacging the data 

pada tahapan ini mengonfeksi data menjadi format yang di inginkan. 

c) Loading 

Proses load merupakan proses atau tahapan yang paling akhir pada proses ETL. 

Proses ini melakukan tahapan pemuatan dari proses transform, ke dalam data 

warehouse yang dibuat 

 Metode Data warehouse 

 Metodologi yang dikemukakan oleh Raph Kimbal ini disebut dengan metode 

Nine-Step Metodologi. Mengapa demikian karena tahapan ini menganut 9 tahapan 

dalam membangun data warehouse [14]. Yang dimulai dari pemilihan proses 

sampai dengan penentuan prioritas model. Digunakannya metode data warehouse 

ini bertujuan untuk menguatkan rancangaan data warehouse yang akan dibangun 

yaitu data warehouse evaluasi mahasiswa. 
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Gambar 2.7 Nine step metodology 

Sembilan tahapan berikut antara lain, Step 1 adalah pemilihan proses, ini 

menjelaskan dimana proses data warehouse ini akan dikembangan dan pada sistem 

apa. Step 2 adalah Pemilihan grain, pemilihan grain adalah pemilihan fakta apa yang 

akan diinginkan dalam pembuatan data warehouse ini. Step 3 adalah identifikasi 

penyesuaian dimensi, tahapan ini adalah penyesuaian untuk menghasilkan tujuan 

yang akan dicari maka dari dimensi apa saja data akan di dapatkan. Step 4 adalah 

pemilihan fakta, pada tahapan ini dibangun star skema yang menghubungkan fakta 

dengan dimensi yang dituju. Step 5 adalah penyimpanan prekakulating, ini adalah 

proses dimana data hasil olah dari star schema di simpan dengan proses perhitungan 

berdasarkan tolak ukur yang diinginkan. Step 6 memastikan tabel dimensi, yaitu 

memastikan ketepatan atribut yang ada di setiap dimensi yang di bangun Step 7 

adalah pemilihan durasi tabel, adalah pemilihan durasi pembangunan data 

warehouse dan memastikan durasi data yang akan diolah. Step 8 adalah melacak 

perubahan dimensi, semua perubahan yang terjadi pada proses pembuatan dimensi 

harus tercatat dengan baik. Step 9 adalah pemilihan prioritas dan model, pada tahap 

ini memilih query yang sesuai dengan kebutuhan agar nantinya data yang dihasilkan 

sesuai dengan kebutuhan. 

 Pentaho Data Integration 

Pentaho data integration adalah sebuah tool yang memungkinkan untuk 

mengumpulkan ataupun menyatukan data dari berbagai sumber data, basis data, file 

ataupun aplikasi. Serta pentaho data integration juga mampu mengubah data 

menjadi format tertentu sera terpadu sehingga mampu di mengerti oleh End user. 
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Data integration menyediakan tools Extract, Transform, and Load yang mampu 

mengolah, memroses data, menangkap data, membersihkan data dan menyimpan 

dengan format yang diinginkan secara seragam dan konsisten [15]. 

Penggunaan Umum Integrasi Data Pentaho Meliputi: 

a) Migrasi data antara berbagai basis data dan aplikasi 

b) Memuat kumpulan data besar ke dalam basis data yang memanfaatkan 

sepenuhnya cloud, pengelompokan dan pemrosesan paralel besar-besaran 

lingkungan 

c) Pembersihan data dengan langkah mulai dari transformasi yang sangat 

sederhana hingga sangat rumit 

d) Integrasi Data termasuk kemampuan untuk memanfaatkan ETL real-time 

sebagai sumber data untuk Pelaporan Pentaho 

e) Populasi data warehouse dengan dukungan built-in untuk perlahan-lahan 

mengubah dimensi  

 Online Analytical Processing (OLAP) 

Secara mendasar OLAP adalah suatu metode khusus untuk melakukan analisa 

data yang terdapat pada media penyimpanan data dan membuat laporan sesuai 

dengan keinginan user, hal itu diungkapkan oleh bapak Relation Database. E. F. 

Cold. OLAP adalah sebuah perangkat yang mampu menggunakan visualisasi multi 

dimensi untuk sejumlah data yang memungkinkan untuk menganalisa strategi 

informasi dengan mempercepat analisis. Informasi juga dapat di tampilkan berupa 

kubus (cube), yang terdiri dari kategori deskriptif (dimension), dan nilai kuantitatif  

(measure) [16]. 

Beberapa hal yang dapat dianalisa serta di kelola dalam OLAP ada beberapa 

hal  seperti dimensi yaitu sebuah atribut yang di tinjau atau yang akan diolah, selain 

itu ada pengukur (measurement) yang dapat di gunakan sebagai besaran yang di 

gunakan untuk mengukur irisan antar dimensi yang akan ditinjau, dan yang terahir 

adalah kalkulasi ini digunakan untuk mengukur menjulahkan atau menghitung hasil 

measurement yang sudah dibuat.  

 Penelitian Sebelumnya 

  Membahas penelitian tentunya sudah ada beberapa penelitian terdahulu yang 

membahas tentang data warehouse dari berbagai bidang serta berbagai metode 
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yang tertulis berbentuk buku ataupun jurnal. berikut adalah penelitian serupa yang 

membahas tentang data warehouse. 

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya 

Judul Jurnal Pembahasan 

Design Of Data 

Warehouse For Lecture 

Performance Evaluasi 

Pada jurnal ini penelitian membahas tentang evaluasi 

performance, menggunakan data warehouse 

kekurangan penelitian ini peneliti tidak membahas 

secara rinci tentang metode apa yang digunakan 

namun kelebihan jurnal ini penulis membahas secara 

rinci tentang pengembangan data warehouse secara 

langsung namun tanpa menyembutkan metode apa 

yang ia gunakan [17].  

Desain Data Warehouse 

Dan Implementasi Data 

Mining Terhadap Data 

Nilai Mahasiswa 

Pada penelitian ini penulis membahas data warehouse 

tentang implementasi pengolahan nilai mahasiswa. 

Pada penelitian kali ini penulis meletakkan fokus 

penelitian pada metode. Pada kali ini penulis memilih 

metode kimbal (Nine step methodology untuk menjadi 

metode yang ia gunakan) [18]. 

Perancangan Data 

Warehouse Untuk 

Penerimaan Mahasiswa 

Baru 

Pada penelitian kali ini penulis membahas tentang 

penerimaan mahasiswa baru dengan menggunakan 

metode IRADAH. Pada penelitian kali ini penulis 

menitik beratkan pada pengumpulan data yang 

maksimal dengan memanfaatkan kekuatan 

pengumpulan data. Mengapa IRADAH yang di pilih 

karena metode ini adalah metode top-down yang 

berjalan atas kebutuhan [19]. 

Desain Data Warehouse 

Akademik Untuk 

Mendukung Sistem 

Administrasi Tadolako 

Pada penelitian kali ini penulis meletakkan titik berat 

penelitian pada konsep OLAP data warehouse dan 

penggunaan Star schema dalam pembangunan data 

warehouse namun tidak dijelaskan secara rinci metode 

apa yang digunakan [20]. 
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Aplikasi Data 

warehouse untuk 

Analisis Penjualan 

Mobil Berbasis 

Multidimensional 

(MDM) Dan Star 

Schema Desain 

Penelitian ini membahas tentang pembuatan data 

warehouse untuk menganalisis penjualan mobil pada 

penelitian kali ini membahas secara rinci tentang 

pengguaan star schema. Namun tidak membahas 

tentang metode pembangunan serta arsitektur yang 

akan dibangun pada penelitian [11]. 

 Aplikasi Data 

Warehouse Untuk 

Menunjang Standar 3 

Borang Akreditasi Prodi 

Informatika Universitas 

Mercu Buana 

Pada penelitian data warehouse ini penulis meletakkan 

pengguaan data warehouse pada perpustakaan bidang 

sarana. Metode yang diguanakan untuk mengisi 

borang akreditasi standard 3 [21]. 

 Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya 

Pada penelitian yang berjudul “Analisa dan Perancangan Data warehouse 

Evaluasi Kualitas Mahasiswa Studi Kasus pada Jurusan Teknik Informatika UMM” 

penelitian ini membahas tentang pembangunan data warehouse evaluasi kualitas 

mahasiswa pada jurusan Teknik informatika UMM dengan menggunakan metode 

Kimball Nine Step methodology. Mengapa menggunakan metode ini memang tidak 

ada metode yang membahas secara rinci tentang metode yang paling sesuai dengan 

pembangunan data warehouse namun beberapa jurnal mengatakan bahwa metode 

Kimball ini adalah metode yang paling lengkap [12]. Selain itu pada penelitian kali 

ini juga menggunakan arsitektur untuk mempercepat pembangunannya. Arsitektur 

yang digunakan adalah Two-layer architektur. Arsitekture ini di pilih karena 

arsitektur ini mendukung perbedaan sumber data dan tak mengharuskan data yang 

di olah sudah bersih dan baik.  


