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BAB III 

METODOLOGI 

BAB 1  
 Analisa Sistem  

3.1.1 Deskripsi Umum Sistem 

Analisa evaluasi mahasiswa di Jurusan Teknik Informatika sedang dalam 

proses pembangunan, namun dalam proses pembangunannya data yang digunakan 

masi berupa data operasional saja namun pada kesempatan ini akan dilakukan 

penelitian analisa dan Perancangan data warehouse, penelitian ini dilakukan pada 

program studi Teknik informatika Universitas Muhammadiyah malang dan 

dibangun menggunakan aplikasi pentaho. Sistem ini dibuat untuk memudahkan dan 

membantu eksekutif seperti Kaprodi (Ketua Program Studi) dalam 

mengoptimalisasikan pengambilan keputusan yang di ambil dari data histori 

mahasiswa. Pada pembangunan data warehouse ini difokuskan pada Analisa histori 

data mahasiswa seperti trend apa saja yang ada di setiap tahunnya. Tolak ukur 

utama dalam pembangunan cube data warehouse yang akan di buat adalah 

berdasarkan standard 3 borang akreditasi mengenai kemahasiswaan dan lulusan 

[19]. Selain standard utama itu juga akan dihasilkan tren yang terjadi pada 

mahasiswa Jurusan Teknik Informatika Setiap Tahunnya. Pada penelitian ini 

diharapkan akan di hasilkan analisa yang dapat membantu pengambilan keputusan. 

Sistem ini di buat menggunakan nine step methodology dan data warehouse 

arsitekturnya menganut pada arsitektur data warehouse two-layer architecture 

3.1.2 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah hal utama untuk mendapatkan data dan informasi 

yang dibutuhkan. Pengumpulan data yang dilakukan untuk pengembangan sistem 

simulasi akreditasi program studi dengan beberapa cara, yaitu : 

a) Observasi 

Observasi pada penelitian ini dilakukan secara langsung agar dapat 

memperoleh informasi mengenai proses bisnis yang di butuhkan oleh mitra melalu 

wawancara atau melakukan analisa pada data yang tersedia. Mitra pada penelitian 

ini adalah Jurusan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah malang. 
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b) Studi Pustaka 

Sumber referensi yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini berasal dari 

jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian. Jurnal-jurnal yang berkaitan 

dengan topik penelitian yang serupa, yaitu penelitian yang membahas menganai 

data warehouse, two-layer Architectur, atau nine-step methodology kimbal.  

3.1.3 Database Evaluasi Mahasiswa 

Pada data warehouse yang akan dikembangkan yaitu evaluasi mahasiswa 

database yang tersedia berupa database mysql, database my sql ini menyimpan data 

record dan data history mahasiswa. Dengan skema relasi database yang sama setiap 

tahunnya. 

 

Gambar 3.1 skema database evaluasi mahasiswa 

Berdasarkan skema data base dibawah ini dijabarkan mengenai database 

apa saja yang akan digunakan pada penelitian ini. Dan tipe database yang di 

gunakan berdasarkan skema yang ada. 

Tabel 3.1 Database Evaluasi Mahasiswa 

No Nama Engine 

1 In_akademik Mysql 

2 In_jenis_kelamin Mysql 

3 In_kota Mysql 

4 In_masuk Mysql 

5 In_jurusan Mysql 
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6 In terdaftar Mysql 

7 In_penelitian Mysql 

8 Mahasiswa Mysql 

9 Penelitian_mahasiswa Mysql 

10 IPK mahasiswa Mysql 

 Kebutuhan Software and Hardware 

pada penelitian ini di butuhkan software and hardware yang di gunakan untuk 

membangun sistem data warehouse evaluasi mahasiswa. Software  yang digunakan 

untuk menunjang penelitian kali ini adalah sebagi berikut : 

a. Pentaho Data Integration 

b. Saiku Analytics 

c. Pentaho server 

d. Database Mysql 

Sedangkan hardware yang digunkan untuk peneitian kali ini menggunakan 

sebuah laptop dengan spesifikasi sebagai berikut : 

a. Processor Intel Core i5-5200U/BGA 

b. RAM DDR3L 4 GB 

c. OS Windows 10 64 bit 

 Analisa Metodologi Data warehouse 

Metodologi pembangunan data warehouse evaluasi mahasiswa yang akan 

digunakan dijelaskan oleh gambar di bawah ini : 

Gambar 3.2 Nine-step metodology 
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Pada penelitian ini metodologi dalam pembangunan data warehouse 

menggunakan metode nine step metodology yang di temukan oleh Raph Kimball. 

Penelitian ini memiliki tahapan Analisa mulai dari pemilihan Proses yaitu proses 

apa saja yang akan diambil agar Cube yang di hasilkan nanti sesuai dengan 

keinginan pengembang serta sesuai dengan kebutuhan eksekutif. sampai nantinya 

metodologi ini diakhiri dengan penentuan prioritas model data yang akan dibangun. 

Maka selanjutnya memasuki tahapan pembangunan data warehouse evaluasi 

mahasiswa menggunakan nine step methodology ini. Berikut secara detailnya 

dijabarkan pada subbab di bawah ini.  

3.3.1 Pemilihan Proses (Choosing the process)  

Pada pembangunan data warehouse ini di fokuskan pada Analisa histori 

data mahasiswa seperti tren apa saja yang ada disetiap tahunnya. Tolak ukur utama 

dalam pembangunan cube data warehouse yang akan di buat adalah berdasarkan 

standard 3 borang akreditasi mengenai kemahasiswaan dan lulusan [19]. Pada 

standard 3 borang akreditasi mahasiswa memiliki beberapa kebutuhan yang akan di 

tampilkan seperti 

a) Jumlah calon mahasiswa (yang lulus dan tidak lulus) setiap tahun 

b) Jumlah mahasiswa baru berdasarkan jalur masuknya setiap tahun 

c) Jumlah total mahasiswa regular atau transfer setiap tahun 

d) Jumlah lulusan setiap tahun 

e) IPK lulusan setiap tahun 

Selain standard utama itu pada penelitian data warehouse ini juga akan 

dihasilkan tren yang terjadi pada mahasiswa Jurusan Teknik Informatika Setiap 

Tahunnya, seperti jumlah mahasiswa berdasarkan status akademik, jumlah 

mahasiswa berdasarkan asal kota dan lain lainnya, sehingga pada penelitian ini 

diharapkan akan di hasilkan Analisa yang dapat membantu pengambilan keputusan 

oleh eksekutif secara lebih tepat. 

3.3.2 Pemilihan Grain (Choosing the grain)  

Pemilihan grain (choosing the Grain) merupakan proses untuk menentukan 

apa yang akan diharapkan untuk dimunculkan atau digambarkan oleh record 

didalam tabel fakta. Dari gambaran anlisa grain nantinya dapat diperkirakan model 

cube yang akan di buat. Cube adalah gambaran sebuah dimensi dan diukur melalui 
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measure yang di buat berdasarkan proses bisnis yang di inginkan. Berikut adalah 

grain yang di harapkan dapat di munculkan pada tabel fakta yang akan di buat pada 

penelitian kali ini. 

Tabel 3.2 Analisa Grain 

Kebutuhan Utama berdasarkan Borang Standard 3 (Primer dan skunder) 

No Grain Dimensi asal 

1 (Primer) Jumlah calom mahasiswa berdasarkan status lulus 1. Dimensi calon mahasiswa 

2. Dimensi Status Calon Mahasiswa 

3. Dimensi waktu 

2 (Primer) Jumlah Mahasiswa Baru Berdasarkan Jalur Masuk 

Setiap tahun 

1. Dimensin calon mahasiswa 

2. Dimensi inmasuk 

3. Dimensi waktu 

3 (Primer) Jumlah Total Mahasiswa Reguler atau Transfer 1. Dimensi mahasiswa 

2. Dimensui inmasuk 

3. Dimensi waktu 

4 (Primer) Jumlah lulusan Setiap Tahun 1. Dimensi mahasiswa 

2. Dimensi inAkademik 

3. Dimensi Waktu 

5 (Primer) Jumlah IPK lulusan setiap tahun 1. Dimensi Mahasiswa 

2. Dimensi IPK 

3. Dimensi Waktu 

6 (Sekunder)  umlah mahasiswa setiap tahun berdasarkan asal 

kota setiap tahun 

1. Dimensi mahasiswa 

2. Dimensi Inkota 

1. Dimensi Waktu 

7 (Sekunder) Jumlah mahasiswa setiap tahun berdasarkan jenis 

kelamin setiap tahun 

2. Dimensi mahasiswa  

3. Dimensi inenisKelamin 

1. Dimensi waktu 

8 (Sekunder)  Jumlah penelitian yang di lakukan mahasiswa 

setiap tahunnya 

2. Dimensi mahasiswa 

3. Dimensi inPenelitian 

1. Dimensi waktu 

9 (Sekunder)  Jumlah mahasiswa berdasarkan jalur daftar 

setiap tahun 

2. Dimensi mahasiswa 

3. Dimensi Interdaftar 

1. Dimensi waktu 

10 (Sekunder) Jumlah mahasiswa berdasarkan status akademik 

dengan jalur masuk setiap tahun 

2. Dimensi mahasiswa 

3. Dimensi inalurMasuk 

4. Dimensi inakademik 

5. Dimensi waktu 
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3.3.3 Identifikasi dan Penyesuaian Dimensi. 

Identifikasi dan penyesuain dimensi adalah tahapan yang menggambarkan 

tentang dimensi yang di butuhkan pada proses choosing the grain. pada tahapan ini 

dilakukan identifikasi tentang dimensi apa saja yang terkait dengan fakta. Dimensi 

yang ada proses ini adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.3 Dimensi Terpilih 

No Nama Jumlah kolom Jenis_tabel 

1 Dimensi_In_akademik 6 Dimensi 

2 Dimensi_In_jenis_kelamin 5 Dimensi 

3 Dimensi_In_kota 8 Dimensi 

4 Dimensi_In_masuk 4 Dimensi 

5 Dimensi_In_jurusan 7 Dimensi 

6 Dimensi_In terdaftar 5 Dimensi 

7 Dimensi_In_penelitian 3 Dimensi 

8 Dimensi_Mahasiswa 4 Dimensi 

9 Dimensi_Penelitian_mahasiswa 7 Dimensi 

10 Dimensi_IPK mahasiswa 5 Dimensi 

11 Dimensi_waktu 7 Dimensi  

 Berdasarkan identifikasi dimensi apa saja yang akan digunakan pada 

penelitiann data warehouse ini. Maka di bawah ini akan menjelaskan secara detail 

mengenai masing masing dimensi beserta setiap field yang ada pada tiap dimensi 

yang akan di gunakan pada pembangunan data warehouse. 

a) Dimensi Waktu 

 Tabel dimensi waktu ada sebuah tabel yang digunakan sebagai tolak ukur 

perhitungan atau pengelompokan berdasarkan waktu. Tabel dimensi umumnya 

selalu ada pada sebuah databse multi dimensional. Namun tabel ini tak seperti tabel 

tabel yang lainnya. Tabel yang lainnya biasanya langsung mengakses database yang 

telah tersedia berbeda dengan dimensi waktu karena tabel ini adalah tabel yang 

berdiri sendiri dan tidak berkaitan secara langsung dengan tabel manapun. Karena 

tidak berhubungan dengan manapun maka tabel dimensi waktu biasanya hanya di 

buat satu kali. Dimensi waktu adalah sebuah tabel dimensi yang dibuat untuk 

memenuhi kebuhan perhitungan data warehouse nantinya agar data yang di buat 

dapat di sesuaikan berdasarkan waktu sebagai berikut. 
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Tabel 3.4 Dimensi waktu 

No Nama Field Type Size  Ket 

1 Sk_waktu Int 10 Primary Key 

2 Date Date -  

3 Year int 10  

4 Year text Varchar 10  

5 Month Int 5  

6 Month name Varchar 50  

7 Day int 11  

b) Dimensi Mahasiswa 

Dimensi mahasiswa adalah dimensi yang menyimpan data record mahasiswa 

yang terdapat pada jurusan Teknik informatika Universitas Muhammadiyah 

malang. Pada tabel dimensi mahasiswa ini memiliki Primary-key berupa 

Sk_mahasiswa yang di buat pada proses pembangunan dimensi. Sumber data dari 

tabel dimensi mahasiswa adalah tabel In_akademik, In_jenis_kelami, in_kota, 

in_masuk, in_jurusan, in terdaftar, in penelitian. Analisa dimensi akademik akan 

dijelaskan pada tabel berikut  

Tabel 3.5 Dimensi mahasiswa 

No Nama Field Type  Size  Ket 

1 Sk mahasiswa Int 10 Primary key 

2 Kode_siswa Bigint  100  

3 No_peserta BigInt 100  

4 Nama_siswa Varchar  50  

c) Dimensi Penelitian Mahasiswa 

Dimensi Penelitian mahasiswa adalah dimensi yang menyimpan data record 

penelitian yang telah dilakukan mahasiswa yang terdapat pada jurusan Teknik 

informatika Universitas Muhammadiyah malang. Pada tabel dimensi mahasiswa ini 

memiliki primary-key atau surrogate-key berupa Sk_ penelitian_mahasiswa yang 

di buat pada proses pembangunan dimensi. Surrogate-key adalah fieldkunci unik 

untuk mengidentifikasi setiap baris data pada tabel dimensi. Struktur tabel dimensi 

penelirian mahsiswa dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 3.6 Dimensi Penelitian 

No Nama Type Size Ket 

1 Sk_penelitian Int  10 Primery-key 

2 Kode_siswa BigInt 100  

3 Nama_siswa Varchar 50  
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4 Status penelitian Int 11  

5 Tanggal_penelitian Varchar 11  

6 Tahun_penelitian Int 11  

7 Jenis_penelitian int 11  

d) Dimensi IPK Mahasiswa 

Dimensi IPK mahasiswa adalah dimensi yang menyimpan data record 

penelitian yang telah dilakukan mahasiswa yang terdapat pada jurusan Teknik 

informatika Universitas Muhammadiyah malang. Pada tabel dimensi mahasiswa ini 

memiliki Primary-key atau surrogate-key berupa Sk_ IPK_mahasiswa yang di buat 

pada proses pembangunan dimensi. Surrogate-key adalah field kunci unik untuk 

mengidentifikasi setiap baris data pada tabel dimensi. Struktur tabel dimensi IPK 

Mahasiswa dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 3.7 Dimensi IPK Mahasiswa 

No Nama Field Type  Size Ket 

1 Sk IPK Mahasiswa int 10 Primery-key 

2 Kode_siswa Big Int 100  

3 Nama_siswa Varchar  50  

4 Semester Int 10  

5 IPK Float 11  

e) Dimensi In_akademik 

 Dimensi In_akademik adalah dimensi yang menyimpan data  In_akademik 

yang telah dibuat yang terdapat pada jurusan Teknik informatika Universitas 

Muhammadiyah malang. Pada tabel ini memiliki Primary-key atau surrogate-key 

berupa Sk_in_akademik yang di buat pada proses pembangunan dimensi. 

Surrogate-key adalah field kunci unik untuk mengidentifikasi setiap baris data pada 

tabel dimensi. Struktur tabel dimensi dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 3.8 Dimensi Akademik 

No Nama Type Size Ket 

1 Sk_inakademik Int  10 Primery-key 

2 Nama varchar 50  

3 Kode_maa Varchar 11  

4 Kode_dikti varchar 11  

5 St_rekap int 11  

f) Dimensi In_jenis_kelamin 

Dimensi In_jenis_kelamin adalah dimensi yang menyimpan data  

In_jenis_kelamin yang telah dibuat yang terdapat pada jurusan Teknik informatika 
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Universitas Muhammadiyah malang. Pada tabel ini memiliki Primary-key atau 

surrogate-key berupa Sk_in_jenis_kelamin yang di buat pada proses pembangunan 

dimensi. Surrogate-key adalah field kunci unik untuk mengidentifikasi setiap baris 

data pada tabel dimensi. Struktur tabel dimensi dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 3.9 Dimensi Injeniskelamin 

No Nama Type Size Ket 

1 Sk_injeniskelamin Int  10 Primery-key 

2 Id Int 50  

3 Kode Varchar 11  

4 Jenis_kelamin varchar 11  

5 Ptais Varchar 11  

g) Dimensi Inkota 

Dimensi In_kota_kelamin adalah dimensi yang menyimpan data In_kota yang 

telah dibuat yang terdapat pada jurusan Teknik informatika Universitas 

Muhammadiyah malang. Dimensi in kota di buat untuk nantiny mampu 

menganalisa tren yang terjadi di mahasiswa setiap tahunnya berdasarkan asal kota 

seriap mahasiswa. Pada tabel ini memiliki Primary-key atau surrogate-key berupa 

Sk_kota yang di buat pada proses pembangunan dimensi. Surrogate-key adalah 

field kunci unik untuk mengidentifikasi setiap baris data pada tabel dimensi. 

Struktur tabel dimensi dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 3.10 Dimensi Inkota 

No Nama Type Size Ket 

1 Sk_inkota Int  10 Primery-key 

2 Id Int 50  

3 Ref_provinsi int 11  

4 Kode_kota_depdagri int 11  

5 Tipe_kota Varchar 11  

6 Kota_tipe Varchar 50  

7 Kota  Varchar 50  

8 Kode_kota_lama int 11  

h) Dimensi In_masuk 

Dimensi In_masuk adalah dimensi yang menyimpan data  In_masuk yang telah 

dibuat yang terdapat pada jurusan Teknik informatika Universitas Muhammadiyah 

malang. Pada tabel ini memiliki Primary-key atau surrogate-key berupa Sk_masuk 

yang di buat pada proses pembangunan dimensi. Surrogate-key adalah field kunci 
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unik untuk mengidentifikasi setiap baris data pada tabel dimensi. Struktur tabel 

dimensi dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 3.11 Dimensi Inmasuk 

No Nama Type Size Ket 

1 Sk_inmasuk Int  10 Primery-key 

2 Id Int 50  

3 Masuk Varchar 11  

4 Ref_terdaftar int 11  

i) Dimensi In_jurusan 

Dimensi In_jurusan adalah dimensi yang menyimpan data  In_jurusan yang 

telah dibuat yang terdapat pada jurusan Teknik informatika Universitas 

Muhammadiyah malang. Pada tabel ini memiliki Primary-key atau surrogate-key 

berupa Sk_jurusan yang di buat pada proses pembangunan dimensi. Surrogate-key 

adalah field kunci unik untuk mengidentifikasi setiap baris data pada tabel dimensi. 

Struktur tabel dimensi dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 3.12 Dimensi Injurusan 

No Nama Type Size Ket 

1 Sk_injjurusan Int  10 Primery-key 

2 Kode Int 50  

3 Kode_fakultas Varchar 11  

4 Kode_depart varchar 11  

5 Nama_depart Varchar 21  

6 Iphone Int  11  

j) Dimensi In_terdaftar 

Dimensi In_terdaftar adalah dimensi yang menyimpan data  In_terdaftar yang 

telah dibuat yang terdapat pada jurusan Teknik informatika Universitas 

Muhammadiyah malang. Pada tabel ini memiliki Primary-key atau surrogate-key 

berupa Sk_terdaftar yang di buat pada proses pembangunan dimensi. Surrogate-key 

adalah field kunci unik untuk mengidentifikasi setiap baris data pada tabel dimensi.  

Tabel 3.13 Dimensi Interdaftar 

No Nama Type Size Ket 

1 Sk_interdaftar Int  10 Primery-key 

2 Id Int 50  

3 Kode Varchar 11  

4 Terdaftar varchar 11  

5 Id_jns_daftar int 21  
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k) Dimensi Hasil Seleksi 

Dimensi Hasil Seleksi adalah dimensi yang menyimpan data  Hasil Seleksi yang 

telah dibuat yang terdapat pada Jurusan Teknik informatika Universitas 

Muhammadiyah malang. Pada tabel ini memiliki Primary-key atau surrogate-key 

berupa Sk_in_penelitian yang di buat pada proses pembangunan dimensi. Surrogate-

key adalah field kunci unik untuk mengidentifikasi setiap baris data pada tabel 

dimensi. Struktur tabel dimensi dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 3.14 Dimensi Hasil Seleksi 

No Nama Type Size Ket 

1 Sk_Hasil_seleks[ Int  10 Primery-key 

2 Status Seleksi Int 50  

3 Hasil Seleksi Varchar 11  

3.3.4 Pemilihan Fakta (Choosing the facts)  

Berdasarkan grain yang telah di buat maka selanjutnya dipilih fakta yang akan 

digunakan dalam data mart. Masing-masing fakta memiliki data yang dapat 

dihitung yang kemudian akan ditampilkan dalam bentuk laporan, grafik atau 

diagram lainnya seperti yang di butuhkan pada kebutuhan Grain. Berikut adalah 

pemilihan dakta yang dibuat. 

Tabel 3.15 Pemilihan Fakta 

NO FAKTA DIMENSI MEASURE 

1 Fakta laporan calon 

mahasiswa 
Dimensi Jurusan, Dimensi 

Waktu, Dimensi asal kota, Dim 

jalur masuk, Dimensi hasil 

seleksi 

Jumlah calon mahasiswa 

(Berdasarkan tahun) 

2 Fakta laporan Mahasiswa 

berdasar tahun lulus 

 

Dimensi Mahasiswa, Dimensi 

Penelitian, Dimensi Injurusan, 

Dimensi Inkota, Dimensi 

Inmasuk, Dimensi inakademik, 

Dimensi Injeniskelamin, Dim 

waktu 

Jumlah Mahasiswa 

Jumlah penelitian 

Avg IPK 

Min IPK 

Max IPK 

(Berdasarkan tahun) 

3 Fakta laporan Mahasiswa 

berdasar tahun masuk 

 

Dimensi Mahasiswa, Dimensi 

Penelitian, Dimensi Injurusan, 

Dimensi Inkota, Dimensi 

Inmasuk, Dimensi interdaftar, 

Dimensi inakademik, Dimensi 

Injeniskelamin, Dim waktu 

Jumlah Mahasiswa 

Jumlah penelitian 

Avg IPK 

Min IPK 

Max IPK 

(Berdasarkan tahun) 
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3.3.5 Penyimpanan Pre-calculation Ditabel Fakta. 

Pada saat fakta-fakta telah dipilih, setiap fakta harus diperiksa ulang untuk 

menentukan apakah terdapat Atribut yang menggunakan pre-calculation. Berikut 

ini salah satu contoh kalkulasi awal yang disimpan dalam tabel fakta, yaitu fakta 

laporan mahasiswa, sebagai berikut : 

1. Jumlah penelitian mahasiswa : merupakan hasil jumlah penelitian mahasiswa 

aktif setiap tahun. 

2. Jumlah mahasiswa lulus : Merupakan Jumlah mahasiswa lulus setiap tahun. 

3.3.6 Memastikan Tabel Dimensi  

Tahapan ini adalah tahapan menggambarkan kembali dimensi yang akan di 

gunakan menggunakan text atau skema, hal ini menggambarkan kesuluran dimensi 

yang akan di gunakan pada fakta yang akan di buat. Sebagai contoh berikut adalah 

skema fakta mahasiswa aktif berdasarkan dimensi yang ada. 

Tabel 3.16 Analisa Tabel Fakta mahasiswa aktif  

No Nama Type ket Asal Dimensi 

1 Sk_mahasiswa Int  Foreign-key Dimensi mahasiswa 

2 Sk_IPK_mahasiswa Int Foreign-key Dimensi IPK mahasiswa 

3 Sk_penelitian Int Foreign-key Dimensi penelitian 

4 Sk_injurusan Int Foreign-key Dimensi injurusan 

5 Sk_injeniskelamin Int Foreign-key Dimensi injeniskelamin 

6 Sk_inkota Int Foreign-key Dimensi inkota 

7 Sk_inmasuk Int Foreign-key Dimensi inmasuk 

8 Sk_interdaftar Int Foreign-key Dimensi interdaftar 

9 Sk_inpenelitian Int Foreign-key Dimensi inpenelitian 

10 Sk_inakademik Int Foreign-key Dimensi inakademik 

11 Sk_tahun_masuk Int Foreign-key 

Dimensi waktu 12 Sk_tahun_lulus Int Foreign-key 

13 Sk_tahun_masuk Int Foreign-key 

14 IPK float measure Dimensi IPK mahasiswa 

15 Jumlah mahasiswa Int  Measure Dimensi mahasiswa 

16 Min IPK Int Measure Dimensi IPK 

17 Max IPK Int Measure Dimensi IPK 

18 Jumlah Penelitian Inr Measure Dimensi Penelitian 

Setelah mengetahui semua kebutuhan yang dibutuhkan umtuk membangun 

tabel fakta seperti yang dijelaskan pada tabel 16, maka tahapan selanjutnya adalah 

menerjemahkannya melalui tabel fakta. Dari tabel fakta maka akan di ketahui asal 

dimensi agar nantinya dihasilkan tabel fakta yang diinginkan. Untuk mengetahui 

asal dimensi, skema yang digunakan adalah skema star (star schema). 



30 

 

 

Gambar 3.3 Star Skema Fakta Mahasiswa aktif 

3.3.7 Pemilihan Durasi Database  

Pada tahapan memilih durasi database ini adalah tahapan untuk menentukan batas 

waktu dari umur data yang diambil dan akan dipindahkan ke dalam tabel fakta. Yang akan 

dijelaskan pada tabel berikut. 

Tabel 3.17 Pemilihan Durasi Database 

No Nama database Engine Durasi 

1 Calon mahasiswa Mysql 
5 tahun terakhir 

Terhitung dari tahun 

2017 

2 Mahasiswa Mysql 

5 tahun terakhir 

Terhitung dari tahun 

2017 

3 Penelitian_mahasiswa Mysql 

5 tahun terakhir 

Terhitung dari tahun 

2017 

4 IPK mahasiswa Mysql 

5 tahun terakhir 

Terhitung dari tahun 
2017 

3.3.8 Melacak Perubahan dari Dimensi Secara Perlahan   

Tahapan ini adalah tahapan dimana harus di pastikannya perubahan setiap data 

dan atribut pada dimensi yang akan di gunakan tercatat dengan baik. Karena setiap 

perubahan data akan berpengaruh pada hasil yang di keluarkan. Dalam 

menanggulangi perubahan data ada beberapa hal yang pertama dengan merubah 

pada tabel dimensi langsung atau dengan membuat sebuah tabel baru berisikan data 

update yang terbaru. Pada penelitian ini data yang dapat berubah seperti, IPK 

mahasiswa, status lulus, status cuti, dll.   
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3.3.9 Penentuan Prioritas dan Model Query   

Dalam tahap ini dilakukan penentuan prioritas query atau proses untuk 

pembangunan data warehouse seperti pada proses ETL data warehouse yang 

meliputi: 

Tabel 3.18 Penentuan prioritas model 

No Tahapan  Proses 

1 Extraksi data Extraksi data OLTP menggunakan prosess 

select Input pada pentaho data integration. 

2 ETL data ETL data Dilakukan pada seluruh dimensi 

untuk melakukan standarisasi data dan 

membuat tabel dimensi 

3 Pembuatan Tabel fakta Menggabungkan seluruh dimensi yang telah di 

buat, disatukan sehingga menjadi tabel fakta 

baru yang di buat berdasarkan analisa yang 

ada. 

4 Update data Update data dilakukan dengan membuat 

JobScheduling untuk masing masing dimensi 

agar bisa di tentukan proses update 

berdasarkan kurun waktu yang sudah di 

tentukan 

5 Menghubungkan antara 

Pentaho dan tahapan 

analisa 

Untuk menghubungkan hasil olah data 

integration tahapan yang perlu di lakukan 

adalah merumah data dimensi menjadi format 

XML dengan tools schema workbench 

6  Tahapan Analisa Tahapan analisa di lakukan dengan tools saiku 

dan CDE dashboard 

 Analysis  

Analisis adalah tahapan dimana dibuatnya sebuah penerjemah berbentuk 

laporan ataupun grafik sehingga memudahkan stake holder untuk menerjemahkan 

hasil olah data yang telah tyersedia oleh data warehouse. Dengan adanya data 

warehouse , semua informasi baik detail ataupun summary yang dibutuhkan dalam 

proses analisa mudah didapat. OLAP mendayagunakan konsep data multidemensi 

dan memungkinkan para pengguna menganalisa data sampai mendetail, tanpa 

mengetik satupun perintah SQL.  

 Pengujian 

Pada tahapan pengujian pembuatan sistem data warehouse ini menggunakan 

pengujian Step matrix pada setiap proses ETL. Pada proses ETL setiap dimensi 

yang dihasilkan akan di lakukan pengecekan apakan setiap dimensi yang dihasilkan 

sudah mengeluarkan data dengan baik. Pada tools step matrix akan di ketahui 
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berapa data yang gagal diolah dan berapa data yang berhasil di oleh menjadi 

dimensi. 

 Slicing and Dicing 

Proses slicing and dicing merupakan proses mengambil potongan dalam kubus 

atau (cube) berdasarkan nilai tertentu pada satu dimensi atau dari beberapa dimensi 

yang di satukan. Analogi kubus berdasarkan gambar akan di jelaskan pada tabel di 

bawah ini. 

Gambar 3.4 Ilustrasi cube 

Tabel 3.18 contoh hasil olah data cube 

Nama Cuti Pindah Cuti Berhenti  Lulus 

Year Jumlah  Jumlah Jumlah  Jumlah Jumlah 

2010 46 - 4 157 274 

2011 16 - 6 77 313 

2012 56 - 1 90 216 

2013 101 2 1 40 192 

2014 209 3 1 65 7 

2015 250 3 1 33 0 

Setelah mengetaui apa itu cube selanjutnya adalah contoh dari apa itu slicing. 

Berdasarkan data tabel 30, maka akan di lakukan seleksi dasarkan status 

akademiknya. 

 

Gambar 3.5 Ilustrasi cube slicing 
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Tabel 3.20 contoh hasil olah data cube slicing 

Nama Aktif 

Year Mahasiswa masuk 

2010 46 

2011 16 

2012 86 

2013 101 

2014 209 

2015 250 

Bagian yang terakhir adalah proses dicing adalah melakukan perpotongan cube 

pada sumbu xyz sehingga dapat di hasilkan data yang sesuai dengan keinginan 

berdasarkan 3 indeks yang di ajukan. Berikut adalah contohnya 

Gambar 3.6 Ilustrasi cube dicing 

Tabel 3.21 contoh hasil olah data cube dicing 

Nama Aktif 

Jenis Kelamin Laki Laki 

Year Mahasiswa Masuk 

2013 86 


