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mampu memberikan informasi secara visual dalam bentuk
grafik.
Lembaga XYZ adalah lembaga pemerintah yang
menyediakan fasilitas pengadaan barang dan jasa secara
elektronik, sekaligus berperan sebagai lembaga monitoring
dan evaluasi terhadap pengadaan barang dan jasa di sektor
pemerintahan. Sistem yang ada saat ini hanya bisa
menghasilkan laporan berupa ringkasan transaksi barang
dan jasa, informasi yang dihasilkan tersebut juga tidak
dapat dilihat secara rinci oleh pengambil keputusan.
Sedangkan para pengambil keputusan karena kesibukannya
seringkali tidak mempunyai waktu yang cukup untuk
menganalisa data yang dihasilkan dari sistem yang ada saat
ini.
Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan teknologi
business intelligence untuk mengatasi permasalahan yang
ada saat ini. Untuk menghasilkan laporan anlisa yang dapat
dilihat secara mendetail digunakan fitur drill downs dan
roll up dari OLAP. Sedangkan untuk memvisualisasikan
hasil tersebut digunakan toolsdashboard. Informasi
tersebut dapat disajikan dalam bentuk grafik (dial grafik,
bar grafik, pie grafik dan lain–lain). Diharapkan penyajian
informasi dalam bentuk visual tersebut dapat membantu
pihak pengambil keputusan untuk menentukan kebijakan
yang akan dilakukan dengan cepat.

ABSTRACT
Penerapan teknologi Business intelligence pada
organisasi memberikan manfaat yang positif, karena
kemampuannya mengolah data transaksi menjadi
informasi bagi pihak menejemen. Namun seringkali dalam
mengambil sebuah keptusan, menejemen memerlukan
visualisasi untuk mempermudah proses analisa informasi.
Penelitian ini bertujuan untuk membuat visualisasi
hasil analisis data bagi pengambil keputusan. Untuk dapat
melakukan hal tersebut terlebih dahulu akan dibangun
data warehouse dan online analytical proces.
Hasil penelitian ini berupa dashboard yang
menampilkan visualisasi proses business intelligence bagi
para pengambil keputusan.
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1. Pendahuluan
Penerapan business intelligence memungkinkan
pengolahan data menjadi informasi bagi para pengambil
keputusan. Beberapa toolsbusiness intelligence antara lain
adalah data warehouse, online analytical process dan
dashboard. Dengan menggunakan data warehouse kita
dapat mengkonsolidasikan data dari bermacam sumber dan
melakukan proses extract–transform–load (ETL), sehingga
data yang dihasilkan mempunyai informasi yang
berkualitas baik. Hasil dari data warehouse ini kemudian
digunakan sebagai sumber data bagi toolsOnline
Analytical Process (OLAP), OLAP mampu memberikan
informasi secara detail (dikenal dengan istilah drill down)
dan juga mampu memberikan informasi secara umum
(dikenal dengan istilah roll up). Sedangkan dashboard

2. Business intelligenceTools
Bussiness Intelligence adalah serangkaian konsep,
metode dan teknologiyang dirancang untuk memperoleh
informasi yang tersembunyi dengan caramengubah data
yang ada dalam suatu organisasi menjadi informasi dan
akhirnyamenjadi pengetahuan. [1]
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2.1 Data warehouse
Data warehouse adalahsuatu koleksi data yang
digunakan untuk pengambilan keputusan manajemen,yang
berorientasi subjek(topik), terpadu, time variant dan tidak
mudah berubah [3]. Sedangkan menurut Turban, Sharda
dan Delen, data warehouse adalah pusatpenyimpanan data
masa lalu dan data saat ini yang sangat berpotensi untuk
bahanpertimbangan pihak manajer suatu organisasi [5].
Karena karakteristik data warehouse yang subject
oriented, Integrated, Time variant dan Non volatile maka
informasi yang dihasilkan sangat berpotensi untuk
dijadikan bahan pertimbangan bagi para pengambil
keputusan.
Arsitektur
data
warehouse
dapat
dikelompokkan menjadi empat bagian utama yaitu : Source
Data System, Data Stagging Area, Data dan Metadata
Storage serta End User Presentation Tools. Dalam
penelitian ini teknik permodelan data warehouse yang
digunakan adalah teknik permodelan multi dimensi, maka
akan terdapat tabel fakta yang berisi data yang terukur
besarannya dan tabel dimensi yang berupa tabel deskriptif
yang berfungsi sebagai penyaring tabel fakta. Pada tabel
fakta akan terdapat measurement berupa field yang
nilainya berbentuk numerik dan foreign key yang
merupakan primary key dari dimensi yang terkait dengan
perancangan tabel fakta.
Pada penelitian ini untuk pembangunan data
warehouse diggunakan softawarePostgre SQL. Untuk
mentransformasi
data
dari
OLTP
(Online
TransactionProcessing) ke dalam data warehouse
menggunakan software Pentaho DataIntegration(Kettle).
Kettle mampu mengintegrsikan beberapa source
yangberbeda seperti oracle, MySQL, SQL Server ke dalam
data warehouse.
Dalam kettle terdapat 2 komponen yang mendasar yaitu
transformationdan job. Pada transformation terdiri dari
beberapa tahapan yaitu extract(input),transform, dan
load(output). Extract merupakan proses pengambilan data
yangdibutuhkan dari OLTP, sumber data yang diambil
dalam bentuk tabel-tabel yangdibutuhkan. Transform
adalah
proses
perbaikan
dari
kualitas
data
sehinggamenghasilkan data yang valid dan sesuai dengan
kebutuhan data warehouse. Loadadalah pemasukan data
hasil proses transform kedalam data warehouse.
Model data dalam perancangan data warehouse yang
dibangun menggunakan model star schema, yang terdiri
dari tabel dimensi yang langsung terhubung dengan tabel
fakta.

Gambar 1 Skema Data Warehouse

2.2 Online Analytical Process
Data yang tersimpan dalam data warhouse disimpan
dalam bentukmultidimensi. Data multidimensi ini
kemudian
akan
dioptimasi
untuk
pencariankembali(retrival). Proses ini dilakukan melalui
OLAP(online analttical processing). Contohmodel data
untuk data warehouse yaitu MOLAP(Multidimensional
Online Analytical Processing),atau data relasional ROLAP
(Relational Online Analytical Processing), atau
HOLAP(Hybrid Online Analytical Processing). HOLAP
merupakan penggabungan dari MOLAP danROLAP.
Untuk melihat data multidimensi dalamdata warehouse
dilakukandengan
membuat
kubus(cube).
Dengan
menggunakan kubus ini maka informasi dapat dilihat dari
banyak
dimensi
sehingga
mempermudah
untuk
menganalisa data sesuai keinginan.
Operasi yang mampu di lakukan dengan menggunakan
OLAP adalahRoll up dan drill downs atau Slicing dan
Dicing, Drill downs adalah menampilkan data yang lebih
detail padadata warehousesedangkanRoll up adalah
operasi untukmelihat data global. Slicing dan
Dicingmerupakan operasi yang dilakukan untuk melihat
data yang visualisasi dari kubus.Dengan menggunakan
Slicing dan Dicing, pengguna dapat melihat data dari
beberapa persfektif.
Software yang digunakan untuk pemrosesan OLAP
adalah Pentaho Analysis Service (PAS). PAS merupakan
produk yang dikeluarkan oleh pentahoyang digunakan
untuk melakukan analisis dari data warehouse [4] OLAP
yangditampilkan sesuai dengan cube yang telah dibangun.
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2.3 Dashboard
Dashboard merupakan bentuk analisis yang
diimplementasikan dalambentuk visual. Sumber data yang
digunakan berasal dari data warehouse.Informasi yang
disajikan dalam bentuk dashboard akan memberikan
kemudahanpada bagian top level menejemen dan
pengambil keputusan. Karena informasi yang disajikan
dalambentuk grafikgaris, grafikbatangdan grafikpie maka
akan mudah untuk di pahami.
Softwareyang digunakan untuk membangun adalah
Comunity Dashboard Framework(CDF). Dashboard yang
dibangun dalam bentuk Combobox, grafikgaris, grafik pie,
grafikbatang serta tabel rekap informasi. Informasi
dashboard yang dibangun memiliki efek dinamis,
contohnya jika kita melakukan seleksiterhadap nilai yang
ada pada line grafik maka informasi grafik yang lainnya
akanikut berubah.
Software yang digunakan untuk membuat dashboard
adalah CommunityDashboard
Framework (CDF).
Dashboard yang dibuat disajikan dalam bentukgrafik yang
interaktif dan dinamis. Interaktif berartipengguna
mampumelakukan aksi terhadap grafik yang ditampilkan,
saat pengguna melakukan aksiterhadap salah satu grafik
maka bisa mempengaruhi tampilan grafik yang
lainnya.Sedangkan maksud dari dinamis disini adalah data
yang disajikan akan selaluterupdate mengikuti nilai dari
data yang tersimpan dalam data warehouse. Dalamtahap
pembangunan dashboard dimungkinkan adanya modifikasi
programmingdengan penambahan code html, javascript,
CSS.



Bar grafik KLDI, memberikan informasi jumlah
paket berdasarkan detaildari kementrian, lembaga,
daerah dan institusi. Informasi yangditampilkan
adalah
urutanpertamasampaidenganurutankesepuluhyang
memiliki jumlah paket tertinggi.Bar grafik Satuan
kerja/Kota/Kab, memberikan informasi jumlah
paketberdasarkan detail dari Satuan Kerja, Kota
atau Kabupaten. Informasiyang ditampilkan adalah
urutanpertamasampaidenganurutankesepuluhyang
memiliki jumlah paket tertinggi.
View Tabel, memberikan informasi jumlah paket
yang lebih terinciberdasarkan tahun anggaran, jenis
instansi, KLDI, Satuan kerja/Kota/Kab,Jumlah
Paket.Informasi
yang
ditampilkan
adalah
urutanpertamahinggaurutankeseratus yangmemiliki
jumlah paket tertinggi.

3. Hasil Penelitian
Hasil akhir penelitian ini merupakan dashboard yang
diharapkan berguna bagi para pengambil keputusan.
Dashboard ini terdiri dari: dashboard paket, dashboard
sisa anggaran dan dashboard pagu anggaran.

3.1 Dashboard Jumlah Paket
Dashboard jumlah paket memberikan informasi jumlah
paket yangditampilkan secara visual menggunakan line
grafik, pie grafik, bar grafik dan view tabel. Untuk lebih
jelasnya berikut adalah rician informasi yang disajikan:
 Line Grafik memberikan informasi jumlah paket
berdasrkan tahunanggaran. Informasi yang disajikan
merupakan jumlah paket 10 tahunterakhir.
 Pie Grafik memberikan informasi jumlah paket
berdasarkan
kategoriKementrian,
Lembaga,
Institusi dan Daerah.
Gambar 2Dashboard Jumlah Paket
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 Bar grafik Satker/Kota/Kab, memberikan informasi
sisa anggaranberdasarkan detail dari Satn Kerja,
Kota atau Kabupaten. Informasi yangditampilkan
adalah urutanpertamasampaidenganurutankesepuluh
yang memiliki jumlah paket tertinggi.
 View Tabel, memberikan informasi sisa anggaran
yang lebih terinciberdasarkan tahun anggaran, jenis
instansi, KLDI, Satker/Kota/Kab,Jumlah Paket.
Informasi
yang
ditampilkan
adalah
urutanpertamasampaidenganurutankeseratusyangme
miliki jumlah paket tertinggi.

3.2 Dashboard Sisa Anggaran
Dashboard sisa anggaran memberikan informasi
jumlah sisa anggaranyang ditampilkan secara visual
menggunakan line grafik, pie grafik, bar grafik dan view
tabel. Berikut adalah rincianinformasi yang disajikan
dalam dashboard sisa anggaran :

Line grafik memberikan informasi sisa anggaran
berdasrkan tahun anggaran. Informasi yang
disajikan merupakan jumlah paket 10 tahunterakhir.

Pie Grafik memberikan informasi jumlah sisa
anggaran
berdasarkankategori
Kementrian,
Lembaga, Institusi dan Daerah.

Bar grafik KLDI, memberikan informasi sisa
anggaran berdasarkan detaildari kementrian,
lembaga, daerah dan institusi. Informasi
yangditampilkan
adalah
urutanpertamasampaidenganurutankesepuluhyang
memiliki jumlah paket tertinggi.

3.3 Dashboard Pagu Anggaran
Dashboard pagu anggaran memberikan informasi
jumlah paket yangditampilkan secara visual menggunakan
line grafik, pie grafik, bar grafik dan view tabel. Informasi
secara rinci yang ditampilkan dalam dashboard pagu
anggaran adalah sebagai berikut :

Line grafik memberikan informasi jumlah paket
berdasarkan tahunanggaran. Informasi yang
disajikan
merupakan
jumlah
paket
10
tahunterakhir.

Pie Grafik memberikan informasi jumlah paket
berdasarkan
kategoriKementrian,
Lembaga,
Institusi dan Daerah.

Bar grafik KLDI memberikan informasi jumlah
paket berdasarkan detaildari kementrian, lembaga,
daerah dan institusi. Informasi yangditampilkan
adalah
urutanpertamasampaidenganurutankesepuluhyang
memiliki jumlah paket tertinggi.

Bar grafik Satker/Kota/Kab, memberikan
informasi jumlah paketberdasarkan detail dari
Satn Kerja, Kota atau Kabupaten. Informasi
yangditampilkan
adalah
urutanpertamasampaidenganurutankesepuluh yang
memiliki jumlah paket tertinggi.

View Tabel, memberikan informasi jumlah paket
yang lebih terinciberdasarkan tahun anggaran,
jenis instansi, KLDI, Satker/Kota/Kab,Jumlah
Paket. Informasi yang ditampilkan adalah
urutanpertamasampaidenganurutankeseratusyang
memiliki jumlah paket tertinggi.

Gambar 3Dashboard Sisa Anggaran
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jenis instansi, KLDI, Jenis Satuan Kerja, dan nama
paket.
Dengan menggunakan dashboard, pihak manajeman
mampu menganalisisinformasi pengadaan paket secara
visual. Sebagai contoh mampu melihatnaik turunnya
jumlah paket setiap tahunnya, mampu melihat 10
terbesarjumlah pengadaan paket jika ditinjau dari
instansi. Informasi ini bisamenjadi masukan untuk
pihak manajemen dalam hal pengadaan barangdan
jasa.
Untuk pengembangan dari data warehouse yang telah
dibangun, bisa dilakukan proses penggalian informasi
lain dengan menggunakan data mining. Sehingga
dapat diperoleh informasi dari karakteristik pola data.
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Gambar 4Dashboard Pagu Anggaran
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4. Kesimpulan




Laporan yang dihasilkan berupa datayang bersih. Hal
ini disebabkan karena data yang masuk kedalam data
warehouse adalahdata yang telah melelalui proses
extract, transform dan load. Sehinggainformasi yang
disajikan merupakan data yang valid yang bisa
dijadikansebagai sumber informasi untuk proses
monitoring dan evaluasi pengadaanpaket.
Dengan menggunakan sistem OLAP, pihak
manajemen mampu melihatinformasi secara mendetail
dengan menggunakan fasilitas drill down danmampu
melihat informasi secara umum dengan menggunakan
fasilitasroll up. Sebagai contoh pada OLAP Paket,
pihak manajemen mampumelihat informasi jumlah
paket secara mendetail berdasarkan tahunanggaran,
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