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integrasi data dengan menggunakan Pentaho Data
Integration- Kettle. Aplikasi ini dapat mengitegrasikan
data yang siap diolah di dalam data warehouse sehingga
nantinya dapat disajikan dengan akurat dan tepat waktu.
Proses integrasi ini dikenal dalam Business Intelligence
sebagai proses Extract Transformation Loading (ETL).
Proses ETL akan mengubah data On-Line Transactional
Processing (OLTP) menjadi data On-Line Analytical
Processing (OLAP).
Dalam penelitian ini akan dibangun datawarehouse
untuk menampilkan IPK mahasiswa khususnya pada Prodi
PTIK. Universitas Negeri Manado berdiri sejak tahun
1955 yang awalnya merupakan IKIP Manado. Prodi PTIK
sendiri berdiri sejak tahun 2010.
Data yang akan digunakan adalah data mahasiswa dan
data IPK mahasiswa. Diharapkan penelitian ini dapat
memberikan data yang cepat, tepat dan akurat terlebih
untuk kebutuhan evaluasi, pengambilan keputusan dan
perencanaan pengembangan prodi kedepan.

ABSTRACT
Support data warehouse expected to solve the evaluation
problems of teaching and learning outcomes as well as the
information relevance received as a support in decisionmaking by leadership (executive) level. The data
warehouse is important to designed utilize the existing
information resources. IPK (Indeks Prestasi Kumulatif)
data warehouse can help the process of evaluation,
decision making even further planning of PTIK study
program. Diversity of data source in PTIK study program
made decision-making and evaluation not easy. Pentaho
Data Integration used for integrate data in PTIK easily.
IPK data warehouse design with multidimensional
database modeling approach by using dimension table and
fact table.

Key words
Data
warehouse,
Pentaho
Data
multidimensional, dimension table, fact table.

Integration,

1. Pendahuluan

2. Perancangan Data Warehouse

Penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi
dengan proses pekerjaan pada suatu institusi atau
perusahaan sudah menjadi kebutuhan yang mutlak saat ini.
Hal ini disebabkan oleh adanya kebutuhan dari institusi
untuk mengoptimalkan kemampuan untuk menganalisa
masalah-maslaah yang dihadapi yang nantinya akan
berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan.
Ketersediaan data yang lengkap dan tepat merupakan tolak
ukur dari kelangsungan hidup suatu institusi.
Salah satu indikasi keberhasilan suatu program studi
adalah dengan adanya data IPK mahasiswa yang dapat
diakses dengan cepat, tepat dan akurat. Masalah yang
terjadi saat ini pada umumnya terletak pada proses input
data-data beragam sehingga menyebabkan keterlambatan
pemrosesan data. Penelitian ini diharapkan dapat
menananggulanginya dengan adanya menggunakan

2.1 Data Warehouse
Data Warehouse adalah suatu database khusus yang
digunakan sebagai “gudang data” atau data yang telah
terkonsolidasi dari sumber-sumber data berbagai sistem
informasi yang ada pada suatu organisasi/perusahaan.
Menurut Kimball, ada beberapa requirement untuk data
warehouse, beberapa diantaranya adalah:
 Data warehouse harus membuat informasi dari suatu
perusahaan/institusi/organisasi mudah untuk diakses.
 Data warehouse harus menampilkan informasi
perusahaan/institusi secara konstan.
 Data warehouse harus menyajikan data yang nantinya
akan dijadikan dasar atau pedoman untuk pengambilan
keputusan.
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berbagai nilai agregasi yang menjadi dasar pengukuran
(measure) serta beberapa key yang terkait ke tabel dimensi
yang akan menjadi sudut pandang dari measure tersebut.
Stuktur dari fact table dan dimension table ini memiliki
skema perancangan sehingga dapat meningkatkan
performa dan kemudahan dalam penerjemahan ke sistem
OLAP. Schema inilah yang menjadi dasar untuk
melakukan data warehousing. Dua schema yang paling
umum digunakan oleh berbagai OLAP engine adalah
skema bintang (Star Schema) dan skema butir salju
(Snowflake Schema). Dalam penelitan ini penggambaran
data multidimensional menggunakan Star Schema.
Tabel dimensi merupakan tabel yang berisi data yang
menunjukan hasil tinjauan dari berbagai sudut pandang.
Tabel dimensi nantinya akan menyusun cube. Table
dimensi yang ada yaitu:

Gambar 1. Arsitektur Data Warehouse (Kimball,2002)

2.2 Perancangan Arsitektur Data Warehouse PTIK.

Tabel dim_mhs

Data source yang akan diolah diambil dari database
akademik Prodi PTIK. Data tersebut berisi semua data
akademik dari mahasiswa yang ada di prodi PTIK yang
biasanya akan di uplod per semester untuk ditampilkan
pada Sistem Informasi Akademik Universitas Negeri
Manado. Pemilahan data dilakukan untuk memilah data
apa saja yang akan digunakan tanpa mengganggu data
operasional yang sementara digunakan. Proses staging ini
dilakukan juga untuk memudahkan proses ETL nantinya,
karena data yang diambil benar-benar hanyalah data yang
dibutuhkan untuk Data Warehouse IPK mahasiswa.
Berikut adalah desain arsitektur data warehouse prodi
PTIK:

Tabel dimensi ini berisi data mahasiswa yang hanya
dibatasi pada nim, nama tempat dan tanggal lahir, jenis
kelamin dan tahun masuk.
dim_mhs
PK

sk_mhs
nim
nama_mhs
tempat_lahir
tanggal_lahir
jk
thn_masuk
kd_prodi

Tabel dim_dosen
Server SIA

Pentaho Server
OLTP-DB
Akademik

DB IPK_Mhs

ETL dengan
Pentaho Data
BI Server Integration-Kettle

Pentaho WorkBrench (Cube)

DataWarehouse

Tabel dimensi ini berisi data dosen yang hanya dibatasi
pada nama dosen, dan kode dosen. Untuk kode dosen
merupakan nidn.

OLAP or
Reporting System

dim_dosen
PK

sk_dosen
kd_dosen
nip
nama_dosen
Gelar_dosen
TempatLahir
TanggalLahir
JK
No_KTP
Kd_Prodi
Kd_MK
Nama_MK

End User Top Management Prodi

Gambar 2. Arsitektur Fisik Data Warehouse Prodi PTIK

Untuk sumber data (data source) menggunakan
Microsoft Access dan Ms, Excel sedangkan untuk
datawarehouse setelah selesai proses ETL akan
menggunakan MySQL.
Tabel dim_mk

2.3 Pemodelan Data Dimensional

Tabel dimensi ini berisi data mata kuliah, bobot sks
dari matakuliah tersebut dan di semester berapa mk
tersebut ada.

Pemodelan multidimensional database akan terdiri dari
tabel fakta (fact tables) dan tabel dimensi (dimension
tables) yang saling terkait. Suatu tabel fakta berisi
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dim_mk

Tabel fact_nilai

sk_mk

Tabel ini berisi semua data nilai mahasiswa PTIK pada
tiap matakuliah yang sudah di kontrak.

kd_mk
nama_mk
sks
semester
GanjilGenap
Kd_Dosen

fact_nilai

FK1
FK2
FK3

Tabel dim_waktu
Tabel dimensi ini berisi data waktu berupa hari,
kuartal, semester, bulan, tahun dan tanggal.

Tabel fact_ipk
Tabel ini berisi semua data ipk mahasiswa PTIK
disetiap tahun akademik berdasarkan semester ganjil dan
genap.

dim_waktu
PK

sk_mhs
sk_dosen
sk_waktu

sk_waktu
hari
kuartal
semester
bulan
tahun
tanggal

fact_ipk

FK2
FK3

Tabel dim_ipk

sk_waktu
sk_ipk

Berikut ini gambaran star schema dari ipk prodi dan
nilai mahasiswa.

Tabel dimensi ini berisi data index prestasi kumulatif
(IPK) mahasiswa pada setiap tahun akademik dan semester
ganjil maupun genap.

dim_mhs

dim_mk

PK sk_mhs

dim_ipk
PK

PK sk_mk

nim
nama_mhs
tempat_lahir
tanggal_lahir
jk
thn_masuk
kd_prodi

sk_ipk
nim
tahun_akademik
ganjilgenap
ip_semester
sks_semester
ip_kumulatif
sks_kumulatif

kd_mk
nama_mk
sks
semester
GanjilGenap
Kd_Dosen
dim_nilai

dim_ipk
PK sk_ipk
nim
tahun_akademik
ganjilgenap
ip_semester
sks_semester
ip_kumulatif
sks_kumulatif

Tabel dim_nilai

fact_ipk

fact_nilai

FK2 sk_waktu
FK3 sk_ipk

FK1 sk_mhs
FK2 sk_dosen
FK3 sk_waktu

dim_dosen
PK sk_dosen

hari
kuartal
semester
bulan
tahun
tanggal

dim_nilai
PK

nim
tahun_akademik
ganjilgenap
kd_mk
kelas
nilai_akhir (0-4)
grade(A-E)

dim_waktu
PK sk_waktu

Tabel dimensi ini berisi data nilai mahasiswa pada
setiap matakuliah setiap tahun akademik dan semester
ganjil maupun semester genap.

PK sk_nilai

sk_nilai
nim
tahun_akademik
ganjilgenap
kd_mk
kelas
nilai_akhir (0-4)
grade(A-E)

kd_dosen
nip
nama_dosen
Gelar_dosen
TempatLahir
TanggalLahir
JK
No_KTP
Kd_Prodi
Kd_MK
Nama_MK

Gambar 3. Star Schema Data Warehouse IPK Prodi PTIK

3. Hasil Percobaan

Tabel fact merupakan tabel yang berisi fakta-fakta
bisnis, umumnya merupakan tabel rincian transaksi yang
telah terjadi (Mulyana, 2015). Fact Table yang dirancang
dalam data warehouse ini diambil berhubungan dengan
data evaluasi dari Prodi PTIK. Satu fact table fact_ipk saja
sebenarnya apa sudah cukup menampilkan data ipk dari
tahun ke tahun. Namun dianggap perlu juga adanya
informasi tentang nilai dari tiap mahasiwa. Untuk itulah,
ditentukan dua fact table yaitu fact_ipk dan fact_nilai.

3.1 Pentaho Data Integration
Pentaho Data Integration (PDI) atau Kettle adalah
utilitas ETL open source di bawah Pentaho Corp.Amerika.
Proyek ini awalnya merupakan inisiatif dari Matt Casters,
seorang programmer dan konsultan Business Intelligence
(BI) dari Belgia yang telah menangani berbagai proyek BI
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untuk perusahaan besar. Saat ini Kettle merupakan utilitas
ETL yang sangat populer dan salah satu yang terbaik di
pasaran. Beberapa kelebihannya adalah sebagai berikut:
 Memiliki koleksi modul pengolahan data yang cukup
banyak. Lebih dari 100 modul atau step
 Memiliki modul yang memudahkan perancangan
model data warehouse seperti Slowly Changing
Dimension dan Junk Dimensions.
 Performa dan kemampuan skalabilitas yang baik dan
sudah terbukti.
 Dapat dikembangkan dengan berbagai plugin
tambahan
Utility Kettle yang akan digunakan dalam integrasi data ini
menggunkan Spoon.

Tabel Dimensi Dosen (dim_dosen)
Data dosen yang ada pada prodi (Data Source) adalah
data yang tersimpan dalam file excel. Penggabungan data
dilakukan untuk memperoleh data dosen yang lengkap.

3.2. Integrasi Data untuk Table Dimensi
Dengan menngunakan PDI- Kettle, keberagaman data
yang ada pada prodi PTIK dapat diintegrasi menjadi
database dengan platform database yang digunakan adalah
MySQL. Tabel-tabel dimensi inilah yang akan membentuk
Data Warehouse IPK untuk Prodi PTIK.
Gambar 5. Transformasi untuk tabel dim_dosen

Tabel Dimensi Mahasiswa (Dim_Mhs)

Setelah transformasi dilakukan dihasilkan tabel dimensi
doses sebagai berikut:

Data source dari table dim_mhs ini berasal dari daftar
nama mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa pada
tahun ajaran 2014 semester ganjil (1). Dimana total
mahasiswa yang terdaftar adalah 1293. Namun data ini
hanyalah berupa nama dan NIM saja yang disimpan dalam
file Excel. Sedangkan dalam data warehouse
membutuhkan data mahasiswa yang lengkap, antara lain
tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, tahun masuk,dsb.
Oleh karena itu, kolaborasi data dengan data induk yang
digunakan pada PDPT (Pangkalan Data PT) perlu
dilakukan. Data PDPT tersebut merupakan data
Ms.Access. Penggabungan data source dari file Excel dan
data pada Ms.Acces dapat dilakukan dengan menggunakan
PDI ini. Berikut ini gambaran transformation design untuk
menggunakan PDI-Kettle.

Gambar 6. Tabel data dari dim_dosen

Tabel Fact Nilai (fact_nilai)
Fact tabel dibuat dalam transformasi dengan
menggabungkan tabel dimensi yaitu dim_dosen, dim_mk,
dim_mhs, dim_nilai, dim_waktu yang sudah didesign
sebelumnya.

Gambar 4. Transformasi untuk tabel dim_mhs

Setelah transformasi dilakukan dihasilkan tabel dimensi
mahasiswa sebagai berikut:
Gambar 7. Transformasi ETL untuk tabel fact_nilai
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Tabel fact_nilai setelah trasformasi dijalankan adalah
sebagai berikut:

4. Kesimpulan
Keberagaman data yang menjadi sumber data yang ada
pada prodi PTIK dapat diatasi dengan menggunakan
Pentaho Data Integration (PDI)-Kettle. Hasil perancangan
IPK Data warehouse yang dihasilkan menjadikan data
dapat dilihat dalam bentuk tabel yang lebih tertata
sehingga mudah diolah. Data inilah yang siap diolah
menjadi Pentaho schema workbench dan selanjutnya
dashboard dapat disajikan dengan menggunakan Pentaho
Business Intelligence (BI) Server.
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Gambar 8. Table data fact_nilai

Tabel Fact Nilai (fact_ipk)
Fact tabel dibuat dalam transformasi dengan
menggabungkan tabel-tabel dimensi (dim_ipk dan
dim_mhs) yang sudah didesign sebelumnya.
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Gambar 9. Transformasi ETL untuk tabel fact_ipk

Tabel fact_ipk setelah trasformasi dijalankan adalah
sebagai berikut:

Gambar 10. Tabel data fact_ipk
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