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ABSTRACT 

This research is to investigate the potential that can be achieved by the use of data as agribusiness information resources 
and providing system using visualization and representation of multidimensional data based on OLAP (On Line 
Analytical Processing) technology. The developed systems include designing and building of data warehouse, 
development OLAP tool and testing integration system by comparing to agribusiness data resources from BPS of Central 
Java Province. The application needs processes of visualization, integration, aggregation, and summarizing of 
agribusiness data which is large in size and complex. The system is used for the analysis of heterogeneity pattern on data 
resources using visualization of data parameters such as line chart, bar chart, combination and pie chart. The system 
can be distributed widely through internet and is very user friendly.  
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1. Pendahuluan 
Kegagalan dan keberhasilan produksi pertanian seringkali dikaitkan dengan kondisi cuaca dan iklim[1]. Di daerah tropis, 
khususnya Indonesia anomali iklim berdampak terhadap pergeseran pola curah hujan, perubahan besaran curah hujan dan 
perubahan temperatur udara. Dampak lanjutan yang terjadi adalah musim kemarau dan kekeringan yang semakin 
panjang. Kejadian El Nino berpengaruh dalam penurunan curah hujan, dan peningkatan suhu udara, sedangkan kejadian 
La Nina berpengaruh dalam kenaikan curah hujan di atas curah hujan normal. Kedua fenomena alam tersebut dapat 
mengakibatkan terjadinya kegagalan panen akibat kekeringan maupun kejadian banjir akibat peningkatan curah hujan[2]. 
Pengetahuan terhadap sistem produksi dan berbagai parameter yang mempengaruhi serta dampak yang terjadi bermanfaat 
untuk meminimumkan risiko iklim yang mungkin muncul melalui mekanisme perencanaan budidaya seperti pemilihan 
komoditas dan penentuan pola tanam yang lebih baik. Namun demikian kendala mendasar yang sering dihadapi para 
petugas penyuluhan pertanian adalah keterbatasan data dan informasi produksi dan berbagai parameter lainnya. Hal ini 
disebabkan karena mekanisme distribusi data dan informasi pertanian belum optimal.  Salah satu pendekatan yang dipilih 
untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menerapkan teknologi OLAP. OLAP adalah sistem enterprise yang 
diperlukan untuk membuat, memanipulasi dan sintesis informasi melalui mekanisme pemodelan data. OLAP dapat 
digunakan untuk proses visualisasi, analisis, integrasi, agregasi dan perangkuman sejumlah besar data yang memiliki 
dimensi besar[3]. Penerapan dan perluasan sistem ini memungkinkan tersedianya layanan publik untuk akses sumberdaya 
alam di pedesaan khususnya penguatan pengetahuan bidang pertanian. Pada akhirnya sosial ekonomi pedesaan dapat 
berkembang sesuai dengan konsep Rural Community ICT [3][4]. 
 
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 
1. Melakukan eksplorasi informasi pertanian dengan parameter komoditas, periode/tahun, dan wilayah.  
2. Melakukan visualisasi informasi pertanian untuk memberikan kemudahan bagi pengguna dalam melakukan analisis 

dan pengambilan keputusan.  
3. Mengembangkan sistem basisdata warehouse sebagai media penyimpanan data pertanian. 
4. Membangun aplikasi terintegrasi yang digunakan sebagai perangkat (tool) untuk pemrosesan analisis secara online 

(OLAP).  
 
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 
1. Keterbatasan data dan informasi produksi serta berbagai parameter lainnya seperti periode tanam, meteorologi, pola 

tanam, jenis komoditas yang dibudidayakan, dan sebagainya. 
2. Keterbatasan kemampuan dalam mendistribusikan informasi pada semua pihak yang membutuhkan. 
3. Keterbatasan kemampuan untuk melakukan visualisasi, analisis, integrasi, agregasi dan perangkuman sejumlah besar 

data yang memiliki dimensi besar 
 
2. Kerangka Teoritik  
2.1 Analisis dan Visualisasi Informasi  
Proses analisis data bertujuan untuk melihat heterogenitas pola dalam sejumlah besar data. Misalnya untuk melihat 
kategorisasi data, kecenderungan data dan perbandingan perbedaan antara sekelompok besar data dengan yang lainnya. 
Pada dasarnya terdapat empat tahap analisis data, yaitu, memformulasikan suatu query yang digunakan untuk 
mengekstraksi data-data yang memiliki relefansi secara kuat dari sejumlah besar basisdata, ekstraksi agregat data dari 
basisdata ke dalam bentuk file atau tabel, visualisasi untuk menampilkan informasi secara grafis, analisis data, hasil akhir 
formulasi query dalam bentuk grafis yang mengandung informasi bagi penggunanya. 
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Pemanfaatan visualisasi dalam lingkungan bisnis merupakan metode yang cukup efisien untuk meningkatkan informasi 
yang diperoleh secara optimal dalam waktu yang cepat, sehingga proses analisis dan pengambilan keputusan dapat segera 
dilakukan. Visualisasi informasi yang digunakan meliputi diagram x-y, dan histogram dan kombinasi model scaterplot, 
digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk dua dan tiga dimensional[6].  
 
Salah satu metode visualisasi grafis yang digunakan dalam penelitian ini adalah JpGraph, yang merupakan suatu library 
berbasis OOP (Object Orianted Programming) dalam lingkungan pemrograman PHP. Penggunaan JpGraph didasarkan 
pada pertimbangan fleksibiltas sumber data yang digunakan, tersedia beberapa fitur grafik seperti line-plot, pie-plot 2D 
dan 3D, bar-plot, scatter plot, gantt chart, dan radar plot, dan kombinasi beberapa grafik dalam satu grafik.  
 
2.2. Data Multidimensional  
Pendekatan dimensional pada pemodelan data bertujuan untuk mengorganisir data ke dalam tabel fakta dan tabel 
dimensi. Data direpresentasikan dalam bentuk yang lebih mudah dipahami oleh pengguna berdasarkan pada berbagai 
dimensi yang dibutuhkan. Data multidimensional direpresentasikan dalam bentuk data cube. Pada setiap sisi data cube 
menjelaskan tentang berbagai dimensi data yang dianalisa. Sel pada data cube berisi tentang relasi data dari dimensi yang 
ada. Data cube dibentuk oleh mekanisme subset dari beberapa atribut pada database, sehingga setiap atribut akan 
berpengaruh terhadap atribut lainnya. Beberapa atribut diseleksi, dipilih dan ditetapkan sebagai atribut dimensi atau 
fungsional yang didasarkan pada agregasi dimensi dalam data cube tersebut. Konsep data multidimensional pada data 
cube terdiri atas beberapa unsur yang meliputi dimensi, yang merupakan kategori yang bersifat independen mengandung 
item yang digunakan sebagai kriteria query dalam basisdata, dan hirarki yang merupakan bentuk kesatuan dari dimensi. 
Sebuah dimensi dapat terbentuk oleh multilevel yang mempunyai parent child relationship. Level merupakan kumpulan 
dari hirarki. Sebuah dimensi terdiri dari banyak layer informasi, dan setiap layer adalah level. Dari beberapa dimensi data 
di atas dapat dibentuk suatu analisa data. Analisa dapat digambarkan dalam bentuk data cube sebagaimana pada Gambar 
1. 

 
Gambar 1. Contoh Model Data Cube 

 
Operasi query pada model data cube adalah agregasi data pada satu dimensi atau lebih. Misalnya dalam pencarian total 
penderita, pencarian total sub type, atau pencarian tiga ranking atas dasar kontak. Jenis-jenis query yang digunakan 
adalah sebagai berikut : 
1. Pivoting, rotasi pada cube untuk merubah orientasi dimensional pada analisis, misalkan pada cube 2D terdapat baris 

dan kolom.  
2. Slicing-dicing, melakukan proses seleksi subset pada cube. Memberikan nilai yang tepat pada atribut dalam dimensi, 

melakukan visualisasi dalam bentuk 3D-cube. 
3. Roll-up, beberapa dimensi memiliki hirarkikal yang ditentukan sebelumnya. Agregasi dapat menentukan tingkatan 

hirarkikal data. Sebagai contoh adalah penentuan hierarkikal waktu hari → minggu→ bulan → tahun . 
4. Drill-down, Operasional kebalikannya, dari hierarkikal rendah menuju hierarkikal lebih tinggi secara detail. 
5. Analisis trend melalui urutan periode waktu tertentu. 
 
3. Desain Sistem 
3.1. Desain Arsitektur Sistem  
Desain arsitektur sistem adalah sebagaimana disajikan pada Gambar 2.  
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Gambar 2. Desain Arsitektur Sistem 

 
Sebagaimana Gambar 2, basisdata operasional adalah basisdata yang dipergunakan oleh pengguna di setiap daerah untuk 
menyimpan berbagai data operasional sesuai dengan klasifikasi dan format data yang ditentukan misalkan dalam bentuk 
file excel, file .txt atau file .mdb. Melalui mekanisme Extraction Transform Loading (ETL), data dibersihkan (cleansing) 
dari kemungkinan kesalahan format data, penulisan data dan pembacaan data dalam komputer. Dalam data warehouse, 
data dipisahkan sesuai dengan atribut/entitas data dalam bentuk data mart, misalkan data mart wilayah, data mart 
komoditas, data mart periode dan sebagainya. Framework sistem ini berada dalam Olap Engine. Olap engine terdapat 
berbagai fungsi yang bekerja untuk proses analisis statistik. Informasi direpresentasikan dalam bentuk pemodelan secara 
tekstual, tabel, dan grafis. 
 
3.2. Desain Basisdata Sistem  
Basisdata sistem dibangun menggunakan model skema. Pertimbangan mendasar penggunaan skema adalah kebutuhan 
detail dan kompleksitas data pada sistem yang dibangun melalui mekanisme relasional antar tabel fakta dan dimensi. 
Skema menjabarkan data sehingga didapatkan informasi yang lebih detail melalui sebuah tabel fakta utama (fact table) 
dan tabel dimensi (dimension table) yang terdiri dari: tabel meteorologi (terdiri dari tabel kelembaban, temperatur dan 
hujan), tabel wilayah, tabel hektoare, tabel komoditas, tabel waktu (tabel tahun dan tabel periode panen), tabel panen 
serta tabel areal. Desain skema snowflake OLAP Sistem Informasi Pertanian Jawa Tengah adalah sebagaimana pada 
Gambar 3.  

 
Gambar 3. Desain Skema Sistem 

 
4. Hasil dan Pembahasan 
Representasi informasi sumberdaya pertanian secara visual dapat disajikan menggunakan histogram. Kemudahan analisis 
data dan ekstraksi informasi sumberdaya dapat ditunjukkan dengan penyediaan berbagai jenis histogram. Penyajian 
informasi menggunakan satu parameter dalam satu diagram pada dasarnya bertujuan untuk mengklasifikasikan suatu 
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objek berdasarkan satu karakteristik spesifik. Sebagai contoh adalah menyajikan informasi presentasi total produksi 
setiap daerah. Visualisasi dilakukan dalam bentuk diagram lingkaran (pie diagram) sebagaimana pada Gambar 4 melalui 
sintaks query sebagai berikut. 
…. 
"SELECT $select, SUM(pa.panen) AS total 
  FROM tb_informasi i INNER JOIN 
          tb_daerah d ON i.id_daerah = d.id_daerah INNER JOIN 
          tb_tanaman t ON i.id_tanaman = t.id_tanaman INNER JOIN 
          tb_waktu w ON i.id_waktu = w.id_waktu INNER JOIN 
          tb_tahun y ON w.id_tahun = y.id_tahun INNER JOIN 
          tb_periode pe ON w.id_periode = pe.id_periode INNER JOIN 
…. 
          tb_panen pa ON i.id_panen = pa.id_panen 
  WHERE ($where = '$nilai') 
  GROUP BY $select"; 
…. 
 

 
Gambar 4. Visualisasi Diagram Lingkaran Dalam Parameter Produksi Per Daerah 

 
Penyajian informasi menggunakan dua parameter dapat dilakukan melalui beberapa model diagram. Contoh pertama 
adalah dengan menggunakan diagram garis (line diagram) sebagaimana Gambar 5. Untuk menghasilkan visualisasi 
diagram garis dalam parameter produksi dan periode panen digunakan queri sebagai berikut. 
…. 
SELECT pe.periode, SUM(pa.panen) AS total 
  FROM tb_informasi i INNER JOIN 
        tb_waktu w ON i.id_waktu = w.id_waktu INNER JOIN 
        tb_periode pe ON w.id_periode = pe.id_periode INNER JOIN 
        tb_panen pa ON i.id_panen = pa.id_panen 
  GROUP BY pe.periode 
  ORDER BY pe.periode"; 
…. 

 
Gambar 5. Visualisasi Diagram Garis Dalam Parameter Produksi Dan Periode Panen 

 
Penyajian informasi menggunakan dua parameter dalam satu diagram dapat dilakukan menggunakan diagram batang 
(bar diagram) sebagaimana pada Gambar 6 dengan menggunakan query sebagai berikut. 
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…. 
"SELECT $select, SUM(pa.panen) AS total 
  FROM tb_informasi i INNER JOIN 
          tb_daerah d ON i.id_daerah = d.id_daerah INNER JOIN 
          tb_tanaman t ON i.id_tanaman = t.id_tanaman INNER JOIN 
          tb_waktu w ON i.id_waktu = w.id_waktu INNER JOIN 
          tb_tahun y ON w.id_tahun = y.id_tahun INNER JOIN 
          tb_periode pe ON w.id_periode = pe.id_periode INNER JOIN 
…. 
          tb_panen pa ON i.id_panen = pa.id_panen 
  WHERE ($where = '$nilai') 
  GROUP BY $where, $select…. 
 

 
Gambar 6. Visualisasi Diagram Batang Dalam Parameter Produksi Dan Per Daerah 

 
Penyajian informasi dengan tiga parameter dalam satu diagram dapat dilakukan menggunakan diagram kombinasi antara 
batang dan garis (linebar diagram) sebagaimana pada Gambar 7 menggunakan query sebagaimana berikut ini. 
…. 
SELECT d.daerah, $select, pa.panen 
  FROM tb_informasi i INNER JOIN 
          tb_daerah d ON i.id_daerah = d.id_daerah INNER JOIN 
          tb_tanaman t ON i.id_tanaman = t.id_tanaman INNER JOIN 
          tb_waktu w ON i.id_waktu = w.id_waktu INNER JOIN 
          tb_tahun y ON w.id_tahun = y.id_tahun INNER JOIN 
          tb_periode pe ON w.id_periode = pe.id_periode INNER JOIN 
…. 
          tb_luas lp ON i.id_luas = lp.id_luas INNER JOIN 
          tb_hektar hh ON i.id_hektar = hh.id_hektar 
  WHERE (y.id_tahun = '$tahun') AND (pe.id_periode = '$periode') AND (t.id_tanaman = '$tanaman') 
 GROUP BY d.id_daerah, d.daerah, $select, pa.p 
 

 
Gambar 7. Visualisasi 3 Parameter Menggunakan Diagram Kombinasi Batang Garis  

 
5. Kesimpulan 
Aplikasi sistem informasi pertanian menggunakan data warehouse dan OLAP dapat mengatasi persoalan besarnya 
kompleksitas struktur data, kebutuhan analisis, dan distribusi informasi secara lebih luas dalam waktu yang cepat serta 
mudah untuk dipahami (user friendly). Visualisasi informasi sumberdaya pertanian dapat dilakukan dalam model data 
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multidimensional menggunakan grafik yang dibentuk melalui mekanisme pemrosesan dan analisis secara online dalam 
bentuk grafik garis, grafik batang, kombinasi keduanya, dan lingkaran. 
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