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ABSTRACT 
A university needs in-depth knowledge to conduct evaluation, planning and decision making. Static reporting systems are 
considered not flexible in exploring information within an existing information system. Dynamic reporting tools are 
needed so that users can perform data analysis by looking at the available data from various dimensions. A solution 
proposed in this paper is to develop a data warehouse. Information for the data warehouse is extracted from the existing 
operational data stores. The research reprinted here elaborates the use of data warehouse for academic purpose at 
Nasional University, starting from the planning stage to design and implementation stage. A Web-based application is 
developed as media for accessing information in the data warehouse. 
Kata Kunci: Data Warehouse, Academic Data  
 
1. Pendahuluan 
Sebuah perguruan tinggi perlu memberikan pelayanan kepada para stakeholder yang diantaranya adalah mahasiswa. 
Contoh-contoh pelayanan yang diberikan kepada mahasiswa diantaranya adalah berkaitan dengan administrasi 
pembayaran, administrasi pendaftaran mata kuliah, administrasi penyelenggaraan perkuliahan, serta administrasi 
kelulusan. Sebuah sistem informasi yang terintegrasi tentunya diperlukan untuk mempercepat kegiatan pelayanan 
tersebut. Data dari kegiatan akademik dari tahun ke tahun akan terus bertambah dan membuat ukuran database menjadi 
semakin besar. Agar tidak membebani sistem pemrosesan transaksi yang ada, pada saatnya data lama perlu dipindahkan 
ke sebuah data warehouse. Sebuah data warehouse akan memberikan laporan yang bersifat dinamis dan bisa dilihat dari 
berbagai dimensi[1]. Laporan yang dihasilkan juga akan mempunyai kemampuan untuk diperinci lebih lanjut ataupun 
diringkaskan. Tanpa adanya data warehouse, laporan-laporan yang dihasilkan akan lebih bersifat statis sesuai dengan 
yang telah diberikan oleh aplikasi yang berada pada tingkatan sistem informasi manajemen. 
 
Penelitian ini berusaha untuk membangun sebuah data warehouse untuk kegiatan akademik yang nantinya diharapkan 
akan dapat menunjang pengambilan keputusan di level universitas. Data akademik dari Universitas Nasional (UNAS) 
digunakan sebagai uji coba. UNAS adalah sebuah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Jakarta yang memiliki tujuh 
Fakultas untuk jenjang pendidikan Strata Satu (S1) dengan 17 Program Studi, tiga Program Studi untuk jenjang 
pendidikan Magister (S2), serta tiga Akademi dengan enam Program Studi Diploma Tiga (DIII). Pembahasan pada 
tulisan ini meliputi kegiatan perancangan data warehouse yang termasuk di dalamnya perancangan arsitektur, pemilihan 
sumber data, dan pemodelan data. Sesudah itu akan dijelaskan hasil implementasi dari data warehouse yang telah 
dirancang. 
 
2. Perancangan Data Warehouse 
Tahap perancangan adalah merupakan tahap awal yang penting untuk dilakukan dalam pembentukan data warehouse. Di 
dalamnya meliputi perancangan arsitektur logical maupun fisik dari data warehouse [2], pemilihan data pada sumber data 
yaitu aplikasi-aplikasi yang telah ada, dan dilanjutkan dengan pemodelan data dimensional.  
 
2.1 Perancangan Arsitektur Data Warehouse 
Gambar 1a memperlihatkan rancangan arsitektur logical dari data warehouse UNAS. Sumber data operasional yang 
digunakan adalah database AKADEMIK yang merupakan database yang berisi semua data akademik UNAS. Dari 
sumber data tersebut, secara periodik dilakukan pemilihan data dan selanjutnya dimuatkan ke database terpisah yaitu 
AKADSL agar database operasional tidak terganggu kinerja sistemnya. Sebelum proses pemuatan data ke database 
AKADSL, harus melalui proses pengecekan terlebih dahulu untuk memastikan data dapat dimuat ke database AKADSL. 
Setelah itu dilakukan proses pembersihan dan transformasi data pada database AKADSL. Hasil dari proses pembersihan 
dan transformasi ini baru dapat disimpan ke data warehouse. 
 
Gambar 1b memperlihatkan rancangan arsitektur fisik dari data warehouse UNAS. Pada konfigurasi ini pengguna 
mengakses data warehouse melalui server aplikasi. Database AKADSL dan data warehouse berada pada mesin yang 
sama sehingga proses Ekstraksi, Transformasi dan Loading dilakukan di mesin data warehouse dan tidak mengganggu 
kerja mesin operasional. 
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(a) Arsitektur Logical     (b) Arsitektur Fisik 

Gambar 1. Arsitektur Logical dan Fisik dari Data Warehouse UNAS 
 
2.2 Sumber Data 
Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan akademis, UNAS telah mengembangkan beberapa aplikasi untuk melayani 
mahasiswa, dosen maupun staf administrasinya. Aplikasi-aplikasi yang dikembangkan merupakan aplikasi yang berbasis 
Intranet atau aplikasi yang hanya dapat diakses di lingkungan kampus dengan client-server application dan aplikasi yang 
berbasis Internet atau aplikasi yang dapat diakses baik di dalam kampus maupun di luar kampus dengan berbasis web. 
Aplikasi-aplikasi tersebut adalah : 

• Sistem Informasi Akademi (SIA) yang merupakan aplikasi akademik yang utama. Dengan aplikasi ini dosen 
dapat melakukan pengisian nilai secara online. 

• Layanan Akademik Mahasiswa merupakan aplikasi yang digunakan oleh mahasiswa. Dengan aplikasi ini 
mahasiswa dapat melakukan pengisian KRS (Kartu Rencana Studi) secara online. Selain itu juga dapat melihat 
nilai dan jadwal kuliah masing-masing. 

• Aplikasi Pendaftaran Mahasiswa Baru merupakan aplikasi yang digunakan untuk menangani proses penerimaan 
mahasiswa baru. 

• Visual Scheduling Sistem (VSS) merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengelola jadwal ruangan untuk tiap 
fakultas pada setiap semester. 

 
2.3 Pemodelan Data Dimensional 
Skema yang digunakan adalah star schema dimana terdapat satu tabel fakta dan beberapa tabel dimensi. Alasannya 
adalah proses query yang lebih ringan dan memudahkan penjelajahan terhadap data dimensinya, selain itu tabel  
dimensinya tidak memerlukan tabel sub dimensi karena tabel dimensinya tidak mengandung ringkasan atau tidak 
memiliki perbedaan tingkat ukuran.  
 
Tabel fakta yang terbentuk dari perancangan data warehouse ini merupakan tabel yang berhubungan dengan evaluasi 
kegiatan akademik mahasiswa mulai dari pendaftaran mahasiswa baru sampai kelulusan mahasiswa. Tabel fakta yang 
ada di data warehouse UNAS dijelaskan sebagai berikut: 

• Tabel camaba_fact 
Tabel ini berisi semua data yang berhubungan dengan penerimaan mahasiswa baru yang meliputi data pribadi, 
nilai yang diperoleh, status terima dan status daftar dari calon mahasiswa. Star schema untuk penerimaan 
mahasiswa baru dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

• Tabel nilaimhs_fact 
Tabel ini berisi data nilai yang telah diperoleh mahasiswa yang terdiri dari matakuliah yang dipilih, tingkat 
pengulangan dan nilai yang diperoleh. Star schema untuk Nilai Mahasiswa dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

• Tabel hasilstudy_fact 
Tabel ini berisi semua data catatan akademik dari mahasiswa yang terdiri dari IPS, IPK, SKS yang diambil dan 
SKS yang sudah ditempuh pada periode tersebut. Selain itu juga terdapat data status akademik mahasiswa pada 
periode tersebut. Star Schema untuk Catatan Akademik Mahasiswa dapat dilihat pada Gambar 4. 

 
Tabel dimensi merupakan tabel yang berisi data yang menunjukkan tinjauan dari berbagai perspektif. Penjelasan dari 
masing-masing tabel dimensi dijelaskan sebagai berikut: 

• Tabel periode_dim 
Data yang termasuk dimensi periode adalah tahun akademik, semester (ganjil dan genap) dan perkuliahan 
(reguler dan pendek). 
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• Tabel mhs_dim 
Dimensi mahasiswa mencakup data pribadi mahasiswa seperti nama, tanggal lahir, alamat dan lain sebagainya. 

 

• Tabel progdi_dim 
Dimensi jurusan mengandung data tentang jenjang pendidikan, fakultas dan jurusan, dimana setiap fakultas 
terdiri dari satu jurusan atau lebih. Jenjang pendidikan terdiri dari D3, S1, dan S2. 

 

• Tabel status_dim 
Dimensi status menunjukkan informasi tentang status akademik yang terdiri dari Aktif, Cuti, Lulus, Cuti Tidak 
Lapor, Mengundurkan Diri dan Drop Out. 

 

• Tabel jalur_dim 
Dimensi jalur menunjukkan informasi tentang jalur masuk. Ada dua Jalur penerimaan mahasiswa baru di UNAS 
yaitu jalur reguler dan jalur pindahan 

 

• Tabel mk_dim 
Dimensi matakuliah menunjukkan informasi tentang data matakuliah yang terdiri dari nama matakuliah, kode 
matakuliah, sks dan jenis matakuliah. 

 

• Tabel range_ipk_dim 
Data yang termasuk range IPK adalah IPK antara 0 dan 2.74, IPK antara 2.75 dan 3.00, IPK antara 3.01 dan 
3.50, IPK antara 3.51 dan 4.00. 

 

• Tabel range_ips_dim 
Data yang termasuk Range IPS adalah IPS antara 0 dan 2.74, IPS antara 2.75 dan 3.00, IPS antara 3.01 dan 3.50, 
IPS antara 3.51 dan 4.00. 

 

• Tabel range_sksambil_dim 
Data yang termasuk Range SKS adalah SKS antara 0 - 18, SKS antara 19 - 21, SKS antara 22 – 26. 

 

 
Gambar 2. Star Schema Mahasiswa Baru 

 

 
Gambar 3. Star Schema Nilai Mahasiswa 
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Gambar 4.  Star Schema Catatan Akademik Mahasiswa 

 
3. Kapabilitas Data Warehouse 
Kemampuan penyediaan informasi dari data warehouse ini digunakan untuk melakukan analisa terhadap kegiatan 
akademik yang berlangsung di UNAS baik dari pendaftaran sampai kelulusan mahasiswa sehingga pimpinan universitas 
dapat menentukan langkah apa saja yang perlu diambil untuk meningkatkan kualitas kegiatan akademik di UNAS.  
 
3.1 Presentasi Data Warehouse 
Kemampuan data warehouse menyediakan informasi kepada pengguna merupakan hal terpenting dari data warehouse. 
Platform database yang digunakan untuk data warehouse ini adalah PostgreSQL. Sedangkan tools yang digunakan untuk 
presentasi data kepada pengguna disesuaikan dengan kemampuan berintegrasi dengan PostgreSQL sebagai platform 
database data warehouse. Tools yang digunakan adalah: 

• Mondrian: merupakan OLAP engine yang menggunakan bahasa pemrograman Java[3]. 
• Jpivot: merupakan JSP yang dapat menampilkan OLAP table dan chart. 

Aplikasi berbasis web dengan bahasa pemrograman Java digunakan sebagai media untuk mempresentasikan data. 
 
3.2 Penyediaan Informasi 
Data warehouse UNAS dibangun agar dapat menyediakan informasi yang cepat, tepat dan akurat sehingga pimpinan 
UNAS dapat mengambil keputusan yang tepat dalam meningkatkan proses kegiatan akademik di UNAS. Karena 
menggunakan aplikasi berbasis web maka informasi yang tersedia ini dapat diakses dari komputer manapun yang 
mempunyai koneksi ke Internet sehingga lebih memudahkan pengguna. Kemampuan yang dimiliki aplikasi data 
warehouse ini antara lain: 

• Kemampuan roll-up dan drill-drown sehingga memudahkan dalam memetakan data dan mempertajam analisis. 
Roll-up adalah kemampuan untuk menampilkan data dengan tingkat rincian yang lebih rendah. Drill-down 
adalah kemampuan menampilkan data dengan tingkat rincian yang lebih tinggi. 

• Kemampuan membuat query sendiri sesuai dengan kebutuhan. 
• Kemampuan report customization sesuai dengan kebutuhan informasi. 
• Kemampuan untuk membuat chart atau grafik sesuai dengan laporan yang diinginkan. 
• Kemampuan membuat report dalam format Excel dan PDF. 

 
Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru 
Informasi tentang penerimaan mahasiswa baru digunakan untuk melihat : 

1. Berapa jumlah calon mahasiswa yang mendaftar, yang diterima dan yang melakukan registrasi untuk tiap 
jurusan per periode. 

2. Jurusan mana yang mengalami penurunan jumlah calon mahasiswa yang mendaftar, diterima dan registrasi. 
Sehingga dapat dicari penyebabnya dan dicari solusinya. 

3. Komposisi jumlah mahasiswa baru pada periode tertentu. 
Contoh tampilan informasi pendaftaran mahasiswa baru tersebut dapat dilihat pada Gambar 5 dan Gambar 6. 
 
Informasi Status Akademik Mahasiswa 
Status akademik terdiri dari Aktif, Cuti, Lulus, Cuti Tidak Lapor, Mengundurkan Diri dan Drop Out. Informasi tentang 
status akademik ini sangat diperlukan untuk melihat komposisi jumlah mahasiswa berdasarkan status akademiknya dalam 
satu periode tertentu. 
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Gambar 5.  Laporan Pendaftaran Mahasiswa Baru UNAS 

 
 

 
Gambar 6.  Grafik Pendaftaran Mahasiswa Baru UNAS 

 
Informasi Distribusi Jumlah SKS Ambil Mahasiswa 
Jumlah SKS yang dapat diambil oleh seorang mahasiswa tergantung dari IPS yang didapat semester sebelumnya. 
Sehingga semakin bagus IPS mahasiswa tersebut semakin banyak juga jumlah SKS yang bisa diambil, semakin banyak 
SKS yang sudah diambil maka semakin cepat juga masa studi mahasiswa tersebut. Informasi tentang distribusi jumlah 
SKS ambil digunakan untuk melihat banyaknya mahasiswa yang mengikuti perkuliahan berdasarkan range jumlah SKS 
yang diambil. Selain itu juga digunakan untuk melihat rata-rata jumlah SKS yang diambil mahasiswa dalam satu periode 
tertentu. 
 
Informasi Distribusi Indeks Prestasi Semester (IPS) Mahasiswa 
IPS merupakan salah satu indikator keberhasilan mahasiswa dalam satu semester. Semakin banyak mahasiswa yang 
mendapat IPS yang bagus dalam suatu jurusan, semakin baik penilaian terhadap jurusan tersebut. Informasi tentang 
distribusi IPS mahasiswa digunakan oleh pimpinan UNAS untuk melihat jumlah mahasiswa berdasarkan range IPS yang 
sudah ditentukan. Selain itu juga dapat digunakan untuk melihat rata-rata IPS mahasiswa dalam satu periode tertentu. 
 
Informasi Distribusi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Mahasiswa 
IPK merupakan salah satu indikator keberhasilan studi mahasiswa selama periode yang sudah ditempuh. IPK dihitung 
berdasarkan nilai yang diperoleh selama masa studi mahasiswa tersebut. Informasi tentang distribusi IPK mahasiswa 
digunakan oleh pimpinan UNAS untuk melihat jumlah mahasiswa berdasarkan range IPK yang sudah ditetapkan. Selain 
itu juga digunakan untuk melihat rata-rata IPK yang diperoleh oleh mahasiswa. 
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Informasi Profil Lulusan 
Salah satu kriteria laporan akademik yang menjadi kebutuhan UNAS adalah profil lulusan. Informasi tentang profil 
lulusan digunakan untuk melihat : 

1. Profil lulusan berdasarkan jenjang studi dalam satu periode tertentu. 
2. Jumlah mahasiswa lulusan dalam satu periode tertentu. Semakin banyak jumlah lulusan yang tepat waktu maka 

semakin baik penilaian terhadap jurusan tersebut. 
3. Jumlah mahasiswa lulusan berdasarkan masa studinya. 

 
Informasi Distribusi IPK Lulusan 
Informasi mengenai distribusi IPK lulusan digunakan oleh pimpinan UNAS untuk melihat: 

1. Kualitas dari mahasiswa lulusan. 
2. Jumlah mahasiswa lulusan berdasarkan range IPK yang sudah ditentukan. 
3. Rata-rata IPK dari mahasiswa lulusan. 

 
3.3 Pengaruh Perubahan  
Dengan adanya data warehouse, proses penyusunan laporan menjadi lebih sederhana, karena pengguna bisa melakukan 
customization report sesuai dengan yang diinginkan, sehingga akan ada efisiensi waktu dari yang sebelumnya 
memerlukan waktu satu bulan untuk membuat program lagi atau satu minggu untuk mengerjakan secara manual menjadi 
hanya satu hari. Dengan demikian UNAS dapat mengurangi jumlah sumber daya manusia yang sebelumnya dialokasikan 
untuk melakukan penyusunan laporan dan menjadi lebih fokus pada hal-hal lain yang lebih penting untuk meningkatkan 
kualitas kegiatan akademik UNAS. Selain itu data warehouse ini juga menyimpan data history status akademik 
mahasiswa sehingga laporan yang dahulu sulit disediakan menjadi lebih mudah. 

 
Pemenuhan kebutuhan laporan ini juga menjadi lebih fleksibel untuk para pimpinan UNAS karena dapat diakses melalui 
Internet sehingga meskipun tidak dapat datang ke kampus UNAS, pimpinan tetap bisa mendapatkan laporan untuk 
mendukung proses pengambilan keputusan. 
 
4. Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat diambil dari implementasi sebuah data warehouse untuk menunjang kegiatan akademik di 
UNAS adalah sebagai berikut: 

1. Dengan adanya data warehouse, proses penyusunan laporan di UNAS menjadi lebih sederhana, karena 
pengguna bisa melakukan customization report sesuai dengan yang diinginkan, sehingga ada efisiensi waktu 
dari yang sebelumnya memerlukan waktu satu bulan untuk membuat program baru atau satu minggu untuk 
mengerjakan secara manual menjadi hanya satu hari. Dengan demikian UNAS dapat mengurangi sumber daya 
manusia dan biaya untuk kebutuhan penyusunan laporan. 

2. Untuk data warehouse UNAS, media presentasi yang digunakan adalah aplikasi berbasis web sehingga 
pemenuhan kebutuhan laporan menjadi lebih fleksibel untuk para pimpinan UNAS karena dapat diakses melalui 
Internet. 

 
Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mengarah ke pemanfaatan dari data warehouse untuk data mining. 
Dengan telah terbentuknya informasi yang terintegrasi di dalam data warehouse, pola-pola yang ada di dalamnya dapat 
digali untuk kemudian menghasilkan informasi yang berharga untuk pengambilan keputusan. Sebagai contoh, 
karakteristik dari mahasiswa-mahasiswa yang pada akhirnya drop out bisa diidentifikasi untuk kemudian dilakukan aksi 
untuk menurunkan tingkat drop out[4]. Selain itu juga bisa diteliti karakteristik mahasiswa yang mengambil program-
program peminatan tertentu. 
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