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ABSTRACT 
As the business competition growing rapidly, the enterprise executives need an exact information as the basic reference 
in making strategic decision. That is why data warehouses (DWH) get involved in strategic decision making and are 
usually very effective. DWH needs to be designed as an enterprise architecture context, so it would achieve a hollistic 
point of view to the enterprise needs. One of the most adopted approach by practitioner in enterprise architecture is 
Steven Spewaks’ Enterprise Architecture Planning (EAP). This research would design DWH for PT. TELKOM using 
EAP approach. EAP defines architectural construction in developing methodology and the whole strategy. This research 
focuses on data warehouse design for marketing and customer relation process. EAP is expected to provide 
comprehensive and systematic main frame, so that the process of developing DWH can be more effective. 
Keywords: Data Warehouse, Enterprise Architecture Planning, Strategic Decision. 
 
1. Pendahuluan 
Seiring dengan ketatnya persaingan bisnis, para eksekutif dituntut untuk mengambil langkah-langkah strategis yang tepat 
dalam mempertahankan eksistensinya. Keadaan ini membuat keberadaan sistem pendukung pengambilan keputusan 
dalam perusahaan menjadi sangat krusial. Sistem yang tidak didukung data yang memadai dapat menggiring perusahaan 
mengambil keputusan–keputusan yang salah dan berakibat fatal bagi kelangsungan bisnisnya. Data yang valid, konsisten, 
serta merepresentasikan data historis perusahaan sangat diperlukan sebagai acuan dasar dalam menentukan kebijakan 
strategis.  
 
Sejak tahun 1980an, muncul berbagai aplikasi pengelola data operasional perusahaan. Namun kemudian disadari bahwa 
yang sebenarnya dibutuhkan adalah informasi, bukan sekedar data. Hal ini memicu hadirnya teknologi data warehouse 
(DWH), sehingga kebutuhan akan data historis dan terintegrasi dapat dipenuhi. DWH merupakan struktur arsitektural 
yang mendukung pengelolaan data yang subject-oriented, terintegrasi, time-variant, non-volatile dan berisi data summary 
maupun detil[2]. 
 
Pembangunan DWH merupakan pekerjaan besar dan tidak mudah. Terlalu banyak masalah integrasi dan konsolidasi data 
diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan terhadap perusahaan. Baik dalam membangun struktur teknologi informasi 
yang baru maupun dalam melakukan perbaikan terhadap sistem yang sudah ada, perspektif perusahaan sangat 
dibutuhkan. Untuk itu dibutuhkan suatu metodologi yang mampu mendefinisikan dengan jelas arsitektur perusahaan 
sehingga rencana implementasi DWH dapat selaras dengan kebutuhan bisnis. Enterprise Architecture Planning (EAP) 
merupakan salah satu metodologi dalam menggambarkan perusahaan secara holistik dan komprehensif. EAP 
mendefinisikan arsitektur  penggunaan informasi dalam mendukung bisnis dan perencanaan implementasinya dalam 
perusahaan[4]. 
 
2. Data Warehouse dan EAP 
2.1 Data Warehouse 
Data warehouse adalah kumpulan data dari berbagai sumber yang ditempatkan menjadi satu dalam tempat penyimpanan 
berukuran besar lalu diproses menjadi bentuk penyimpanan multidimensional dan didesain untuk querying dan reporting. 
Menurut Bill Inmon[2], data yang disimpan di dalam DWH ini memiliki empat karakteristik, yaitu:  
1. Subject oriented 

DWH didesain untuk menganalisa data berdasarkan subyek-subyek tertentu, bukan pada proses atau fungsi aplikasi 
tertentu.  

2. Integrated 
DWH dapat menyimpan data-data yang berasal dari sumber-sumber yang terpisah ke dalam suatu format yang 
konsisten dan saling terintegrasi satu dengan lainnya.   

3. Time variant 
 DWH menyimpan data yang bersifat historis.  
4. Non-volatile 
 Data pada DWH tidak di-update secara real time tetapi di refresh dari sistem operasional secara reguler. 
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Istilah-istilah yang berkaitan dengan DWH:  
1. Data Mart  

Adalah suatu bagian pada data warehouse yang mendukung pembuatan laporan dan analisa data pada suatu unit, 
bagian atau operasi pada suatu perusahaan. 

2. On-Line Analytical Processing (OLAP)  
Merupakan suatu pemrosesan database yang menggunakan tabel fakta dan dimensi untuk dapat menampilkan 
berbagai macam bentuk laporan, analisis, query dari data yang berukuran besar. 

3. On-Line Transaction Processing (OLTP) 
 Merupakan suatu pemrosesan yang menyimpan data mengenai kegiatan operasional transaksi sehari-hari. 
4. Dimension Table 

Tabel yang berisikan kategori dengan ringkasan data detail yang dapat dilaporkan. Seperti laporan laba pada tabel 
fakta  dapat dilaporkan sebagai dimensi waktu (yang berupa perbulan, perkwartal dan pertahun). 

5. Fact Table 
Merupakan tabel yang umumnya mengandung angka dan data history dimana key (kunci) yang dihasilkan sangat 
unik, karena key tersebut terdiri dari foreign key (kunci asing) yang merupakan primary key (kunci utama) dari 
beberapa dimension table yang berhubungan. 

 
2.2 EAP 
Perencanaan arsitektur enterprise adalah proses pendefinisian arsitektur dalam penggunaan informasi untuk mendukung 
bisnis dan rencana untuk mengimplementasikan arsitektur tersebut[4]. Definisi ini mengandung tiga kata kunci: 
1. Pendefinisian 

Ini berarti melakukan pendefinisian arsitektur sistem bukan merancang sistem tersebut. Arsitek enterprise 
mendefinisikan arsitektur, sedangkan perancangan sistem merupakan tanggung jawab perancang. 

2. Arsitektur 
Arsitektur merujuk ke tiga arsitektur yang didefinisikan, yaitu: arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur 
teknologi. 

3. Rencana  
 Arsitektur mendefinisikan apa yang diperlukan dan rencana mendefinisikan kapan mengimplementasikannya. 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 1. Komponen dan Lapisan EAP 
 
 
Gambar 1 mengilutrasikan empat lapisan dan tujuh komponen utama dalam EAP. Empat lapisan dan tujuh komponen 
tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut[4]:  
1. Lapisan 1 (di mana kita memulainya) 

a. Inisiasi perencanaan: mempersiapkan pelaksanaan proyek EAP (seperti: membuat rencana kerja, memastikan 
komitmen manajemen, dan lain-lain). 

2. Lapisan 2 (di mana kita sekarang) 
a. Pemodelan bisnis: menghimpun pengetahuan mengenai bisnis dan informasi yang digunakan dalam 

melangsungkan bisnis. 
b. Sistem dan teknologi saat ini: mendefinisikan sistem dan teknologi yang ada saat ini sebagai dasar untuk rencana 

migrasi jangka panjang 
3. Lapisan 3 (di mana kita ingin berada di masa mendatang) 

a. Arsitektur data: mendefinisikan jenis data utama yang dibutuhkan untuk melangsungkan bisnis 
b. Arsitektur aplikasi: mendefinisikan jenis aplikasi utama yang dibutuhkan untuk mengelola data dan mendukung 

fungsi bisnis 
c. Arsitektur teknologi: mendefinisikan platform teknologi yang dibutuhkan untuk menyediakan lingkungan untuk 

aplikasi yang mengelola data dan mendukung fungsi bisnis 
4. Lapisan 4 (bagaimana kita mencapainya) 

a. Rencana implementasi: menentukan tahapan implementasi aplikasi, jadwal implementasi, dan mengajukan jalur 
yang jelas untuk bermigrasi dari posisi kita saat ini ke posisi yang diinginkan di masa mendatang. 
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3. Metodologi Penelitian 
Tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 
1. Pengumpulan Data 

- Pemodelan Bisnis: menganalisa visi dan misi perusahaan, rantai nilai, serta proses bisnis yang didukung DWH. 
- Analisa Kondisi Saat Ini 

2. Analisa dan Perencanaan Enterprise Arsitektur 
 Menyusun model tingkat tinggi arsitektur DWH sekaligus rencana untuk mengimplementasikannya. 
 
4. Pemodelan Bisnis 
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. adalah penyedia layanan telekomunikasi dan jaringan terbesar di Indonesia. 
TELKOM menyediakan layanan InfoComm, telepon tidak bergerak kabel (fixed wireline) dan telepon tidak bergerak 
nirkabel (fixed wireless), layanan telepon seluler, data dan internet, serta jaringan dan interkoneksi, baik secara langsung 
maupun melalui anak perusahaan. Berikut adalah proses bisnis utama dan proses bisnis pendukung PT. TELKOM: 

 
Gambar 2. Rantai nilai Perusahaan. 

 
5. Sistem dan Teknologi Saat Ini 
Redundansi dan Penggunaan Data 
Masih terdapat redundansi pada beberapa data di DWH PT. TELKOM, yaitu data yang berada di beberapa kantor 
regional. Namun sebagian besar data sudah distandardkan di kantor pusat. 
 
Utilisasi 
Keberadaan DWH bagi PT. TELKOM memiliki peranan penting sebagai penyedia informasi untuk evaluasi proses 
bisnis. Informasi yang dihasilkan dapat berupa evaluasi kinerja, analisa operasional dan sebagai sistem pendukung 
pengambilan keputusan.  
 
Keusangan Teknologi  
Pada kantor regional tertentu masih ditemukan kendala yang berkaitan dengan jaringan komunikasi. 
 
Integrasi dan Bagi Pakai Data 
DWH di PT. TELKOM telah mengalami evolusi selama bertahun-tahun. Pada pengembangan awalnya, data regional 
diolah secara parsial di masing-masing kantor regional kemudian diolah ulang di kantor pusat. Hal ini menyebabkan data 
berulang (redundansi) dan ketidaksinkronan antara data regional dengan data gabungan di kantor pusat. Sampai dengan 
saat ini, sebagian besar data telah distandardkan di kantor pusat, sehingga kendala redundansi dan integrasi dapat 
diminimalisir. 
 
6. Arsitektur Sistem 
6.1 Arsitektur Aplikasi 
DWH di PT. TELKOM dikembangkan untuk menghasilkan informasi komprehensif yang dapat diakses oleh seluruh 
bagian perusahaan yang dapat digunakan untuk mendukung proses analisa dan pelaporan yang mencakup area bisnis 
CRM & Marketing, Service & Network, dan Billing. Adapun proses yang paling terkait dengan DWH adalah proses 
berikut: 
1. Marketing Offer & Customer Relationship Management 

a. Marketing & Offer Management 
b. Customer Relationship Management  

2. Operation Support 
a. Maintenance Management 
b. Research Development Management 
c. Construction Management 
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Skema aplikasi konseptual yang diajukan dan hirarkinya dapat dilihat pada gambar berikut: 

 
Gambar 3. Skema Aplikasi  

 
6.2 Arsitektur Data 
Identifikasi Dimensi 
Dimensi diperoleh dari identifikasi atribut penting yang melekat pada data. Kandidat dimensi adalah sebagai berikut:  
 Product,  
 Location,  
 Time,  
 Operator, dan 
 Line Category. 

 
Identifikasi Tabel Fakta 
Tabel fakta diperoleh dari identifikasi informasi dan aplikasi apa yang diharapkan dapat disediakan oleh DWH. Dari hasil 
analisa tersebut, didapat table-table fakta sebagai berikut: 
 Fact tabel Sales 

 Dimensi terkait: Location, Product, Linecat 
 Fact tabel Keluhan  

 Dimensi terkait: Location, Time, Linecat 
 Fact tabel Payment  

 Dimensi terkait: Time, Product, Linecat 
 Fact tabel Revenue  

 Dimensi terkait: Time, Location, Product, Linecat 
 Fact tabel Gangguan  

 Dimensi terkait: Location, Time, Linecat 
 Fact tabel Kampanye  

 Dimensi terkait: Time, Product 
 Fact tabel Pelanggan  

 Dimensi terkait: Location, Product, Linecat 
 Fact tabel Service_order  

 Dimensi terkait: Time, Location, Product, Linecat 
 Fact tabel Service_usage  

 Dimensi terkait: Location, Product, Time, Operator 
 Fact tabel Traffic  

 Dimensi terkait: Location, Product, Linecat, Time, Operator 
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Gambar 4. memperlihatkan schema semua fact tabel dengan dimensi-dimensinya. 
 

  
Gambar 4. Skema DWH 

7. Kesimpulan 
1. Pendekatan EAP menyediakan pendefinisian menyeluruh dari perusahaan dan kebutuhannya akan DWH. Dengan 

demikian rencana pengembangan dapat selaras dengan tujuan perusahaan, sehingga proses perancangan DWH 
menjadi lebih sistematis dan efektif. 

2. Aktivitas perancangan DWH menjadi lebih mudah jika didasarkan pada hasil analisa kebutuhan, terutama dalam 
identifikasi data yang perlu disediakan yang kemudian akan menjadi fact tabel. Pada penelitian ini dihasilkan 
beberapa fact tabel baru, yaitu: kampanye, service_order, service_usage, dan keluhan pelanggan. 
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