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ABSTRACT 

PT. XYZ, as one of leaders for telecommunication industry in Indonesia, has already collected huge data from their day-
to-day operational business. The data collected is a valuable asset and has an important role in gaining competitive 
advantage for the company. The purpose of this research is to construct a data warehouse for PT.XYZ that will be used to 
provide comprehensive online reporting with roll-up and drill-down features for network performance monitoring. 
Furthermore, this research is extended by using one of data mining techniques, which is time series analysis, to show the 
network performance trend of PT.XYZ. Two tools are used in this research, Microsoft SQL Server 2005 and RapidMiner. 
The results show that data warehouse can be used to provide timely, accurate, online analytical reporting while at the 
same time, it can further be utilized for data mining purposes.  
Keywords: Data Warehouse, Data Mining, Forecasting, Time Series Analysis 
 
1. Pendahuluan 
Data merupakan aset perusahaan yang sangat berharga. Dengan memanfaatkan data yang dimiliki, perusahaan dapat 
memonitor proses bisnis perusahaan yang sedang dijalankan. Pengelolaan data yang baik dan penggunaan atau pemilihan 
data yang tepat akan turut menentukan kelangsungan bisnis perusahaan. Ketergantungan perusahaan terhadap data sudah 
tidak bisa diabaikan lagi, apalagi di jaman serba modern dengan perkembangan teknologi yang begitu cepatnya. 
 
Di sektor telekomunikasi, data yang dihasilkan dari aktivitas para pelanggannya yang kemudian berkaitan dengan 
elemen-elemen jaringan komunikasi sangatlah penting. Data sektor telekomunikasi perlu terus dimonitor perkembangan 
dan aktifitasnya karena sangat penting bagi kelangsungan bisnis perusahaan agar tetap bisa bertahan dalam persaingan 
yang sangat ketat menghadapi kompetitor lainnya. Berbagai cara dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi untuk dapat 
meningkatkan kemampuan bersaing perusahaan, salah satunya adalah dengan memperbaharui teknologi yang digunakan.  
  
Teknologi dalam basisdata saat ini memungkinkan penyimpanan data dalam ukuran yang sangat besar seiring dengan 
meningkatnya jumlah data yang dimiliki oleh perusahaan. Teknologi tersebut dikenal dengan sebutan data warehouse[1]. 
Data warehouse menjadi pondasi untuk pembangunan fasilitas analisis data secara online serta penyediaan dashboard 
bagi eksekutif. Data yang ada di dalam data warehouse juga dapat dimanfaatkan dengan teknik data mining untuk 
menemukan pola dan memperoleh pengetahuan yang dapat mendukung pengambilan keputusan bisnis[2]. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk turut memberikan kontribusi bagi perusahaan untuk dapat menghadirkan kualitas jaringan 
yang lebih baik dari segi kinerja, skalabilitas, kehandalan, dan ketersediaan sehingga dapat memberikan keuntungan bagi 
bisnis perusahaan. Kontribusi yang dimaksudkan adalah dengan memanfaatkan fitur data warehouse dan data mining 
untuk meningkatkan kualitas dan kinerja jaringan telekomunikasi GSM pada perusahaan telekomunikasi PT. XYZ (nama 
perusahaan sengaja disamarkan untuk kepentingan perusahaan yang diteliti). Implementasi data warehouse dan data 
mining dilakukan dengan menggunakan perangkat bantu Microsoft SQL Server 2005[3] dan RapidMiner[4].  
 
Makalah ini terbagi dalam lima bagian. Bagian pertama berisi pendahuluan dan tujuan penelitian. Bagian kedua dan 
ketiga mengulas tentang perancangan dan implementasi data warehouse. Ulasan mengenai implementasi data mining 
ditempatkan di bagian keempat. Makalah ini diakhiri dengan kesimpulan di bagian kelima. 
 
2. Perancangan Data Warehouse 
Proses perancangan arsitektur data warehouse adalah proses yang sangat rumit, untuk memulainya kita harus 
mendefinisikan kebutuhan dari pengguna dan menentukan data apa saja yang dibutuhkan. Perancangan arsitektur data 
warehouse dapat dibagi dalam dua bagian yaitu arsitektur logical dan arsitektur fisik. Arsitektur logical adalah rancangan 
tahapan alur data dari sumber data sampai ke data warehouse, sedangkan arsitektur fisik adalah gambaran teknis dari 
konfigurasi yang akan diterapkan pada data warehouse. 
 
2.1 Arsitektur Logical 
Gambar 1 memperlihatkan arsitektur logical dari data warehouse yang akan dibangun. Sumber data yang akan dilibatkan 
adalah basisdata yang digunakan untuk penyimpanan data operasional dari elemen-elemen jaringan yang biasanya 
diperoleh dari OSS (Operation and Support Subsystem) dan sheet file yaitu data yang diperoleh dari laporan harian yang 
berisikan kualitas dan kinerja masing-masing elemen jaringan yang terdapat di jaringan PT. XYZ. 
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Dari sumber-sumber tersebut, kemudian dilakukan proses extraction yaitu proses pemilihan data yang diperlukan. Data 
yang sudah diseleksi selanjutnya disatukan ke dalam suatu sistem basisdata sementara yang terpisah (dalam teori data 
warehouse disebut data staging). Pemisahaan basisdata tersebut perlu dilakukan agar tidak mengganggu kinerja dari 
masing-masing sistem basisdata operasional yang ada.  
 
Sesudah masuk ke dalam data staging, selanjutnya dilakukan proses cleansing yaitu proses pembersihan data dan proses 
transformasi. Proses terakhir yang perlu dilakukan adalah proses loading yaitu proses memasukkan data hasil dari tahap 
sebelumnya ke dalam data warehouse.  

2.2 Arsitektur Fisik 
Sumber data dari database operasional berjalan di atas platform UNIX, sedangkan data sheet file berbentuk excel 
berjalan di atas platform Microsoft Windows Server 2003. Terhadap kedua sumber tersebut akan dilakukan proses 
pemilihan data (extract) dan transformasi. Data yang sudah dibersihkan selanjutnya dimuat (loading) ke dalam data 
warehose. Perangkat bantu yang digunakan untuk data warehouse adalah Microsoft SQL Server 2005 yang berjalan di 
atas platform Windows Server 2003 (lihat Gambar 2). 
 
 

       
Gambar 1.  Arsitektur Logical                                                Gambar 2.  Arsitektur Fisik 

2.3 Proses ETL 
Proses ETL (Extraction, Transformation, Loading) merupakan proses yang harus dilalui dalam pembentukan data 
warehouse. Sub bab ini mengulas proses ETL yang dilakukan dalam penelitian ini. 
 
Extraction 
Ekstraksi dilakukan dari sumber data yang digunakan melalui proses pemilihan data yang kemudian disimpan pada 
basisdata sementara. Dalam penelitian ini, basisdata sementara ditempatkan pada penyimpanan basisdata, mesin dan 
platform yang sama dengan yang digunakan untuk data warehouse nantinya.  
 
Cleansing  
Proses cleansing adalah proses untuk membersihkan data yang rangkap, tidak konsisten, rusak (corrupt), tidak benar 
(bernilai salah), data yang hilang (kosong), atau data dengan spasi yang berlebihan. Seperti disebutkan di Bagian 2.1, 
terdapat dua jenis sumber data yaitu basisdata dan sheet file excel. Bentuk format struktur data kedua sumber data yang 
berbeda membutuhkan proses pengintegrasian yang cermat. Sebagai contoh, untuk atribut traffic dari basisdata dan 
atribut call traffic dari sheet file excel, jika keduanya dianggap berbeda maka hal ini akan memberikan pemahaman yang 
tidak tepat, karena sebenarnya keduanya memiliki arti pemahaman yang sama. 
 
Transformasi 
Proses transformasi yang dilakukan dibagi berdasarkan dua level yaitu record-level dan field-level. Pada proses ini 
dilakukan proses pemilihan, penggabungan dan agregasi untuk mendapatkan data ringkasan sesuai dengan dimensi yang 
akan dibuat. Proses transformasi ke field yang baru dapat dilakukan dengan menggunakan suatu rutin (menggunakan 
script) tertentu untuk melakukannya.  
 
Contoh dari proses transformasi pada record-level dan field-level dapat dilihat pada Gambar 3, 4, dan 5. Gambar 3 
menunjukkan proses transformasi di level field yang dilakukan pada satu field, yang terjadi pada proses ini adalah data 
diambil dari field sumber (cellid) ke field tujuan (cellid) dengan kriteria bahwa dua huruf pertama dari setiap record harus 
diawali dengan karakter“NK”, sehingga cellid NK201184 akan digunakan sedangkan HW111183 tidak akan digunakan 
dalam proses tersebut. Gambar 4 menunjukkan proses transformasi multiple-field, dimana proses yang dilakukan adalah 
mengambil data dari satu field sumber (Date) kemudian dipetakan ke dalam tiga field tujuan (DayNumberOfMonth, 
MonthNumberOfYear,CalendarYear). Sedangkan pada Gambar 5 ditampilkan proses transformasi pada level record, 
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dimana pada proses ini diambil beberapa field dari tabel sumber (tabel GoodResult dan tabel ScrapResult) lalu 
digabungkan ke dalam tabel tujuan (PerformanceResult). 
 
Loading 
Proses terakhir yang perlu dilakukan adalah proses pemuatan data (loading). Data yang digunakan pada tahap ini 
merupakan data dari proses-proses yang dilakukan sebelumnya yaitu ekstraksi, pembersihan (cleaning) dan transformasi 
untuk kemudian dimasukkan ke dalam data warehouse. Cara pemuatan data ke dalam data warehouse adalah dengan 
menggunakan script yang dijalankan secara periodik. Alur proses loading yang dilakukan dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

                          
Gambar 3. Field Level – Single-Field                      Gambar 4. Field Level – Multiple-Field 

 

      
Gambar 5.  Record Level                                        Gambar 6. Proses Loading 

 
3. Implementasi Data Warehouse 
Untuk menunjang proses analisis yang akan dilakukan oleh pengguna maka data warehouse yang telah dirancang perlu 
dipresentasikan kepada pengguna. Perangkat yang digunakan untuk menunjang tahapan ini adalah Reporting Service 
SQL Server 2005 dan Microsoft IIS 6.0 yang diintegrasikan dengan platform basisdata yang digunakan pada data 
warehouse. Sedangkan media yang digunakan untuk menampilkan presentasi tersebut adalah menggunakan media web. 
Dengan menggunakan media web diharapkan dapat mempermudah pengguna dalam melihat informasi, kapan saja dan 
dimana saja, selama terhubung dengan jaringan dan memiliki web browser. 
 

Perangkat bantu Reporting Service SQL Server 2005 digunakan untuk membangun fasilitas pelaporan untuk eksekutif 
yang memiliki fasilitas roll-up, drill-down, dan measure sehingga dapat digunakan untuk menganalisa data dan 
menampilkannya dalam bentuk diagram (chart). Roll-up adalah fitur dimana data ditampilkan dengan tingkat rincian 
yang lebih rendah, drill-down adalah fitur dimana data ditampilkan dengan tingkat rincian yang lebih tinggi dan measure 
digunakan untuk menampilkan data yang merupakan hasil perhitungan atau kalkulasi. Reporting Service SQL Server 
2005 juga menyediakan fasilitas untuk dapat melakukan dan mengeksekusi query dengan mudah yang dalam 
pelaksanaannya dilakukan dengan menggunakan fitur query manager.  
 
Gambar 7 memperlihatkan contoh halaman web yang dihasilkan dari data warehouse untuk menampilkan data traffic per 
wilayah. Dengan informasi ini, PT. XYZ dapat melihat wilayah mana saja yang nilai traffic-nya tinggi dan wilayah mana 
saja yang nilai traffic-nya rendah. Nilai yang ditampilkan dapat dimonitor sesuai periode yang diinginkan (bulanan, 
kuartal, semester, tahunan), sehingga melalui informasi ini PT. XYZ dapat melakukan perencanaan strategi investasi 
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seperti misalnya menentukan kebutuhan untuk meng-upgrade BTS atau ekspansi jaringan yang ada dalam rangka 
memenuhi permintaan traffic yang lebih tinggi dari sebelumnya. Nilai yang ditampilkan dapat diatur tingkat kerinciannya 
dengan memanfaatkan fasilitas roll-up/drill-down yang ada. 
 

 
Gambar 7. Laporan Traffic per-Wilayah 

 
4. Implementasi Data Mining 
Data yang ada di dalam data warehouse selain dapat digunakan untuk menunjang analisis data dengan memanfatkan 
fasilitas OLAP (Online Analytical Processing) juga dapat dimanfaatkan untuk mencari pola di dalamnya dengan 
menggunakan teknik data mining. Pola yang dihasilkan dapat digunakan untuk membantu organisasi mengambil 
keputusan bisnis. Salah satu kebutuhan bisnis perusahaan telekomunikasi yang dapat dibantu oleh data mining adalah 
prediksi traffic dari jaringan yang dimiliki untuk keperluan perencanaan pemeliharaan jaringan.  
 
Teknik data mining yang dapat digunakan untuk keperluan tersebut di antaranya adalah time series. Time series analysis 
dapat digunakan untuk menemukan pola dari data yang berurutan untuk kemudian memprediksi (forecasting) nilai yang 
akan datang. Time series dapat digunakan untuk menganalisis tren, siklus, dan seasonal. Dalam penelitian ini, digunakan 
dua algoritma untuk melakukan time series yaitu algoritma yang ada di Microsoft SQL Server 2005 dan RapidMiner. 
RapidMiner adalah data mining tools yang bersifat open source dan berjalan dalam lingkungan java[4].  
 
Untuk penyiapan data sebelum dijadikan masukan bagi algoritma data mining yang digunakan, ditempuh langkah-
langkah tambahan sebagai berikut terhadap data yang ada: 
 
Transformasi Data 
Transformasi data pada penelitian ini melibatkan hal-hal berikut:  
• Aggregation: summarization atau aggregation dapat digunakan untuk mengurangi jumlah data yang dilibatkan. 

Sebagai contoh, data traffic harian dan call drop harian masing-masing ditotalkan untuk menghitung total traffic dan 
total call drop dalam satu bulan. Data CSSR, SCR, CDR dan HOSR masing-masing dirata-ratakan untuk 
mendapatkan rata-rata di dalam satu bulan. 

• Generalization: dengan memanfaatkan hirarki konsep dari sebuah atribut dapat dilakukan generalization untuk 
mereduksi data yang diolah. Contoh dari generalization adalah atribut kategori city yang dapat ditarik ke level yang 
lebih tinggi yaitu province. Province dapat ditarik ke level yang lebih tinggi yaitu region dan region bisa ditarik ke 
level yang lebih tinggi yaitu country. 

• Missing value handling: data yang hilang dapat disebabkan karena proses integrasi antara dua sumber yang berbeda 
tidak memiliki definisi atribut yang sama atau memang nilai yang ada kosong karena memang tidak ada nilai data 
yang dapat diterima. Untuk mengatasi permasalahan ini, nilai yang kosong digantikan dengan nilai rata-rata dari 
atribut yang bersangkutan. Sebagai contoh, jika terdapat nilai traffic yang kosong pada suatu cell dalam suatu hari 
dengan periode pengukuran bulanan, maka nilai yang kosong tersebut digantikan dengan nilai rata-rata traffic cell 
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tersebut dalam periode pengukuran satu bulan. Jika dalam suatu record terlalu banyak data hilang ditemukan, maka 
dapat saja diambil tindakan untuk menghapus record tersebut. 
 

Data Mining 
Teknik data mining yang digunakan dalam penelitian ini adalah time series analysis terhadap data traffic harian untuk 
memprediksi total traffic per region periode bulanan untuk tahun berikutnya. Untuk itu, ditempuh tiga tahapan sebagai 
berikut[5]: 
1. Pembuatan mining model. Pada tahapan ini ditentukan jumlah kolom yang akan digunakan sebagai key, input, 

kolom yang diprediksi dan algoritma yang digunakan. Yang dijadikan key pada training data ini adalah 
geographyKey, timeKey dan region. Input yang digunakan adalah Traffic, CSSR, CDR, SCR, HOSR dan Call 
Drop. Sedangkan yang akan diprediksi sama dengan Input yang digunakan. Selanjutnya dilakukan pemilihan teknik 
data mining yang sesuai dengan kebutuhan analisis yang akan dilakukan, dalam hal ini adalah time series analysis. 

2. Model Training. Pada tahap ini data historical (yaitu data elemen jaringan selama satu tahun) dimasukkan ke data 
mining engine. Selanjutnya, algoritma time series akan menganalisa data masukan dan melakukan proses scanning 
terhadap data yang digunakan untuk menemukan korelasi antar nilai atribut yang telah didefinisikan.  

3. Prediction. Untuk memprediksi nilai traffic per bulan tahun berikutnya, diperlukan trained mining model dan 
dataset yang baru. Ketika prediksi, data mining engine menerapkan aturan yang ditemukan dari tahap training ke 
dataset yang baru dan menentukan hasil prediksi untuk masing-masing kasus yang dimasukkan. Yang dimaksud 
kasus di sini adalah nilai traffic yang digunakan untuk memprediksi nilai total traffic sesuai dengan periode yang 
ditentukan per masing-masing regional. Trained mining model yang diperoleh dari tahap kedua diterapkan ke 
dataset yang baru untuk mendapatkan prediksi untuk masing-masing total traffic per regional.  

 
Gambar 8 menunjukkan hasil time series analysis yang dilakukan. Dari gambar tersebut dapat terlihat bahwa Microsoft 
SQL Server 2005 dan RapidMiner memberikan hasil yang hampir sama. Kedua algoritma memberikan hasil yang lebih 
baik dibandingkan prediksi yang dilakukan oleh PT. XYZ. Namun demikian, hasil dari kedua algoritma dan prediksi dari 
PT. XYZ sama-sama memberikan hasil di bawah kondisi aktual. Ini menunjukkan bahwa tetap saja kondisi di kehidupan 
nyata dapat memberikan hasil yang berbeda dari prediksi yang dilakukan oleh komputer. Walau bagaimanapun, dari hasil 
yang ada, perusahaan dapat mengambil keputusan-keputusan bisnis sebagai berikut: 
1. Melakukan perencanaan strategis investasi untuk mengatasi jumlah lonjakan traffic yang akan terjadi pada bulan 

yang akan datang seperti melakukan upgrade atau penambahan BTS baru dan elemen jaringan lainnya agar dapat 
mengatasi manajemen load traffic secara optimal. 

2. Informasi traffic serta pola yang dibentuk dari masing-masing traffic per bulan dapat dimanfaatkan untuk 
melakukan perencanaan sumber daya dan operasional pemeliharan. 

3. Membantu pihak manajemen untuk menentukan apakah keputusan yang diambil akan memberikan keuntungan atau 
kerugian. Contoh ketika diprediksi akan terjadi lonjakan traffic pada bulan Desember tetapi pada bulan selanjutnya 
diprediksi akan mengalami penurunan maka pihak perencanaan dapat mengambil keputusan apakah akan 
menambah kapasitas atau hanya akan mengubah konfigurasi elemen jaringan yang ada  

4. Membantu pihak pemasaran dalam menentukan saat yang tepat untuk melakukan promosi dengan melihat pola 
traffic dari masing-masing regional dalam suatu waktu. Contoh ketika traffic diprediksi rendah pada bulan Januari 
maka pihak pemasaran dapat melakukan promosi pada bulan tersebut. 

 

 
Gambar 8. Hasil Time Series Analysis 
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5.  Kesimpulan 
Dari penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Implementasi data warehouse pada PT. XYZ membantu melihat informasi elemen jaringan dengan lebih cepat 

(melalui otomatisasi pelaporan), lebih rinci (dengan kemampuan rollup dan drilldown), dan lebih akurat. Hal ini 
penting karena informasi yang diperoleh dengan cepat dapat dijadikan sebagai bahan untuk analisis dan pengawasan 
elemen jaringan sehingga keuntungan dengan menggunakan data warehouse pun dapat diperoleh 

2. Implementasi data warehouse menggunakan SQL Server 2005 dapat memudahkan pekerjaan pelaporan yang selama 
ini masih dilayani secara manual. Dengan demikian terjadi efisiensi dalam penggunaan sumber daya manusia yang 
dimiliki PT. XYZ. 

3. Implementasi data mining melalui time series analysis membantu perusahaan mengambil keputusan yang tepat dalam 
melakukan prediksi terhadap data elemen jaringan yang dimiliki oleh PT. XYZ sehingga perusahaan dapat 
mengambil langkah-langkah untuk menghadapinya. Ujicoba yang dilakukan dengan menggunakan tools Microsoft 
SQL Server 2005 ataupun RapidMiner menghasilkan prediksi yang baik, lebih baik dari prediksi yang dilakukan oleh 
perusahaan, tetapi tetap saja hasil prediksi masih berada dibawah kondisi aktual. Data mining dapat membantu 
pekerjaan yang dilakukan tetapi tetap saja membutuhkan keterlibatan manusia sebagai pengambil keputusan final. 

Dalam pengembangan selanjutnya, cakupan data warehouse dapat diperluas lagi ke data elemen jaringan yang lain 
sehingga dapat memperkaya informasi yang bisa diperoleh. Selain itu, implementasi data mining yang ada dapat 
diperluas dengan menggunakan teknik data mining dan algoritma lain untuk menemukan pengetahuan-pengetahuan yang 
dapat berguna bagi PT. XYZ.  
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