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DATA dlm suatu ORGANISASI

� Dari mana data itu berasal?

� Berapa tahun data customer disimpan dan

digunakan?

� Berapa Tahun data keuangan disimpan?

� Berapa model platform penyimpanan data 

yang dipakai?
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KRISIS INFORMASI

� Bagaimana data berkembang?

� Bagaimana cara penggunaan data?

� Bagaimana kebutuhan informasi terpenuhi?

KARAKTERISTIK STRATEGI 

INFORMASI.

� INTEGRATED (terintegrasi dlm suatu sistem
yang besar)

� DATA INTEGRITY (akurasi data terjaga)

� ACCESSIBLE (dapat dengan mudah
diakses)

� CREDIBLE (data dan informasi yang 
dihasilkan terpercaya)

� TIMELY (sesuai dengan kebutuhan dan tepat
waktu)
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SOLUSI IT ���� INFORMASI

OPERATIONAL SYSTEM

� MENDAPATKAN DATA dengan

menjalankan proses bisnis

� Data Order

� Data Pengiriman Barang

� Data Tagihan

� Data Pembayaran
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INFORMATIONAL SYSTEM

� BERUSAHA MENDAPATKAN INFORMASI 

dengan melihat jalannya proses

� Tampilkan product dengan penjualan tertinggi

� Tampil permasalahan di bagian tertentu

� Beri peringatan jika pemasaran drop

OPERATIONAL VS 

INFORMATIONAL



5

FITUR INFORMATIONAL 

SYSTEM

� Database didesain untuk kebutuhan analisis

� Dapat mengambil data dari berbagai aplikasi

� Mudah digunakan dan mendukung proses interaktif
yang panjang

� Dapat digunakan secara intensive

� Dapat berkerja dengan meminimalkan kontrol dari
user

� Data terupdate secara periodik dan stabil

� Data terdiri dari data saat ini dan data historis

� Dapat diakses secara online

� Dapat digunakan untuk medapatkan report

4 LEVEL KEBUTUHAN Dlm

PROSES ANALISIS 

1. Dapat menjalankan query dan report 
sederhana dari data current dan histori

2. Dapat menjalankan berbagai kemungkinan
analisa dari berbagai cara

3. Dapat digunakan untuk query, step back, 
analisis, dan kebutuhan lainnya

4. Fokus pada kondisi data historis dan
menggunakannya untuk kebutuhan yang 
akan datang
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DATA WAREHOUSE 

adalah solusi untuk nenerapkan

INFORMATIONAL SYSTEM

DATAWAREHOUSE = 

INFORMATIONAL ENVIRONMENT

DW = IE Yang:

� Menyediakan berbagai hal dari sistem yang besar secara
terintegrasi

� Menjadikan ketersediaan informasi dari data yang besar baik
current and historis mudah untuk digunakan sebagai pendukung
keputusan.

� Dapat digunakan untuk mengambil informasi pendukung
keputusan tanpa mempengaruhi operational systems

� Menyediakan berbagai informasi bagi organisasi secara
Konsisten

� Menyediakan sumber daya yang digunakan untuk menjalankan
strategi infomrasi yang flexible dand interactive
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PRINSIP DASAR DW

Sumber Data Internal 

Sumber 

Data 

Operasional 

1 

Sumber 

Data 

Operasional 

2 

Sumber 

Data 

Eksternal 

 

Manajer 

Data Warehouse 

• Perangkat EIS 

• Perangkat pelaporan 

• Perangkat 
pengembangan 

aplikasi 

OLAP 

Data Mining 

 

Data 

Warehouse 

KONSEP DASAR DW

� Mengambil data dari berbagai operational systems

� Jika dibutuhkan dapat menyertakan data yang 

relevant dari sumber lain diluar sistem seperti

indikator keberhasilan

� Mengintegrasikan seluruh data dari berbagai

sumber

� Menghinlangkan data yang tidak konsisten dan

merubah bentuk sesuai kebutuhan

� Menyimpan data dalam format yang mudah

digunakan untuk pengambilan keputusan
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DW = BLEND OF 

TECHNOLOGIES

Contoh 3 level DW di Bank
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ARSITEKTUR DW

SOURCE DATA

� PRODUCTION DATA (data dari

proses transaksi yang terjadi)

� INTERNAL DATA (spreadsheets, 

documents, customer profiles, dan

beberapa departmental databases)

� ACHIVED DATA (data arsip)

� EXTERNAL DATA (data dari luar

sistem)
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DATA STAGING

� DATA EXTRACTION

Melakukan penyiapan proses hubungan dengan

Data Source untuk pengambilan data

� DATA LOADING

Memindahkan data dari source data

� DATA TRANFORMATION

Melakukan pengubahan bentuk data

DATA STORAGE

Digunakan untuk

� Menyimpan large volumes of historical data 

for analysis.

� Menyimpan data dalam structures yang 

cocok untuk analisis, and tidak digunakan

untuk pengeambilan sebagian informasi.

� Membedakan dari data storage operational 

systems.
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DATA STORAGE

META DATA

� Digunakan untuk menyimpan berbagai

catatan mengenai data (Data 

Dictionary/Catalog)

� Menyimpan informasi mengenai:

� struktur data secara logical

� File dan alamatnya

� Index, dls
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MANAGEMENT & CONTROL 

� Berfungsi untuk mengkoordinasikan

� layanan dan seluruh aktivitas datawarehouse.

� Data trasformation

� Data Transfer

INFORMATION DELIVERY

� Menyediakan seluruh informasi bagi

pengguna data warehouse dengan berbagai

cara dan methode seperti :

� Ad hoc reports 

� complex queries, 

� Multidimensional (MD) analysis

� statistical analysis 

� Executive Information Systems (EIS)

� data-mining applications
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INFORMATION DELIVERY


