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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

STMIK AKAKOM Yogyakarta merupakan Perguruan Tinggi 

Swasta di lingkungan Kopertis Wilayah V yang mengelola data 

akademik secara OLTP.  

Sebagaimana diketahui, OLTP merupakan suatu 

pemrosesan yang menyimpan data mengenai kegiatan 

operasional transaksi sehari-hari, sehingga ketika akan 

memperoleh informasi berisi data-data historis yang akan dipakai 

dalam proses analisis cukup memerlukan waktu, tenaga, dan 

rentetan proses yang rumit, serta kurangnya perangkat 

pendukung yang mempermudah pengelolaan data akademik 

mahasiswa. Di sisi lain OLTP belum sepenuhnya mendukung ke 

arah penyediaan infrastruktur data mining yang dapat menyajikan 

informasi pengetahuan. 

Teknologi data warehouse dengan metode pengolahan OLAP 

didalamnya dapat digunakan sebagai salah satu solusi untuk 

mengatasi hambatan tersebut di atas. Data warehouse dapat  

memisahkan beban kerja analisis dari beban kerja transaksi dan 

memungkinkan organisasi menggabung/konsolidasi data dari 
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berbagai macam sumber. Data yang berada di dalam data 

warehouse menurut W. H. Inmon (Wiley Publishing, Inc., 2005) 

adalah koleksi data yang bersifat subjectoriented, terintegrasi, 

time-variant, dan non-volatile yang digunakan untuk mendukung 

proses pengambilan keputusan organisasi yang strategis.  

Kelebihan OLAP adalah kemampuannya untuk menciptakan 

struktur bisnis dan menggabungkannya dengan cara tertentu 

sehingga pengguna dapat dengan cepat menjawab berbagai 

pertanyaan bisnis. Dengan menggunakan metode OLAP data-data 

yang terkait dengan kondisi akademik mahasiswa dapat 

dikumpulkan kedalam suatu data warehouse. Data warehouse ini 

berfungsi sebagai sumber data untuk menghasilkan informasi 

historis rata-rata kondisi akademik dari seluruh mahasiswa. 

Dengan demikian secara rutin di akhir semester, institusi 

pendidikan dapat melihat dan mengukur bagaimana 

memanfaatkan informasi tersebut sebagai bahan dalam 

pengambilan keputusan, agar peningkatan kompetensi 

mahasiswa selalu menghasilkan pencapaian maksimal. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

merancang sebuah data warehouse dengan metode OLAP di 
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dalamnya yang ada pada data akademik STMIK AKAKOM 

Yogyakarta. 

1.3 Ruang Lingkup 

 Adapun ruang lingkup permasalahan yang diteliti adalah 

sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya membahas beberapa informasi yang 

terkait dengan aktifitas akademik mahasiswa seperti :  

a. Rerata perolehan SKS dari seluruh mahasiswa yang berasal 

dari semua program studi yang ada (terdapat lima program 

studi, yaitu Teknik Informatika, Sistem Informasi, 

Komputerisasi Akuntansi, Teknik Komputer, dan 

Manajemen Informatika).  

b. Informasi rerata IPK mahasiswa dari semua program studi  

di setiap semester. 

c. Informasi rerata IPS mahasiswa dari semua program studi  

di setiap semester. 

2. Uji coba integrasi dengan dashboard aplikasi yang dibuat 

menggunakan bahasa pemrograman Java untuk menampilkan 

hasil pengolahan OLAP. 

3. Data yang digunakan adalah data mahasiswa dari semua 

jurusan di STMIK AKAKOM Yogyakarta mulai dari angkatan 

2002 sampai dengan 2012. 
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4. Teknik pemodelan yang digunakan untuk pemodelan data 

adalah skema bintang. 

5. Proses ETL dilakukan secara manual, mengingat sumber data 

yang dikelola bukan dari berbagai lingkup lingkungan data. 

6. Menggunakan analisa multidimensi. 

1.4  Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk memberikan 

kemudahan kepada pejabat struktural di STMIK AKAKOM 

Yogyakarta untuk melihat data rerata aktifitas akademik seluruh 

mahasiswa, sehingga di setiap periode semester dapat 

mengevaluasi dan menentukan kebijakan yang berpengaruh 

kepada mahasiswa. 


