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ABSTRAK 

Di Indonesia, perguruan tinggi selalu dituntut untuk memiliki mutu 

yang tinggi dalam memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

Untuk itu, perguruan tinggi memerlukan alat untuk melalukan 

proses pemantauan (monitoring) dan evaluasi kinerja, sehingga 

standar/ mutu yang telah ditetapkan dapat tercapai. Institut 

Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) memiliki sistem informasi 

untuk membantu pendataan monitoring dan evaluasi, yaitu Sistem 

Informasi Pendataan Monitoring dan Evaluasi (SIPMONEV). 

Namun, terdapat beberapa permasalahan terkait data yang 

digunakan dalam sistem tersebut, antara lain beberapa kolom 

isian pada sistem tersebut dapat dioptimalkan dengan adanya fitur 

pengisian otomatis berdasarkan data yang sudah ada. 

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya terkait mengenai 

pembuatan data mart, salah satunya adalah penelitian dengan 

topik pembuatan pangkalan data terpadu untuk mendukung 

integrasi multi sistem informasi di lingkungan perguruan tinggi. 

Pada penelitian tersebut dilakukan proses ETL dari berbagai data 

yang ada pada setiap sistem informasi kemudian 

mengumpulkannya ke suatu pangkalan data yang dapat 

dimanfaatkan oleh sistem informasi lain yang berkaitan. 
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Pada penelitian berikut akan dilakukan perancangan dan 

pembuatan data staging hingga data mart untuk mendukung 

penggunaan SIPMONEV ITS. Pembuatan data mart dilakukan 

dengan menganalisis kebutuhan SIPMONEV ITS sehingga dapat 

diketahui data-data apa saja yang dibutuhkan. Tools yang 

digunakan untuk mengelola data tersebut yaitu Microsoft SQL 

Server. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengoptimalkan 

kinerja SIPMONEV sehingga lebih terotomatisasi dan 

memudahkan pengguna (user) dalam melakukan input data pada 

SIPMONEV ITS. 

Kata kunci: SIPMONEV, Data Mart, SQL Server, Data staging, 

ETL 
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ABSTRACT 

In Indonesia, the universities are always required to have high 

quality fulfilling Tri Dharma Perguruan Tinggi. Therefore, the 

universities need tools to monitor and evaluate performance, so 

that the quality that has been set can be achieved. Institut 

Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) has an information systems for 

monitoring and evaluation data collection that is SIPMONEV. 

However, there are some problems related to the data used by the 

system. The problem is the filling column on the system can be 

optimized with the automatic fill feature based on existing data. 

There are several previous studies related to development of data 

mart, one of  which is research titled ‘Development of an integrated 

database to support the integration of multiple information systems 

in universities’. In the research, performed ETL process from 

various data in every systems then colect it to a database that can 

be utilized by the other related information systems. In this 

following research, will perform the design and development of 

data staging and data mart to support SIPMONEV. Data mart 

development will be done by analyzing the requirements of 

SIPMONEV, so it can be known what data needed. Tool used to 

manage the database is Microsoft SQL Server 2014. The result of 

this research is expected to optimize the performance of 
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SIPMONEV so that more automated and facilitate the user to 

entering data on SIPMONEV. 

 

Keywords: SIPMONEV, Data mart, SQL Server, data staging, 

ETL 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang pengerjaan tugas akhir, 

rumusan masalah yang dihadapi dalam pengerjaan tugas akhir, 

batasan masalah yang menjelaskan ruang lingkup pengerjaan tugas 

akhir, tujuan serta manfaat dari pengerjaan tugas akhir, dan relevansi 

tugas akhir terhadap Jurusan Sistem Informasi dan Laboratorium 

ADDI. 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi selalu dituntut 

untuk dapat dimanfaatkan sebagai penunjang proses bisnis dalam 

sebagian besar instansi di Indonesia [1]. Teknologi informasi dituntut 

untuk dapat memberikan kemudahan bagi manusia dalam beraktivitas 

seperti dalam pengambilan keputusan, akses informasi, memecahkan 

masalah komputasi, pengiriman data, dan lain sebagainya. Salah 

satunya adalah dalam dunia pendidikan seperti di perguruan tinggi. 

Di Indonesia, perguruan tinggi selalu dituntut untuk memiliki mutu 

yang tinggi dalam memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Untuk 

itu, perguruan tinggi memerlukan alat untuk melalukan proses 

pemantauan (monitoring) dan evaluasi kinerja, sehingga standar/ mutu 

yang telah ditetapkan dapat tercapai. 

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) memiliki sistem 

informasi untuk membantu pendataan monitoring dan evaluasi, yaitu 

Sistem Informasi Pendataan Monitoring dan Evaluasi (SIPMONEV). 

Namun, terdapat beberapa permasalahan terkait data yang digunakan 

dalam sistem tersebut, antara lain beberapa kolom isian pada sistem 

tersebut dapat dioptimalkan dengan adanya fitur pengisian otomatis 

berdasarkan data yang sudah ada. 

Data staging merupakan salah satu proses atau lokasi dimana data dari 

sistem sumber disalin, yang terdapat pada data warehouse [2]. Data 

staging dibutuhkan sebagai tempat dalam melakukan proses 



2 

 

 

 

menyeleksi, mengumpulkan, dan menyiapkan data yang berkaitan 

untuk dimuat ke dalam data warehouse sehingga dapat 

dipresentasikan dalam bentuk pelaporan (reporting) [3]. Tempat 

pelaksanaan proses seleksi dan penyiapan data yang akan dimuat ke 

dalam data warehouse disebut staging area [4]. Jadi, data staging 

bertujuan untuk mengumpulkan data yang terpisah-pisah menjadi satu 

tempat/ lokasi. 

Data mart merupakan bagian dari data warehouse yang berada pada 

tingkatan yang lebih kecil seperti level departemen pada suatu 

organisasi atau perusahaan. Data mart tersebut hanya berfokus 

menangani sebuah proses bisnis, misalkan hanya pada proses bisnis 

akademik dalam kasus perguruan tinggi [5]. 

Permasalahan sistem informasi monitoring dan evaluasi ITS seperti 

yang sudah dijabarkan sebelumnya disebabkan karena belum adanya 

data mart yang dibutuhkan untuk penyimpanan data yang dapat 

memberikan informasi yang dibutuhkan oleh SIPMONEV. Untuk itu, 

perlu dibuat data mart untuk bagian kepegawaian sehingga dapat 

digunakan oleh Sistem Informasi Pendataan Monitoring dan Evaluasi 

(SIPMONEV). 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di 

atas, maka didapatkan fokus rumusan masalah yang akan diselesaikan 

dalam penelitian berikut yaitu: 

1. Bagaimana pembuatan data staging kepegawaian dari sumber 

data kepegawaian di ITS yaitu Sistem Informasi Kepegawaian 

ITS (SIMPEG-ITS) 

2. Bagaimana pembuatan data mart dan proses pemuatan data 

(data loading) untuk memenuhi kebutuhan SIPMONEV ITS? 
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1.3. Batasan Tugas Akhir 

Adapun batasan masalah yang digunakan pada tugas akhir/ penelitian 

berikut yaitu: 

1. Studi kasus yang digunakan yaitu SIPMONEV Institut 

Teknologi Sepuluh Nopember, sehingga data yang digunakan 

adalah data-data yang terkait dengan SIPMONEV ITS bidang 

SDMOTSI. 

2. Pembuatan data staging dan data mart menggunakan tool 

SQL Server. 

3. Sumber data yang digunakan dalam pembuatan data staging 

adalah data dari server SIMPEG. 

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam pembuatan tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan data staging, yaitu proses menyeleksi, 

mengumpulkan, dan menyiapkan data yang relevan dari 

berbagai sumber tabel pada server SIMPEG sehingga data 

lebih terstruktur, terintegrasi, dan tidak redundant dalam satu 

basis data. 

2. Pembuatan data mart untuk kebutuhan SIPMONEV ITS 

sehingga sistem tersebut dapat berjalan secara optimal dan 

akses terhadap data terkait dapat dilakukan secara mudah, 

cepat, dan akurat. 

1.5. Manfaat Tugas Akhir 

Manfaat yang akan didapatkan setelah dilakukan pembuatan tugas 

akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Proses data staging yang telah dilakukan bermanfaat untuk 

pembuatan data mart lainnya yang dibutuhkan oleh ITS. 

2. Pembuatan data mart SIPMONEV dapat membantu sistem 

tersebut berjalan dengan optimal dan akses terhadap data 

terkait dapat dilakukan secara mudah, cepat, dan akurat. 
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1.6. Relevansi 

Relevansi tugas akhir ini terhadap Jurusan Sistem Informasi adalah 

karena tugas akhir ini berkaitan dengan penerapan beberapa mata 

kuliah di Jurusan Sistem Informasi. Mata kuliah tersebut antara lain 

Kecerdasan Bisnis, Desain Basis Data, Manajemen dan Analisis Basis 

Data. Tugas akhir ini juga relevan dengan laboratorium Akuisisi Data 

dan Diseminasi Informasi (ADDI) karena melakukan proses 

pengambilan atau akuisisi data dari server SIMPEG-ITS dan juga 

melakukan proses penyebaran atau diseminasi data melalui website 

SIPMONEV ITS. 

1.7. Metode Penulisan 

Berikut ini akan dijelaskan tahapan penyusunan buku tugas akhir 

dalam penelitian ini: 

a. BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan dijelaskan mengenai latar belakang, 

rumusan masalah, batasan tugas akhir, tujuan serta manfaat dari 

pengerjaan tugas akhir, dan relevansi tugas akhir terhadap 

Jurusan Sistem Informasi dan Laboratorium ADDI. 

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab tinjauan pustaka dijelaskan mengenai penelitian-

penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya serta teori-

teori yang menunjang permasalahan yang dibahas pada tugas 

akhir ini. 

c. BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini dijelaskan mengenai tahapan-tahapan apa saja 

yang harus dilakukan dalam pengerjaan tugas akhir ini. 

d. BAB IV PERANCANGAN 

Pada bab ini akan dijelaskan proses dalam membuat rancangan 

dari penelitian tugas akhir yang meliputi rancangan data staging 

dan data mart. 

e. BAB V IMPLEMENTASI 
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Bab ini berisi aktivitas membangun database yang telah 

dirancang dan melakukan serangkaian pengujian untuk 

memastikan database dapat digunakan. 

f. BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan dari semua 

pengerjaan yang telah dilakukan dan saran yang dapat diberikan 

untuk pengembangan yang lebih baik ke depannya. 
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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini, dijelaskan mengenai beberapa hal yang dijadikan acuan 

atau landasan dalam pengerjaan tugas akhir. Terdapat beberapa 

penelitian terdahulu yang terkait dengan tugas akhir ini dan beberapa 

landasan teori yang akan memberikan gambaran secara umum tentang 

istilah-istilah atau teori-teori yang digunakan dalam tugas akhir ini. 

2.1. Penelitian Sebelumnya 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mendasari atau dapat 

dijadikan sebagai acuan dalam pengerjaan tugas akhir ini. Penelitian-

penelitian tersebut terdiri dari tiga judul penelitian, yaitu yang pertama 

berjudul “PDITS: Aplikasi Pangkalan Data Terpadu untuk 

Mendukung Integrasi Multi Sistem Informasi di Lingkungan Institut 

Teknologi Sepuluh Nopember” oleh Diana Purwitasari, Umi Laili 

Yuhana, dkk. Penelitian yang kedua berjudul “Rancang Bangun Data 

Warehouse untuk Menunjang Evaluasi Akademik di Fakultas” oleh 

Mukhlis Febriady dan Bayu Adhi Tama. Penelitian yang ketiga 

berjudul “Perancangan Data Warehouse Sistem Informasi Eksekutif 

untuk Data Akademik Program Studi” oleh Eko Prasetyo, Lukito Edi 

Nugroho, dan Marcus Nurtiantara Aji. Pada tabel di bawah ini akan 

dijelaskan metode beserta hasil yang diperoleh dari penelitian-

penelitian tersebut. 

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

No. Judul Penulis dan 

tahun 

Metode Hasil yang diperoleh 

1 PDITS: 

Aplikasi 

Pangkalan 

Data Terpadu 

untuk 

Mendukung 

Integrasi Multi 

Sistem 

Informasi di 

Lingkungan 

Diana 

Purwitasari, 

Umi Laili 

Yuhana, 

Arief 

Rahman, 

Bambang 

Setiawan, 

Achmad 

Melakukan proses 

ETL dari berbagai 

data yang ada pada 

setiap sistem 

informasi kemudian 

mengumpulkannya 

ke satu pangkalan 

data yang dapat 

dimanfaatkan oleh 

₋ PDITS 

dimanfaatkan untuk 

melakukan proses 

pelaporan data ITS 

ke PDPT dan dapat 

mengurangi waktu 

pelaksanaan 

pelaporan dari satu 

bulan menjadi dua 

minggu. 
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Institut 

Teknologi 

Sepuluh 

Nopember 

Affandi 

(2016) 

sistem informasi 

lain yang berkaitan. 

₋ PDITS telah 

dimanfaatkan oleh 

berbagai sistem 

informasi lainnya 

di lingkungan ITS. 

2 Rancang 

Bangun Data 

Warehouse 

untuk 

Menunjang 

Evaluasi 

Akademik di 

Fakultas 

Mukhlis 

Febriady, 

Bayu Adhi 

Tama (2011) 

Pembuatan data 

warehouse pada 

Fasilkom Unsri ini 

melalui beberapa 

tahapan dimulai dari 

pengumpulan data, 

analisis kebutuhan 

bisnis dan 

informasi, 

pemilihan data dan 

perancangan data 

warehouse, 

pemuatan data ke 

data warehouse dan 

menampilkan 

informasi ke end 

user. 

₋ Rancang bangun 

data warehouse di 

Fasilkom Unsri ini 

mampu 

mengintegrasikan 

data dari database 

operasional 

akademik dan 

menghasilkan 

presentasi 

informasi ke pihak 

manajemen. 

₋ Presentasi data 

warehouse tersebut 

juga dapat diakses 

di komputer 

manapun yang 

terhubung ke 

jaringan internet 

karena dibangun 

menggunakan 

platform web. 

3 Perancangan 

Data 

Warehouse 

Sistem 

Informasi 

Eksekutif 

untuk Data 

Akademik 

Program Studi 

Eko 

Prasetyo, 

Lukito Edi 

Nugroho, 

Marcus 

Nurtiantara 

Aji (2012) 

Data warehouse 

yang dirancang 

merupakan hasil 

integrasi dan 

abstraksi data dari 

beragam aplikasi 

akademis yang 

mengakomodasi 

kebutuhan adanya 

data history dan 

pengarsipan untuk 

mendukung sistem 

₋ Langkah awal 

proses perancangan 

data warehouse 

akademik adalah 

mengidentifikasi 

kebutuhan 

informasi eksekutif 

dengan 

menggunakan 

pendekatan strategi 

penelusuran 

informasi-
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informasi eksekutif 

dalam bidang 

akademik. 

informasi yang 

biasa dilaporkan 

oleh eksekutif 

program studi. 

₋ Hasil kebutuhan 

informasi eksekutif 

program studi 

untuk bidang 

akademik dilihat 

dari perjalanan 

proses bisnis 

akademik dan 

indikator-indikator 

kunci adalah 

penerimaan 

mahasiswa baru, 

proses akademik, 

kelulusan, KPI 

(Key Performance 

Indicator), dan 

infomasi adhoc. 

4 A Proposed 

Model for 

Data 

Warehouse 

ETL Processes 

Shaker H. 

Ali El-

Sappagh, 

Abdeltawab 

M. Ahmed 

Hendawi, 

dan Ali 

Hamed El 

Bastawissy 

(2011) 

Pembuatan model 

konseptual standar 

untuk 

menggambarkan 

secara sederhana 

proses extraction, 

transformation, dan 

loading (ETL). 

₋ Pada penelitian 

tersebut telah 

dilakukan 

pengklasifikasian 

terhadap 

pendekatan yang 

digunakan untuk 

menyelesaikan 

masalah pemodelan 

konseptual standar 

untuk 

menggambarkan 

secara sederhana 

proses ETL. 

₋ Pengklasifikasian 

dilakukan menjadi 

tiga kategori, yaitu 

pemodelan 

berdasarkan 
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pemetaan ekspresi 

dan pedoman, 

pemodelan 

berdasarkan  

konstruksi 

konseptual, dan 

pemodelan 

berdasarkan 

lingkungan UML. 

Pada penelitian terkait yang pertama berjudul “PDITS: Aplikasi 

Pangkalan Data Terpadu untuk Mendukung Integrasi Multi Sistem 

Informasi di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember” oleh 

Diana Purwitasari, Umi Laili Yuhana, dkk dari Institut Teknologi 

Sepuluh Nopember mengambil topik tentang pengintegrasian data 

dari berbagai sistem informasi dengan melakukan penarikan data dan 

dan penyesuaian data tersebut ke model basis data yang terpusat. 

Selanjutnya pemanfaatan data ke sistem informasi lain dilakukan 

dengan memproses data PDITS ke format data sesuai kebutuhan. 

Menurut Mukhlis Febriady dan Bayu Adhi Tama pada paper 

“Rancang Bangun Data Warehouse untuk Menunjang Evaluasi 

Akademik di Fakultas”, data warehouse merupakan kumpulan atau 

gudang data yang digunakan untuk mendukung proses pengambilan 

keputusan yang bersifat strategis pada suatu organisasi. Paper tersebut 

membahas rancang bangun data warehouse di salah satu institusi 

akademik setingkat fakultas yang terdiri dari beberapa tahapan 

dimulai dari pengumpulan data, analisis kebutuhan bisnis dan 

informasi, pemilihan data dan perancangan data warehouse, pemuatan 

data ke data warehouse, dan menampilkan informasi ke end user. 

Pada penelitian ketiga yang berjudul “Perancangan Data Warehouse 

Sistem Informasi Eksekutif untuk Data Akademik Program Studi” 

mengambil topik penelitian yang mengkaji perancangan data 

warehose yang merupakan hasil integrasi dan abstraksi data dari 

beragam aplikasi akademis yang mengakomodasi kebutuhan adanya 

data history dan pengarsipan untuk mendukung sistem informasi 

eksekutif dalam bidang akademik. 
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2.2. Dasar Teori 

Berikut ini akan dijelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan 

tugas akhir yang dilakukan oleh penulis, seperti: data staging area, 

data mart, ETL, SIPMONEV, SQL, Microsoft SQL Server, prosedur 

penyimpanan (stored procedure), dan Application Programming 

Interface (API). 

2.2.1. Data Staging Area 

Data staging area merupakan salah satu komponen dari data 

warehouse yang berisi tempat penyimpanan data-data yang diperoleh 

sebelum memindahkannya ke dalam lingkungan dari data warehouse 

[6]. Pada tahapan inilah, proses kedua dari ETL dilakukan (transform), 

yaitu proses yang bertujuan untuk mengolah dan mengondisikan data 

agar bisa langsung dipergunakan nantinya. Hasil dari data staging 

area kemudian akan dimuat ke dalam data presentation area yaitu 

pada data mart atau functional data warehouse [7]. Berikut 

merupakan gambaran posisi tahapan data staging area dalam anatomi 

data warehouse secara keseluruhan. 

 

Gambar 2.1 Anatomi Data Warehouse [3] 

Berikut gambaran tahapan pembuatan data staging hingga data dapat 

dimuat ke dalam bentuk data mart (storage area) [8]. 
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Gambar 2.2 Tahapan Data Staging 

2.2.2. Data Mart 

Data mart merupakan bagian dari data warehouse yang berada pada 

tingkat departemen dari suatu organisasi atau perusahaan. Data mart 

tersebut menangani sebuah proses bisnis, misalkan pada proses bisnis 

bidang akademik pada suatu perguruan tinggi [5]. Berikut ini 

merupakan perbedaan data mart dan data warehouse. 

Tabel 2.2 Perbedaan Data Mart dan Data Warehouse [2] 

Faktor Data mart Data warehouse 

Lingkungan (scope) Departemen Organisasi atau 

perusahaan 

Subjek Area Tunggal (single) dan 

informasi 

dirangkum 

berdasarkan subjek 

area 

Banyak (multiply) dan 

informasi lebih detil 
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Fungsi Konsentrasi pada 

integrasi informasi 

yang akan diberikan 

pada suatu subjek 

Berfungsi 

mengintegrasikan 

seluruh sumber data 

Sumber data Sedikit Banyak 

Ukuran data Kurang dari 100 GB 100 GB hingga 1 TB 

Waktu implementasi Beberapa bulan Berbulan-bulan hingga 

bertahun-tahun 

Adapun kaitannya antara data warehouse dan data mart, yaitu data 

mart merupakan access layer dari lingkungan data warehouse yang 

digunakan untuk menampilkan data yang diperlukan bagi pengguna 

untuk dapat diolah. Data mart merupakan irisan kecil dari data 

warehouse, sedangkan data warehouse memiliki kedalaman yang 

lebih lebar. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa 

informasi yang terdapat dalam data mart berkaitan dengan 

departemen tunggal yang memungkinkan setiap departemen/ subjek 

untuk menggunakan, memanipulasi, dan mengembangkan data 

mereka dengan cara apapun yang diinginkan tanpa mengubah 

informasi dalam data warehouse [9]. 

Ada beberapa alasan mengapa data mart perlu dibuat [9]: 

1. Mudah dalam mengakses data yang sering digunakan 

2. Mempermudah menyajikan informasi berdasarkan sudut 

pandang suatu subjek 

3. Mudah dibuat 

4. Mempermudah bisnis user untuk mengakses data yang 

mereka inginkan 

5. Menyimpan data yang akurat 

Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan dalam merancang data 

mart [10]: 

1. Mengumpulkan kebutuhan bisnis dan teknis 

2. Mengidentifikasi sumber data (data staging) 

3. Memilih data subset yang dibutuhkan 

4. Merancang struktur logical dan physical dari data mart. 
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Langkah-langkah yang dilakukan dalam tahapan ini pembuatan data 

mart, yaitu [10]: 

1. Membuat basis data fisik dan struktur penyimpanan, seperti 

tablescpaces 

2. Membuat objek skema, seperti tabel dan index yang telah 

didefinisikan dalam tahapan perancangan data mart 

3. Menentukan bagaimana cara terbaik untuk mengatur tabel dan 

struktur pengaksesan, seperti indeks bitmap untuk eksekusi 

query yang lebih optimal. 

2.2.3. Extract, Transform, Loading (ETL) 

ETL merupakan kumpulan proses menyiapkan data dari sumber data 

operasional. Proses ini terdiri dari extracting, transforming, loading, 

dan beberapa proses yang dilakukan sebelum dipublikasikan ke dalam 

data warehouse. Jadi ETL merupakan fase pemrosesan data dari 

sumber data masuk ke dalam data warehouse. ETL bertujuan untuk 

mengumpulkan, menyaring, mengolah dan menggabungkan data-data 

yang relevan dari berbagai sumber untuk disimpan ke dalam data 

warehouse. Selain itu, ETL juga dapat digunakan untuk 

mengintegrasikan data dengan sistem yang sudah ada sebelumnya. 

Hasil dari proses ETL adalah dihasilkannya data yang memenuhi 

kriteria data warehouse seperti data historis, terpadu, terangkum, 

statis dan memiliki struktur yang dirancang untuk keperluan proses 

analis [11]. 

2.2.4. SIPMONEV 

Sistem informasi pendataan monitoring dan evaluasi (SIPMONEV-

ITS) merupakan salah satu sistem informasi yang dimiliki oleh ITS 

yang berfungsi memantau dan mengevaluasi kinerja ITS. Saat ini, 

aplikasi SIPMONEV menerima masukan data secara manual dari user 

yang membutuhkan banyak waktu dalam melakukan prosesnya dan 

juga rentan terhadap kesalahan memasukkan data (human error). Saat 

ini pengembangan SIPMONEV sedang dilakukan agar lebih 

terotomatisasi. 

2.2.5. SQL 

SQL adalah singkatan dari Structured Query Language yang 

merupakan suatu bahasa (language) untuk mengakses data di dalam 
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sebuah database relasional. SQL sering juga disebut dengan istilah 

query. Bahasa SQL dalam praktiknya digunakan sebagai bahasa 

standar untuk manajemen database relasional. Hingga saat ini, hampir 

seluruh database server atau database software mengenal dan 

mengerti bahasa SQL [12]. 

Dalam penggunaan SQL terdapat beberapa perintah yang berguna 

untuk mengakses dan memanajemen data yang terdapat dalam 

database. Jenis perintah SQL secara umum dibagi kepada tiga jenis, 

yaitu DDL (data definition language), DML (data manipulation 

language), dan DCL (data control language) [12].  

1. DDL 

Merupakan kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk 

membuat, mengubah, dan menghapus struktur dan definisi 

metadata dari objek-objek database. Objek-objek pada 

database yang dimaksud adalah sebagai berikut [13]: 

₋ Database 

₋ Table 

₋ View 

₋ Index 

₋ Procedure (Stored Procedure 

₋ Function 

₋ Trigger 

Berikut contoh DDL: 

 

Script 2.1 Contoh Perintah Membuat Tabel pada Database [13] 

2. DML 

Merupakan kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk 

proses pengolahan isi data di dalam tabel seperti 

memasukkan, mengubah, dan menghapus isi data dan tidak 

CREATE TABLE ms_karyawan ( 

 Kode_cabang varchar(10) default NULL, 

 Kode_karyawan varchar(10) NOT NULL 

 PRIMARY KEY (kode_karyawan) 

) 
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terkait dengan perubahan struktur dan definisi tipe data dari 

objek database seperti tabel, kolom, dan sebagainya [13]. 

3. DCL 

Adalah kumpulan perintah SQL yang memungkinkan admin 

database untuk mengkonfigurasi akses keamanan ke 

database relasional [14]. 

2.2.6. Microsoft SQL Server 

Microsoft SQL Server merupakan sebuah sistem manajemen basis 

data relasional atau biasa dikenal dengan relational database 

management system (RDBMS) produk dari Microsoft. Bahasa query 

utamanya adalah Transact-SQL yang merupakan implementasi dari 

SQL standar ANS/ISO yang digunakan oleh Microsoft dan Sybase. 

Pada umumnya, SQL Server digunakan di dua bisnis yang memiliki 

basis data berskala kecil sampai dengan menengah, tapi kemudian 

berkembang dengan digunakannya SQL Server pada basis data yang 

lebih besar [15]. 

2.2.7. Stored Procedure 

Stored procedure adalah kumpulan perintah yang disimpan dengan 

nama (filename) tertentu dan diproses sebagai satu kesatuan. Stored 

procedure menerima masukan dan mengembalikan nilai dalam bentuk 

output, di dalamnya bisa terdiri atas satu atau beberapa perintah 

operasi database dan juga dapat memanggil procedure yang lainnya. 

Hasil yang dikembalikan nilainya bisa berupa keberhasilan (success) 

maupun kegagalan prosedur (error/ failed) [16]. 

2.2.8. Application Programming Interface (API) 

API merupakan sekumpulan syntax yang berisi perintah atau fungsi 

yang dapat digunakan untuk berinteraksi dengan sistem operasi 

tertentu atau program pengendalian lainnya misal sistem manajemen 

database (DBMS) [17]. 

Sebuah API dapat diimplementasikan dengan menulis syntax dalam 

program yang menyediakan sarana untuk meminta layanan program 

tersebut. Sebagai contoh, twitter menyediakan API sehingga para 

pengembang website dapat membuat fungsi auto post artikel ke twitter 

saat artikel di website ditambahkan [17]. 
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2.2.9. Sistem Informasi Kepegawaian ITS (SIMPEG-ITS) 

Sistem Informasi Kepegawaian merupakan sebuah sistem yang 

mengelola data kepagawaian dan memberikan informasi terhadap data 

pegawai yang ada. Dengan adanya pelaporan yang dapat dihasilkan 

SIM kepegawaian, maka pihak berkepentingan dapat mempergunakan 

informasi tersebut untuk memanajemen dan mengevaluasi pegawai 

dilingkup ITS. SIM Kepegawaian di ITS digunakan untuk menyimpan 

data pegawai, termasuk data dosen & tenaga kependidikan (tendik) 

beserta rekap kegiatan.  
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 BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam pengerjaan penelitian ini, ada beberapa tahapan yang harus 

dilakukan. Berikut diagram alur dari pengerjaan penelitian. 

3.1. Diagram Metodologi 

Pada sub bab ini, dijelaskan mengenai metodologi pengerjaan tugas 

akhir. Metodologi pengerjaan tugas akhir dapat dilihat pada gambar 

3.1 

 

Gambar 3.1 Metodologi Penelitian 
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3.2. Uraian Metodologi Penelitian 

3.2.1. Studi Literatur 

Tahap studi literatur merupakan tahap awal pengerjaan tugas akhir. 

Dalam melakukan penelitian ini dilakukan studi literatur berupa 

pembelajaran literatur terkait dengan konsep serta metode yang 

digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini, 

seperti pembelajaran mengenai data staging area, data mart metode 

yang digunakan, dan sebagainya. Adapun sumber yang digunakan 

dalam penelitian ini dibagi menjadi: 

1. E-book 

Untuk memperdalam teori penulis dalam mengerjakan 

penelitian ini maka digunakan E-book. E-book yang 

digunakan meliputi praktik penggunaan SQL Server dan teori 

data warehouse. 

2. Jurnal Ilmiah 

Jurnal ilmiah digunakan untuk mempelajari penelitian 

terdahulu mengenai tahapan perancangan dan pembuatan data 

mart yang bisa dijadikan sebagai acuan dalam pengerjaan 

tugas akhir ini. 

3. Artikel 

Untuk menemukan fakta-fakta yang ada saat ini untuk 

mendukung latar belakang permasalahan digunakan artikel. 

Adapun artikel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

artikel berupa perkembangan pemanfaatan teknologi data 

mart dan kebijakan diperlukan adanya monitoring dan 

evaluasi di perguruan tinggi. 

3.2.2. Perancangan Arsitektur Data Staging dan Data Mart 

Tahap perancangan arsitektur merupakan tahap merancang sistem 

data mart sesuai dengan framework yang sudah ada di Direktorat 

Pengembangan Teknologi Sistem Informasi ITS. Berikut merupakan 

rancangan arsitektur data mart SIPMONEV ITS. 
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Gambar 3.2 Arsitektur Data Mart SIPMONEV ITS 

Berikut penjelasan rancangan arsitektur data mart. 

1. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari 

server SIMPEG, yang berisikan data-data kepegawaian 

(dosen dan tendik) di ITS. Sumber data berupa database 

relasional yang sudah berbasis SQL Server. 

2. Data Staging Area 

Pada data staging area dilakukan proses ETL yang kemudian 

data disimpan dalam data staging its-dw. Untuk saat ini, its-

dw sudah dibuat dan sudah menyimpan data akademik ITS. 

Untuk penelitian ini, akan dilakukan penarikan data 

kepegawaian ITS. Proses yang dilakukan pada data staging di 

antaranya adalah: pembuatan tabel beserta atribut, tipe data, 

dan primary key; pembuatan relasi antar tabel (foreign key); 

dan melakukan ETL. 

3. Data Storage Area 

Pada data storage area dibuat sebuah data mart data_api 

untuk dijadikan sebagai data penunjang pada website 

SIPMONEV ITS. Data yang akan dimuat pada data_api dari 

its-dw mengacu pada kebutuhan website SIPMONEV. Proses 

yang akan dilakukan pada data_api, yaitu: pembuatan tabel 
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beserta atribut, tipe data, dan primary key; dan pemuatan data 

(data loading) dari its-dw ke data_api. 

4. Data Access Tools 

Pada data access tools, API dari website SIPMONEV ITS 

akan mengakses data_api berdasarkan kebutuhan. Untuk 

pembuatan API website bukan bagian dari penelitian ini, 

sehingga tidak akan dijelaskan dalam buku laporan tugas 

akhir ini. 

3.2.3. Analisis Kebutuhan dan Kondisi Sumber Data 

Dalam melakukan penelitian ini dilakukan analisis kebutuhan terlebih 

dahulu untuk mengetahui apa saja kebutuhan aplikasi SIPMONEV 

terhadap data-data terkait sehingga perancangan data staging pada 

tahapan selanjutnya dapat dilakukan. Pada analisis kebutuhan akan 

didapatkan daftar (list) data yang dibutuhkan oleh SIPMONEV. 

Setelah itu, akan dilakukan analisis terhadap kondisi sumber data 

terkait termasuk analisa kebersihan data serta membuat logical data 

model pada basis data kepegawaian ITS. Adapun yang perlu dilakukan 

dalam analisis kondisi sumber data antara lain menganalisis bentuk 

basis data yang didapat dari sumber data kemudian diproses dengan 

melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penggabungan data yang 

relevan sehingga data lebih sederhana dan terstruktur dalam satu 

penyimpanan data baru (data staging). 

Saat ini, aplikasi SIPMONEV menerima masukan data secara manual 

dari user yang membutuhkan banyak waktu dalam melakukan 

prosesnya dan juga rentan terhadap kesalahan dalam memasukkan 

data (human error). Berikut diagram yang menjelaskan alur 

penggunaan data oleh SIPMONEV ITS saat ini. 



23 

 

 

 

Gambar 3.3 Alur Penggunaan Data SIPMONEV ITS (Existing) 

3.2.4. Perancangan Data Staging 

Tahap perancangan data staging merupakan tahapan selanjutnya yang 

harus dilakukan setelah menganalisis kebutuhan dan sumber data. Hal 

yang dilakukan pertama kali dalam tahapan ini yaitu melakukan 

proses normalisasi database. Tujuan dilakukan normalisasi untuk 

meminimalkan adanya redundansi data pada suatu database sehingga 

database dapat bekerja dengan optimal. Normalisasi yang akan 

dilakukan pada data staging hingga dalam bentuk normal 3NF, yang 

bertujuan untuk menghilangkan seluruh atribut atau field  yang tidak 

berhubungan dengan primary key. 

3.2.5. Pembuatan Data Staging 

Setelah skema hasil rancangan data staging dibuat, tahapan 

selanjutnya adalah pembuatan data staging. Pada tahap ini, dilakukan 

proses extraction, transformation, dan loading (ETL). Proses ETL 

dilakukan untuk membentuk data transaksional menjadi data yang 

lebih informasional. Berikut merupakan ilustrasi proses ETL dari 

sumber data (SIMPEG) ke data staging (its-dw). 
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Gambar 3.4 Proses ETL pada its-dw [18] 

Berikut penjelasan proses ETL yang dilakukan pada its-dw. 

1. Extraction 

Proses extraction, yaitu pemilahan dan pengambilan data dari 

sumber data (SIMPEG-ITS) kemudian melakukan JOIN 

dengan beberapa data yang sudah ada di its-dw. Pada 

praktiknya, proses ektraction menggunakan perintah 

SELECT pada SQL. 

2. Transformation 

Proses transformation, yaitu mengubah bentuk yang 

disesuaikan dengan bentuk standar atau normal sehingga 

dapat dimuat pada its-dw. Proses tersebut salah satunya 

menggunakan perintah JOIN pada SQL yang terdiri dari 

berbagai macam JOIN, yaitu INNER JOIN, OUTER JOIN, 

LEFT JOIN, OUTER JOIN. 

3. Loading 

Proses loading, yaitu proses memuat data yang sudah dipilih 

dan diubah menjadi bentuk normal ke dalam data_api sebagai 

data mart. Data yang dimuat hanya data yang dibutuhkan oleh 
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website SIPMONEV ITS. Pada proses ini, data dapat juga 

diolah sehingga membentuk data agregat. 

3.2.6. Perancangan Data Mart 

Pada tahap ini dilakukan proses pembuatan perancangan struktur 

tabel-tabel pada data mart  data_api sesuai dengan kebutuhan sistem 

yang akan menggunakannya. Data mart yang akan dirancang pada 

penelitian ini yaitu independent data mart atau stand alone data mart, 

yaitu data mart yang berdiri sendiri tanpa adanya data warehouse. 

Pada tahapan ini akan dibuat desain logical dan physical data mart. 

Data mart merupakan jembatan antara API website SIPMONEV ITS 

dengan data staging sehingga API SIPMONEV ITS tidak melakukan 

akses secara langsung ke its-dw. Model data untuk data mart data_api 

ini, yaitu berupa tabel-tabel yang berdiri sendiri atau hasil 

denormalisasi dari its-dw. Pada data_api nantinya juga akan ada tabel 

agregat yang berisi data-data agregat sesuai dengan kebutuhan 

SIPMONEV ITS. 

3.2.7. Pembuatan Data Mart 

Setelah struktur data mart dirancang pada tahapan perancangan, 

selanjutnya dibuat data mart secara fisik. Adapun data-data yang 

dibutuhkan dalam pembuatan data mart ini adalah data-data dasar 

yang dibutuhkan oleh SIPMONEV ITS. Secara umum, lingkup 

sumber data yang akan dimuat dalam data mart tersebut berupa data 

kepegawaian yang sudah dimuat pada its-dw pada tahapan 

sebelumnya dan beberapa data akademik yang sudah ada di its-dw. 

Berikut struktur diagram pembuatan data mart untuk penggunaan 

SIPMONEV ITS secara umum mulai dari sumber data hingga data 

presentation area. 
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Gambar 3.5 Arsitektur Data Mart SIPMONEV ITS 

Dapat dilihat dari gambar di atas, bagian yang diberi tanda merah 

merupakan lingkup (scope) dari pengerjaan tugas akhir ini. Sumber 

data yang digunakan untuk pembuatan data mart SIPMONEV ITS 

terdiri dari dua sumber data utama, yaitu data kepegawaian dari 

SIMPEG dan data penelitian dari SIMPEL. Kemudian data tersebut 

diseleksi dan dimuat ke dalam data staging area dengan nama 

penyimpanan its-dw yang merupakan tempat semua data terkumpul 

termasuk data akademik dan data-data lainnya yang skemanya sudah 

berupa star schema karena sudah termasuk dalam data warehouse 

server. 

SIPMONEV ITS membutuhkan ketersediaan data, sehingga perlu 

adanya data mart SIPMONEV yang mengambil beberapa data dari 

its-dw. API pada SIPMONEV dibutuhkan untuk berinteraksi dengan 

data mart data_api pada data warehouse server. 

Secara umum, langkah-langkah pembuatan data mart yaitu: 

1. Menyiapkan database 

Menyiapkan database berarti juga membuat tabel-tabel 

beserta atribut dan tipe data, dan primary key untuk masing-
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masing tabel yang akan digunakan. Pembuatan tabel-tabel 

pada data_api mengacu pada kebutuhan website SIPMONEV 

ITS. 

Berikut kebutuhan informasi website SIPMONEV ITS 

No Nama Data Dasar 

1 Judul Penelitian 

2 Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 

3 Kepuasan Stakeholder 

4 Rasio Pegawai yang Memiliki Beban Kerja 

Normal (Onload = 80%-100&) 

5 Jumlah Dosen Penghargaan Internasional 

6 Prosentase Dosen S3 terhadap Total Dosen 

7 Rasio Dosen terhadap Mahasiswa 

8 Rasio Tenaga Kependidikan Dibanding dengan 

Mahasiswa 

9 Prosentase Jumlah Guru Besar terhadap Total 

Dosen 

10 Prosentase Dosen Lektor Kepala 

11 Jumlah Tendik Studi Lanjut dari Dana Non PNBP 

ITS 

12 Jumlah Tendik Mengikuti Training atas Biaya Non 

PNBP 

13 Jumlah Publikasi Dosen 

Table 3.1 Kebutuhan Informasi website SIPMONEV ITS 

2. Pemuatan Data (data loading) 

Data pada tabel-tabel its-dw (data staging) akan dimuat ke 

dalam tabel-tabel data_api (data mart) yang telah disiapkan 

sebelumnya sehingga dapat memenuhi kebutuhan website 

SIPMONEV ITS. Proses pemuatan data pada data_api 
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menggunakan stored procedure dengan penggunaan query 

INSERT INTO. 

3.2.8. Pengujian data mart 

Pengujian data mart data_api dilakukan untuk memastikan kebutuhan 

data SIPMONEV ITS terpenuhi oleh data mart data_api dan dapat 

menyajikan data yang benar dan valid sesuai dengan data sumber. 

Pengujian ini diwujudkan dengan uji validasi data mart data_api 

apakah database yang telah dibuat dapat memenuhi kebutuhan 

website SIPMONEV ITS. Uji validasi ini dilakukan dengan 

menampilkan setiap tabel yang telah dibuat. Validasi akan dilakukan 

oleh pihak DPTSI ITS yang menangani bagian data dan informasi. 

Berikut ini contoh salah satu hasil pengujian yang menampilkan data 

dasar judul penelitian oleh dosen di ITS 

 

Gambar 3.6 Contoh Bentuk Pengujian 

Data di atas menunjukkan judul penelitian oleh dosen di ITS yang 

bertujuan untuk melihat jumlah judul penelitian di ITS. Jika pada data 

mart dapat menampilkan data seperti yang diharapkan pada kebutuhan 

sistem, maka dapat dikatakan data mart sudah siap untuk digunakan 

untuk mendukung penggunaan SIPMONEV ITS. Data tersebut 

kemudian akan dimuat dan ditampilkan dalam bentuk aplikasi 

berbasis web yaitu SIPMONEV ITS sehingga dapat digunakan oleh 

setiap unit yang ada di ITS. Apabila dalam tahap validasi masih ada 

kebutuhan SIPMONEV yang belum terpenuhi, maka akan dilakukan 

perbaikan hingga data_api dapat memenuhi kebutuhan tersebut. 



29 

 

 

3.2.9. Pembuatan Buku Laporan Tugas Akhir 

Tahapan ini merupakan tahap terakhir yang dilakukan dalam 

pengerjaan tugas akhir, yaitu pembuatan laporan tugas akhir yang 

merupakan dokumentasi dari seluruh pengerjaan yang telah dilakukan. 

Tahapan ini dilakukan setelah didapatkan hasil pembuatan data mart 

sehingga dapat mendukung SIPMONEV ITS. Pada tahap ini akan 

diambil kesimpulan, saran, dokumentasi, serta analisis terhadap hasil 

tugas akhir yang didapatkan.  

Laporan tugas akhir ini selain bertujuan sebagai dokumentasi 

pengerjaan dari awal hingga akhir juga dapat digunakan sebagai 

referensi untuk pengerjaan penelitian selanjutnya dan dapat 

dikembangkan lebih lanjut dengan topik tugas akhir yang serupa. 
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 BAB IV 

PERANCANGAN 

Pada bab ini dijelaskan proses pembuatan rancangan penelitian tugas 

akhir yang meliputi perancangan data staging dan data mart 

SIPMONEV ITS. 

4.1. Analisis Sumber Data 

Pada tahapan ini, dilakukan analisis database yang akan dijadikan 

sebagai sumber data pembuatan data staging dan data mart. Sumber 

data yang digunakan berupa database relasional, yaitu database yang 

terdapat di server SIM kepegawaian (simpeg). Database sumber 

berbasis SQL Server dan sudah sesuai dengan sistem manajemen 

database yang digunakan dalam pembuatan data staging dan data 

mart nantinya. 

Untuk menjaga database sumber tetap aman, maka database sumber 

hanya dapat diakses di lingkungan/ jaringan ITS. Database pada 

server simpeg menyimpan data-data yang berkaitan dengan 

kepegawaian/ stakeholder di ITS (dosen dan tenaga kependidikan). 

Kerahasiaan dan keamanan data-data tersebut perlu dijaga. Untuk itu, 

butuh hak akses berupa autentikasi untuk dapat masuk dan mengakses 

server database. 

4.2. Analisis Kebutuhan Informasi 

Pada tahap ini, dilakukan analisis terhadap kebutuhan informasi 

dengan cara mendefinisikan data dasar yang dibutuhkan oleh 

SIPMONEV. Tahapan ini merupakan tahapan yang sangat penting 

karena akan sangat berpengaruh terhadap hasil data yang terdapat 

pada data mart yang akan dipresentasikan melalui website 

SIPMONEV. Hasil data harus akurat dan sesuai dengan kebutuhan 

karena akan menjadi data dasar dalam pengukuran KPI yang terdapat 

pada website SIPMONEV. 

Berikut data dasar beserta analisis kebutuhan informasi yang dapat 

kita lihat pada tabel berikut: 
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No Nama Data 

Dasar 

Definisi Data Sumber Data 

1 Judul Penelitian Jumlah judul 

penelitian oleh 

dosen di setiap 

jurusan 

SIMPEG 

2 Kegiatan 

Pengabdian 

kepada 

Masyarakat 

Jumlah kegiatan 

pengabdian oleh 

dosen di setiap 

jurusan 

SIMPEG 

3 Kepuasan 

Stakeholder 

Tingkat/ rata-rata 

kepuasan 

stakeholder di setiap 

jurusan (dosen) dan 

satuan kerja (tenaga 

kependidikan) 

SIMPEG 

4 Rasio Pegawai 

yang Memiliki 

Beban Kerja 

Normal (Onload = 

80%-100&) 

Jumlah beban kerja 

setiap dosen, 

Total beban kerja 

setiap jurusan, 

Rata-rata beban 

kerja setiap dosen di 

jurusan, 

Persentase 

kesenjangan 

terhadap rata-rata, 

Pemberian label 

normal/ tidak normal 

(normal jika 

kesenjangan tidak 

lebih dari 20%) 

SIMPEG 
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Perbandingan dosen 

normal dengan 

semua dosen di 

setiap jurusan 

5 Jumlah Dosen 

Penghargaan 

Internasional 

Jumlah dosen yang 

mendapatkan 

penghargaan 

internasional di 

setiap jurusan 

SIMPEG 

6 Prosentase Dosen 

S3 terhadap Total 

Dosen 

Perbandingan 

jumlah dosen S3 

dengan semua dosen 

di setiap jurusan 

SIMPEG 

7 Rasio Dosen 

terhadap 

Mahasiswa 

Perbandingan 

jumlah dosen aktif 

dengan jumlah 

mahasiswa aktif di 

setiap jurusan 

SIMPEG & 

SIAKAD 

8 Rasio Tenaga 

Kependidikan 

Dibanding dengan 

Mahasiswa 

Perbandingan 

jumlah tenaga 

kependidikan aktif 

dengan jumlah 

mahasiswa aktif di 

setiap satuan kerja 

SIMPEG & 

SIAKAD 

9 Prosentase Jumlah 

Guru Besar 

terhadap Total 

Dosen 

Perbandingan 

jumlah guru besar 

(profesor) aktif 

dengan jumlah 

dosen aktif di setiap 

jurusan 

SIMPEG 

10 Prosentase Dosen 

Lektor Kepala 

Perbandingan 

jumlah dosen lektor 

kepala aktif dengan 

SIMPEG 
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jumlah dosen aktif di 

setiap jurusan 

11 Jumlah Tendik 

Studi Lanjut dari 

Dana Non PNBP 

ITS 

Jumlah tenaga 

kependidikan yang 

melanjutkan studi 

dari dana Non PNBP 

ITS 

SIMPEG 

12 Jumlah Tendik 

Mengikuti 

Training atas 

Biaya Non PNBP 

Jumlah tenaga 

kependidikan yang 

mengikuti training 

(pelatihan/ diklat) 

dari dana Non PNBP 

ITS 

SIMPEG 

13 Jumlah Publikasi 

Dosen 

Jumlah publikasi 

penelitian oleh 

dosen di setiap 

jurusan untuk setiap 

tahunnya 

SIMPEG 

Tabel 4.1Analisis  Kebutuhan Informasi 

4.2.1. Kategori Data 

Pada bagian ini dilakukan pengelompokan data berdasarkan hasil 

kebutuhan informasi pada tahapan sebelumnya. Berikut kategori data 

tersebut: 

1. Riwayat Penelitian Dosen 

Berdasarkan kebutuhan informasi pada data dasar nomor 1, 

yaitu Judul Penelitian, maka dibutuhkan data penelitian dosen 

yang mencakup tahun penelitian, nip dosen, nama dosen, 

jurusan dosen, judul penelitian, skema penelitian (contoh: 

penelitian fundamental, hibah kompetensi, dll), level 

kompetitif (internasional, nasional, lokal), sumber dana 

(contoh: kemeristek, dikti, USAID, Mandiri), besar dana 

(dalam juta Rp), keterlibatan mitra LN (1=ada, 0 =tidak ada), 

dan keterangan. 

2. Riwayat Pengabdian Dosen 
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Berdasarkan kebutuhan informasi pada data dasar nomor 2, 

yaitu Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, maka 

dibutuhkan data pengabdian dosen yang mencakup tahun, 

pengabdian, nip dosen, nama dosen, jurusan dosen, partisipasi 

(ketua/ anggota), judul pengabdian masyarakat, skema 

pengabdian masyarakat, sumber dana (biaya sendiri, biaya 

instansi sendiri, lembaga swasta kerja sama, lembaga swasta 

kompetisi, lembaga pemerintah kerja sama, lembaga 

pemerintah kompetisi, lembaga internasional), besar dana 

(dalam juta Rp), keterangan. 

3. Riwayat Kepuasan Dosen dan Tendik 

Berdasarkan kebutuhan informasi pada data dasar nomor 3, 

yaitu Kepuasan Stakeholder, maka dibutuhkan data riwayat 

kepuasan dosen dan tendik setiap tahun. 

4. Riwayat Beban Kerja Dosen 

Berdasarkan kebutuhan informasi pada data dasar nomor 4, 

yaitu Rasio Pegawai yang Memiliki Beban Kerja Normal, 

maka dibutuhkan data riwayat beban kerja dosen setiap 

semester. 

5. Riwayat Penghargaan Dosen 

Berdasarkan kebutuhan informasi pada data dasar nomor 5, 

yaitu Jumlah Dosen Penghargaan Internasional, maka 

dibutuhkan data riwayat penghargaan dosen beserta tahunnya. 

6. Profil Dosen 

Berdasarkan kebutuhan informasi pada data dasar nomor 6, 7, 

9, dan 10, maka dibutuhkan data profil dosen yang mencakup 

jurusan, nip, nama, status aktif, pendidikan terakhir, dan 

jabatan fungsional terakhir. 

7. Profil Tendik 

Berdasarkan kebutuhan informasi pada data dasar nomor 8, 

yaitu Rasio Tenaga Kependidikan Dibanding dengan 

Mahasiswa, maka dibutuhkan data profil tendik yang 

mencakup satuan kerja, nip, nama, dan status aktif sehingga 

dapat diketahui jumlah tenaga kependidikan aktif di setiap 

satuan kerja 

8. Profil Mahasiswa 
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Berdasarkan kebutuhan informasi pada data dasar nomor 7 

dan 8, maka dibutuhkan data profil mahasiswa yang 

mencakup jurusan, nrp, nama, dan status aktif sehingga dapat 

diketahui jumlah mahasiswa aktif di setiap jurusan. 

9. Riwayat Tugas Belajar Tendik 

Berdasarkan kebutuhan informasi pada data dasar nomor 11, 

yaitu Jumlah Tendik Studi Lanjut dari Dana Non PNBP ITS, 

maka dibutuhkan data riwayat tugas belajar tendik yang 

mencakup satuan kerja, tanggal mulai, tanggal selesai, nip, 

nama, negara tujuan, kampus tujuan, dan jenjang pendidikan 

(S1, S2, atau S3). 

10. Riwayat Pelatihan Tendik 

Berdasarkan kebutuhan informasi pada data dasar nomor 12, 

yaitu Jumlah Tendik Mengikuti Training atas Biaya Non 

PNBP, maka dibutuhkan data riwayat pelatihan tendik yang 

mencakup satuan kerja, tahun, nip, nama, tempat, 

penyelenggara, angkatan, tanggal mulai dan selesai, dan 

tingkat pelatihan struktural. 

11. Riwayat Publikasi Dosen 

Berdasarkan kebutuhan informasi pada data dasar nomor 13, 

yaitu Jumlah Publikasi Dosen, maka dibutuhkan data riwayat 

publikasi dosen yang mencakup jurusan, tahun, nip, nama, 

jenis peneliti, nama kegiatan, judul penelitian, jenis publikasi, 

besar dana, sumber dana, kata kunci, abstrak, url, dan 

keterangan. 

4.2.2. Pemetaan Kategori Kebutuhan Informasi dan Sumber 

Data 

Pada bagian ini dilakukan pemetaan antara kebutuhan informasi/ data 

dasar yang telah dikategorikan pada bagian sebelumnya dengan 

masing-masing sumber data/ sumber tabel. Berikut hasil pemetaan 

tersebut: 

No Kategori Data Sumber Tabel 

1 Riwayat 

Penelitian dan 

[simpeg].[itspeg].[dbo].sak_skdetail 

[simpeg].[itspeg].[dbo].sak_sk 



37 

 

 

Pengabdian 

Dosen 

[simpeg].[itspeg].[dbo].se_tingkat_kegiatan 

[simpeg].[itspeg].[dbo].ms_penilaian 

[simpeg].[itspeg].[dbo].se_kategori  

2 Riwayat 

Kepuasan 

Dosen dan 

Tendik 

[simpeg].[itspeg].[dbo].csss_trankaryawan 

[simpeg].[itspeg].[dbo].csss_kategori 

[simpeg].[itspeg].[dbo].kepuasan 

3 Riwayat 

Beban Kerja 

Dosen 

[simpeg].[itspeg].[dbo].se_kegiatan 

[simpeg].[itspeg].[dbo].se_kategori 

4 Riwayat 

Penghargaan 

Dosen 

[simpeg].[itspeg].[dbo].pe_reward 

5 Profil Dosen [its-dw].[master].dosen 

[its-dw].[kepegawaian].[profil_dosen] 

[its-dw].[kepegawaian].[status_aktif] 

[its-dw].[akademik].[prodi] 

[its-dw].[akademik].[jurusan] 

[its-

dw].[kepegawaian].riwayat_jabatan_dosen 

[its-

dw].[kepegawaian].riwayat_pendidikan_do

sen 

6 Profil Tendik [its-dw].[master].tendik 

[its-dw].[kepegawaian].profil_tendik 

[its-dw].[kepegawaian].status_aktif 

[its-dw].[kepegawaian].satuan_kerja 
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7 Profil 

Mahasiswa 

[its-dw].[akademik].mahasiswa_recent 

[its-dw].[akademik].mahasiswa 

[its-dw].[akademik].mahasiswa_status 

[its-dw].[akademik].prodi 

[its-dw].[akademik].jurusan 

8 Riwayat 

Tugas Belajar 

Tendik 

[simpeg].[itspeg].[dbo].pe_tugasbelajar 

9 Riwayat 

Pelatihan 

Tendik 

[simpeg].[itspeg].[dbo].ms_diklats 

[simpeg].[itspeg].[dbo].pe_diklats 

[simpeg].[itspeg].[dbo].pe_diklatns 

10 Riwayat 

Publikasi 

Dosen 

[simpeg].[itspeg].[dbo].pe_detailkegdosen 

[simpeg].[itspeg].[dbo].pe_detailkegdosenni

p 

[simpeg].[itspeg].[dbo].ms_penilaian 

[simpeg].[itspeg].[dbo].lv_jenispeneliti 

[simpeg].[itspeg].[dbo].se_kategori  

[simpeg].[itspeg].[dbo].lv_sumberdana 

[simpeg].[itspeg].[dbo].lv_jenispembiayaan 

[simpeg].[itspeg].[dbo].se_kegiatan 

Tabel 4.2 Pemetaan Kebutuhan Informasi dan Sumber Data 

Berdasarkan tabel di atas, sumber tabel dengan tulisan cetak tebal 

artinya sumber tersebut sudah disebutkan pada kategori data 

sebelumnya. Sedangkan sumber tabel dengan tulisan cetak miring 

artinya sumber tabel tidak berasal dari server SIMPEG, tetapi tabel 

tersebut sudah ada di data staging (its-dw). 



39 

 

 

4.3. Perancangan Data Staging 

Pada tahap ini, dilakukan perancangan data staging dalam bentuk 

snowflake schema yang terdiri dari tabel-tabel dimensi dan beberapa 

tabel fakta. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi tabel dimensi dan 

tabel fakta yang dibutuhkan dalam perancangan data staging. 

4.3.1. Identifikasi Tabel Dimensi 

Pada bagian ini dilakukan identifikasi tabel dimensi yang dibutuhkan 

dalam perancangan data staging berdasarkan sumber tabel dan 

kategori data yang sudah dipetakan pada tahapan sebelumnya. 

1. Tabel dimensi Penelitian 

Tabel dimensi Penelitian ini memiliki hubungan dengan tabel 

dimensi lain, seperti: Jenis Kegiatan, Aturan Kegiatan, Tingkat, 

dan Sumber Dana. Tabel dimensi Penelitian memiliki dua tabel 

sumber. Tabel dimensi Penelitian dapat diidentifikasi dari 

kebutuhan/ data dasar judul penelitian. Detail tabel dimensi 

Penelitian dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 4.1 Tabel Dimensi Penelitian 

No Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

1 id int nomor unik 

identitas penelitian. 

Bersifat auto 

increment. 

2 skid int nomor unik (id) 

lama yang terdapat 
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pada tabel sumber 

pertama 

3 iditem int nomor unik (id) 

lama yang terdapat 

pada tabel sumber 

kedua 

4 tahun int tahun penelitian 

dilakukan 

5 bulan  Int bulan penelitian 

dilakukan 

6 judul_penelitian varchar 

(max) 

judul penelitian 

dosen 

7 namakegiatan varchar 

(max) 

nama kegiatan 

publikasi penelitian 

8 jenis_penelitian_id varchar(2) nomor unik (id) 

jenis publikasi 

penelitian (buku, 

jurnal, seminar, 

atau paten) 

9 aturan_kegiatan_id int nomor unik (id) 

detil kegiatan 

10 level_kompetitif_id int nomor unik (id) 

tingkat kegiatan 

(lokal, nasional, 

atau internasional) 

11 sumber_dana_id int nomor unik (id) 

sumber dana 

12 besar_dana money jumlah dana (dalam 

rupiah) 

13 keterangan varchar 

(max) 

keterangan tentang 

penelitian dosen 
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Tabel 4.3 Atribut dan Tipe Data Tabel Dimensi Penelitian 

2. Tabel dimensi Tingkat 

Tabel dimensi Tingkat merupakan hasil normalisasi dari tabel 

dimensi Penelitian. Detail tabel dimensi Tingkat dapat dilihat 

pada gambar berikut. 

 

Gambar 4.2 Tabel Dimensi Tingkat 

No Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

1 Id int nomor unik 

identitas tingkat. 

Bersifat auto 

increment. 

2 kode_lama varchar(1) identitas lama yang 

terdapat pada tabel 

sumber 

3 nama_tingkat varchar(50) nama tingkat 

kegiatan (lokal, 

nasional, atau 

internasional) 

Tabel 4.4 Atribut dan Tipe Data Tabel Dimensi Tingkat 

3. Tabel dimensi Sumber Dana 

Tabel dimensi Sumber Dana merupakan hasil normalisasi dari 

tabel dimensi Penelitian. Detail tabel dimensi Sumber Dana dapat 

dilihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 4.3 Tabel Dimensi Sumber Dana 
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No Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

1 id int nomor unik 

identitas sumber 

dana. Bersifat auto 

increment. 

2 kode_lama varchar(1) identitas lama yang 

terdapat pada tabel 

sumber 

3 sumber_dana varchar(50) nama sumber dana 

kegiatan 

Tabel 4.5 Atribut dan Tipe Data Tabel Dimensi Sumber Dana 

4. Tabel dimensi Jenis Peneliti 

Tabel dimensi Jenis Peneliti dapat diidentifikasi dari kebutuhan/ 

data dasar kegiatan pengabdian kepada masyarakat Detail tabel 

dimensi Jenis Peneliti dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 4.4 Tabel Dimensi Jenis Peneliti 

No Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

1 id int nomor unik 

identitas jenis 

peneliti. Bersifat 

auto increment. 

2 kodepeneliti varchar(1) identitas lama yang 

terdapat pada tabel 

sumber 

3 jenispeneliti varchar(50) nama jenis peneliti 

(anggota, mandiri, 

atau utama) 
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Tabel 4.6 Atribut dan Tipe Data Tabel Dimensi Jenis Peneliti 

5. Tabel dimensi Kategori Kegiatan 

Tabel dimensi Kategori Kegiatan merupakan hasil normalisasi 

dari tabel sumber dimensi Penelitian. Detail tabel dimensi 

Kategori Kegiatan dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 4.5 Tabel Dimensi Kategori Kegiatan 

No Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

1 id int nomor unik 

identitas kategori 

kegiatan. Bersifat 

auto increment. 

2 idlama varchar(2) identitas lama yang 

terdapat pada tabel 

sumber 

3 namakategori varchar(50) nama kategori 

kegiatan 

(pendidikan, 

penelitian, 

pengabdian 

masyarakat, 

penunjang 

tridharma, atau 

profesor) 

Tabel 4.7 Atribut dan Tipe Data Tabel Dimensi Kategori Kegiatan 

6. Tabel dimensi Aturan Kegiatan 

Tabel dimensi Aturan Kegiatan memiliki hubungan dengan tabel 

dimensi Kategori Kegiatan. Tabel dimensi Aturan Kegiatan 
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merupakan hasil normalisasi dari tabel dimensi Penelitian. Detail 

tabel dimensi Aturan Kegiatan dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 4.6 Tabel Dimensi Aturan Kegiatan 

No Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

1 id int nomor unik 

identitas kategori 

kegiatan. Bersifat 

auto increment. 

2 idlama int identitas lama yang 

terdapat pada tabel 

sumber 

3 kodekegiatan bigint kode unik kegiatan 

yang panjang 

digitnya 

bergantung pada 

tingkat 

4 namakegiatan varchar(200) nama kegiatan yang 

dapat dibaca 

dengan mode 

hirarki 

5 kredit float jumlah kredit 

kegiatan 

6 keterangan varchar(300) keterangan 

kegiatan 
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7 parentaturan int merujuk pada 

kolom idlama 

8 tingkat int tingkat aturan 

kegiatan dalam 

mode hirarki 

9 kategori_kegiatan_id int nomor identitas 

tabel dimensi 

Kategori Kegiatan 

Tabel 4.8 Atribut dan Tipe Data Tabel Dimensi Aturan Kegiatan 

7. Tabel dimensi Jenis Kegiatan 

Tabel dimensi Jenis Kegiatan merupakan hasil normalisasi dari 

tabel dimensi Penelitian. Jenis Kegiatan tidak memiliki tabel 

sumber. Sumber Jenis Kegiatan hanya berupa kolom dari tabel 

sumber yang sama dengan tabel sumber Penelitian. Detail tabel 

dimensi Jenis Kegiatan dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 4.7 Tabel Dimensi Jenis Kegiatan 

No Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

1 id varchar(2) identitas jenis 

kegiatan. Dibuat 

berdasarkan kode 

tabel sumber data. 

2 jenis_kegiatan varchar(50) jenis kegiatan 

publikasi penelitian 

(buku, jurnal, 

paten, penelitian, 

atau seminar) 

Tabel 4.9 Atribut dan Tipe Data Tabel Dimensi Jenis Kegiatan 

8. Tabel dimensi Pengabdian 
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Tabel dimensi Pengabdian memiliki hubungan dengan tabel 

dimensi lain, seperti: Kategori Kegiatan, Aturan Kegiatan, 

Tingkat, dan Sumber Dana. Tabel dimensi Pengabdian memiliki 

dua tabel sumber yang sama dengan tabel sumber dimensi 

Penelitian. Tabel dimensi Pengabdian dapat diidentifikasi dari 

kebutuhan/ data dasar kegiatan pengabdian. Detail tabel dimensi 

Pengabdian dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 4.8 Tabel Dimensi Pengabdian 

No Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

1 id int nomor unik 

identitas penelitian. 

Bersifat auto 

increment. 

2 skid int nomor unik (id) 

lama yang terdapat 

pada tabel sumber 

pertama 

3 iditem int nomor unik (id) 

lama yang terdapat 

pada tabel sumber 

kedua 
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4 tahun int tahun penelitian 

dilakukan 

5 bulan  int bulan penelitian 

dilakukan 

6 judul_pengabdian varchar 

(max) 

judul pengabdian 

dosen 

7 namakegiatan varchar 

(max) 

nama kegiatan 

pengabdian 

8 kategori_kegiatan_id int nomor unik (id) 

kategori kegiatan 

(pendidikan, 

penelitian, 

pengabdian 

masyarakat, 

penunjang 

tridharma, atau 

profesor) 

9 aturan_kegiatan_id int nomor unik (id) 

detil kegiatan 

10 level_kompetitif_id int nomor unik (id) 

tingkat kegiatan 

(lokal, nasional, 

atau internasional) 

11 sumber_dana_id int nomor unik (id) 

sumber dana 

12 besar_dana money jumlah dana (dalam 

rupiah) 

13 keterangan varchar 

(max) 

keterangan tentang 

pengabdian dosen 

Tabel 4.10 Atribut dan Tipe Data Tabel Dimensi Pengabdian 

9. Tabel dimensi Kepuasan Kategori 



48 

 

 

 

Tabel dimensi Kepuasan Kategori merupakan hasil normalisasi 

dari tabel dimensi Kepuasan. Detail tabel dimensi Kepuasan 

Kategori dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 4.9 Tabel Dimensi Kepuasan Kategori 

No Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

1 id tinyint nomor unik 

identitas kategori 

kepuasan. Bersifat 

auto increment. 

2 kat_id_lama tinyint identitas lama yang 

terdapat pada tabel 

sumber 

3 kat_tahun int tahun kategori 

kegiatan 

4 kat_kode varchar(1) kode kategori 

kegiatan 

5 kat_nama varchar(50) nama kategori 

kegiatan 

6 kat_aktif tinyint keterangan aktif/ 

tidak aktif kategori 

kegiatan 

Tabel 4.11 Atribut dan Tipe Data Tabel Dimensi Kepuasan Kategori 

10. Tabel dimensi Kepuasan 
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Tabel dimensi Kepuasan memiliki hubungan dengan tabel 

dimensi lain, seperti: Semester dan Kepuasan Kategori. Tabel 

dimensi Semester merupakan tabel dimensi yang sudah ada di 

data staging dengan skema akademik. Tabel dimensi Kepuasan 

dapat diidentifikasi dari kategori data Riwayat Kepuasan Dosen 

dan Tendik. Detail tabel dimensi Kepuasan dapat dilihat pada 

gambar berikut. 

 

Gambar 4.10 Tabel Dimensi Kepuasan 

No Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

1 id int nomor unik 

identitas kepuasan. 

Bersifat auto 

increment. 

2 idlama int nomor unik (id) 

lama yang terdapat 

pada tabel sumber 

3 puas_nama varchar(200) nama variabel 

kepuasan 

4 puas_tahun int tahun variabel 

kepuasan mulai 

dibuat 

5 semester_id Int periode semester 

variabel kepuasan 

mulai dibuat 

6 kepuasan_kategori_id Tinyint identitas kategori 

kepuasan 
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7 puas_aktif varchar 

(max) 

keterangan aktif/ 

tidak aktif variabel 

kegiatan 

Tabel 4.12 Atribut dan Tipe Data Tabel Dimensi Kepuasan 

11. Tabel dimensi Beban Kegiatan 

Tabel dimensi Beban Kegiatan memiliki hubungan dengan tabel 

dimensi lain, seperti: Semester Kategori Kegiatan. Tabel dimensi 

Beban Kegiatan dapat diidentifikasi dari kategori data Riwayat 

Beban Kerja Dosen. Detail tabel dimensi Beban Kegiatan dapat 

dilihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 4.11 Tabel Dimensi Beban Kegiatan 

No Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

1 id int nomor unik 

identitas beban 

kegiatan. Bersifat 

auto increment. 

2 idlama int nomor unik (id) 

lama yang terdapat 

pada tabel sumber 

3 tahun int tahun pelaksanaan 

kegiatan 

4 semester_id int periode semester 

pelaksanaan 

kegiatan 
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5 namakegiatan varchar(max) nama kegiatan 

dosen 

6 sksbeban float beban kegiatan 

dosen 

7 kategori_kegiatan_id int nomor identitas dari 

kategori kegiatan 

Tabel 4.13 Atribut dan Tipe Data Tabel Dimensi Beban Kegiatan 

12. Tabel dimensi Penghargaan 

Tabel dimensi Penghargaan diidentifikasi dari kategori data 

Riwayat Penghargaan Dosen. Detail tabel dimensi Penghargaan 

dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 4.12 Tabel Dimensi Penghargaan 

No Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

1 id int nomor unik 

identitas 

penghargaan. 

Bersifat auto 

increment. 

2 idlama int nomor unik (id) 

lama yang terdapat 

pada tabel sumber 

3 namareward varchar(200) nama penghargaan 
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4 nosk varchar(100) nomor sk 

penghargaan 

5 tglsk datetime tanggal sk 

penghargaan 

6 pejabatpenetap varchar(50) pejabat penetap 

penghargaan 

7 tahun int tahun penghargaan 

dosen 

Tabel 4.14 Atribut dan Tipe Data Tabel Dimensi Penghargaan 

13. Tabel dimensi Tugas Belajar 

Tabel dimensi Tugas Belajar memiliki hubungan dengan tabel 

dimensi Jenjang Pendidikan. Tabel dimensi Jenjang Pendidikan 

merupakan tabel dimensi yang sudah ada di data staging dengan 

skema kepegawaian. Tabel dimensi Tugas Belajar diidentifikasi 

dari kategori data Riwayat Tugas Belajar Tendik. Detail tabel 

dimensi Tugas Belajar dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 4.13 Tabel Dimensi Tugas Belajar 

No Nama Kolom Tipe Data Keterangan 
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1 id int nomor unik 

identitas tugas 

belajar. Bersifat 

auto increment. 

2 idlama int nomor unik (id) 

lama yang terdapat 

pada tabel sumber 

3 namatugas varchar(200) nama tugas belajar 

4 negaratujuan varchar(200 negara tujuan tugas 

belajar 

5 pttujuan varchar(200) perguruan tinggi 

tujuan tugas belajar 

6 fakultastujuan varchar(200) fakultas tujuan 

tugas belajar 

7 proditujuan varchar(200) program studi 

tujuan tugas belajar 

8 jenjang_pendidikan_id int identitas jenjang 

pendidikan tugas 

belajar 

9 keterangan varchar(200) keterangan tugas 

belajar 

10 suratpenugasan varchar(200) nomor surat 

penugasan 

11 jenistugas varchar(1) jenis tugas belajar 

(domestik atau luar 

negeri) 

12 jenistugasbelajar varchar(2) kode tugas belajar 

(TB) 

13 tglsk datetime tanggal sk tugas 

belajar 
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14 nosk varchar(200) nomor sk tugas 

belajar 

15 pejabatpenetap varchar(200) pejabat penetap 

tugas belajar 

Tabel 4.15 Atribut dan Tipe Data Tabel Dimensi Tugas Belajar 

14. Tabel dimensi Pelatihan Tingkat 

Tabel dimensi Pelatihan Tingkat merupakan hasil normalisasi 

dari tabel dimensi Pelatihan. Detail tabel dimensi Pelatihan 

Tingkat dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 4.14 Tabel Dimensi Pelatihan Tingkat 

No Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

1 id tinyint nomor unik 

identitas tingkat 

pelatihan. Bersifat 

auto increment. 

2 idlama int identitas lama 

yang terdapat pada 

tabel sumber 

3 namapelatihanstruktural varchar(50) nama tingkat 

pelatihan 

struktural 

4 keterangan varchar(50) keterangan  tingkat 

pelatihan 

struktural 

Tabel 4.16 Atribut dan Tipe Data Tabel Dimensi Pelatihan Tingkat 
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15. Tabel dimensi Pelatihan 

Tabel dimensi Pelatihan memiliki hubungan dengan tabel 

dimensi Pelatihan Tingkat. Tabel dimensi Pelatihan memiliki dua 

tabel sumber. Tabel dimensi Pelatihan dapat diidentifikasi dari 

kategori data Riwayat Pelatihan Tendik. Detail tabel dimensi 

Pelatihan dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 4.15 Tabel Dimensi Pelatihan 

No Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

1 id int nomor unik 

identitas pelatihan. 

Bersifat auto 

increment. 

2 idlama1 int nomor unik (id) 

lama yang terdapat 

pada tabel sumber 

pertama 

3 idlama2 int nomor unik (id) 

lama yang terdapat 

pada tabel sumber 

kedua 

4 pelatihan_tingkat_id int identitas tingkat 

pelatihan 
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5 namapelatihan varchar(max) nama pelatihan 

6 tempat varchar(200) tempat pelatihan 

dilaksanakan 

7 penyelenggara varchar(200) pihak yang 

menyelenggarakan 

pelatihan 

8 angkatan varchar(50) angkatan pelatihan 

9 tahun int tahun pelatihan 

dilaksanakan 

10 tgmulai datetime tanggal mulai 

pelatihan 

11 tglselesai datetime tanggal selesai 

pelatihan 

12 pelatihanstruktural tinyint jenis pelatihan 

(1=struktural, 

0=non struktural) 

Tabel 4.17 Atribut dan Tipe Data Tabel Dimensi Pelatihan 

4.3.2. Identifikasi Tabel Fakta 

Pada bagian ini dilakukan identifikasi tabel fakta yang dibutuhkan 

dalam perancangan data staging berdasarkan sumber tabel dan 

kategori data yang sudah dipetakan pada tahapan sebelumnya. 

1. Tabel fakta Penelitian Dosen 

Tabel fakta Penelitian Dosen merupakan tabel fakta yang 

menghubungkan beberapa tabel dimensi, yaitu: Penelitian, Profil 

Dosen, dan Jenis Peneliti. Dimensi Profil Dosen merupakan tabel 

dimensi yang sudah ada di data staging dengan skema 

kepegawaian. Penelitian Dosen diidentifikasi dari kategori data 

Riwayat Penelitian Dosen. Penelitian Dosen tidak memiliki 

measure sehingga biasa disebut sebagai factless fact table. 
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Gambar 4.16 Tabel Fakta Penelitian Dosen 

No Nama Kolom Tipe 

Data 

Keterangan 

1 penelitian_id int foreign key dari tabel 

dimensi penelitian 

2 dosen_id int foreign key dari tabel 

dimensi profil dosen 

3 jenispeneliti_id int foreign key dari tabel 

dimensi jenis peneliti 

Tabel 4.18 Atribut dan Tipe Data Tabel Fakta Penelitian Dosen 

2. Tabel fakta Pengabdian Dosen 

Tabel fakta Pengabdian Dosen merupakan tabel fakta yang 

menghubungkan beberapa tabel dimensi, yaitu: Pengabdian, 

Profil Dosen, dan Jenis Peneliti. Pengabdian Dosen diidentifikasi 

dari kategori data Riwayat Pengabdian Dosen. Pengabdian Dosen 

tidak memiliki measure sehingga biasa disebut sebagai factless 

fact table. 

 

Gambar 4.17 Tabel Fakta Pengabdian Dosen 
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No Nama Kolom Tipe 

Data 

Keterangan 

1 pengabdian_id int foreign key dari tabel 

dimensi pengabdian 

2 dosen_id int foreign key dari tabel 

dimensi profil dosen 

3 jenispeneliti_id int foreign key dari tabel 

dimensi jenis peneliti 

Tabel 4.19 Atribut dan Tipe Data Tabel Fakta Pengabdian Dosen 

3. Tabel fakta Riwayat Kepuasan Dosen 

Tabel fakta Riwayat Kepuasan Dosen memiliki hubungan dengan 

tabel dimensi Profil Dosen dan Kepuasan. Riwayat Kepuasan 

Dosen diidentifikasi dari kategori data Riwayat Kepuasan Dosen 

dan Tendik. Riwayat Kepuasan Dosen memiliki measure 

kepentingan dan kepuasan. 

 

Gambar 4.18 Tabel Fakta Riwayat Kepuasan Dosen 

No Nama Kolom Tipe 

Data 

Keterangan 

1 kepuasan_id int foreign key dari tabel 

dimensi kepuasan 

2 dosen_id int foreign key dari tabel 

dimensi profil dosen 

3 Kepentingan tinyint tingkat kepentingan 

variabel kepuasan (1-

5) 



59 

 

 

4 Kepuasan tinyint tingkat kepuasan dosen 

terhadap variabel 

kepuasan (1-5) 

5 Tr_puas_tanggal datetime tanggal transaksi dosen 

melakukan penilaian 

kepuasan 

6 Tahun int tahun kepuasan dosen 

7 Bulan int bulan kepuasan dosen 

Tabel 4.20 Atribut dan Tipe Data Tabel Fakta Riwayat Kepuasan Dosen 

4. Tabel fakta Riwayat Kepuasan Tendik 

Tabel fakta Riwayat Kepuasan Tendik memiliki hubungan 

dengan tabel dimensi Profil Tendik dan Kepuasan. Dimensi 

Profil Tendik merupakan tabel dimensi yang sudah ada di data 

staging dengan skema kepegawaian. Riwayat Kepuasan Tendik 

diidentifikasi dari kategori data Riwayat Kepuasan Dosen dan 

Tendik. Riwayat Kepuasan Tendik memiliki measure 

kepentingan dan kepuasan. 

 

Gambar 4.19 Tabel Fakta Riwayat Kepuasan Tendik 

No Nama Kolom Tipe 

Data 

Keterangan 

1 kepuasan_id int foreign key dari tabel 

dimensi kepuasan 

2 tendik_id int foreign key dari tabel 

dimensi profil tendik 
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3 kepentingan tinyint tingkat kepentingan 

variabel kepuasan (1-5) 

4 kepuasan tinyint tingkat kepuasan dosen 

terhadap variabel 

kepuasan (1-5) 

5 tr_puas_tanggal datetime tanggal transaksi dosen 

melakukan penilaian 

kepuasan 

6 tahun int tahun kepuasan dosen 

7 bulan int bulan kepuasan dosen 

Tabel 4.21 Atribut dan Tipe Data Tabel Fakta Riwayat Kepuasan Tendik 

5. Tabel fakta Beban Kerja Dosen 

Tabel fakta Beban Kerja Dosen merupakan tabel fakta yang 

menghubungkan tabel dimensi Profil Dosen dan Beban Kegiatan. 

Beban Kerja Dosen diidentifikasi dari kategori data Riwayat 

Beban Kerja Dosen. Beban Kerja Dosen tidak memiliki measure 

sehingga biasa disebut sebagai factless fact table. 

 

Gambar 4.20 Tabel Fakta Beban Kerja Dosen 

No Nama Kolom Tipe 

Data 

Keterangan 

1 dosen_id int foreign key dari tabel 

dimensi profil dosen 

2 beban_kegiatan_id int foreign key dari tabel 

dimensi beban 

kegiatan 

Tabel 4.22 Atribut dan Tipe Data Tabel Fakta Beban Kerja Dosen 

6. Tabel fakta Penghargaan Dosen 
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Tabel fakta Penghargaan Dosen merupakan tabel fakta yang 

menghubungkan tabel dimensi Profil Dosen dan Penghargaan. 

Penghargaan Dosen diidentifikasi dari kategori data Riwayat 

Penghargaan Dosen. Penghargaan Dosen tidak memiliki measure 

sehingga biasa disebut sebagai factless fact table. 

 

Gambar 4.21 Tabel Fakta Penghargaan Dosen 

No Nama Kolom Tipe 

Data 

Keterangan 

1 dosen_id int foreign key dari tabel 

dimensi profil dosen 

2 penghargaan_id int foreign key dari tabel 

dimensi penghargaan 

Tabel 4.23 Atribut dan Tipe Data Tabel Fakta Penghargaan Dosen 

7. Tabel fakta Penghargaan Tendik 

Tabel fakta Penghargaan Tendik merupakan tabel fakta yang 

menghubungkan tabel dimensi Profil Tendik dan Penghargaan. 

Penghargaan Tendik diidentifikasi dari kategori data Riwayat 

Penghargaan Tendik. Penghargaan Tendik tidak memiliki 

measure sehingga biasa disebut sebagai factless fact table. 

 

Gambar 4.22 Tabel Fakta Penghargaan Tendik 

No Nama Kolom Tipe 

Data 

Keterangan 

1 tendik_id int foreign key dari tabel 

dimensi profil tendik 
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2 penghargaan_id int foreign key dari tabel 

dimensi penghargaan 

Tabel 4.24 Atribut dan Tipe Data Tabel Fakta Penghargaan Tendik 

8. Tabel fakta Riwayat Tugas Belajar Dosen 

Tabel fakta Riwayat Tugas Belajar Dosen merupakan tabel fakta 

yang menghubungkan tabel dimensi Profil Dosen dan Tugas 

Belajar. Riwayat Tugas Belajar Dosen diidentifikasi dari kategori 

data Riwayat Tugas Belajar Dosen. Riwayat Tugas Belajar Dosen 

tidak memiliki measure sehingga biasa disebut sebagai factless 

fact table. 

 

Gambar 4.23 Tabel Fakta Riwayat Tugas Belajar Dosen 

No Nama Kolom Tipe 

Data 

Keterangan 

1 dosen_id int foreign key dari tabel 

dimensi profil dosen 

2 tugasbelajar_id int foreign key dari tabel 

dimensi tugas belajar 

3 tglmulai date tanggal mulai tugas 

belajar dosen 

4 tglselesai date tanggal selesai tugas 

belajar dosen 

Tabel 4.25 Atribut dan Tipe Data Tabel Fakta Riwayat Tugas Belajar Dosen 

9. Tabel fakta Riwayat Tugas Belajar Tendik 

Tabel fakta Riwayat Tugas Belajar Tendik merupakan tabel fakta 

yang menghubungkan tabel dimensi Profil Tendik dan Tugas 

Belajar. Riwayat Tugas Belajar Tendik diidentifikasi dari 

kategori data Riwayat Tugas Belajar Tendik. Riwayat Tugas 
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Belajar Tendik tidak memiliki measure sehingga biasa disebut 

sebagai factless fact table. 

 

Gambar 4.24 Tabel Fakta Riwayat Tugas Belajar Tendik 

No Nama Kolom Tipe 

Data 

Keterangan 

1 tendik_id int foreign key dari tabel 

dimensi profil tendik 

2 tugasbelajar_id int foreign key dari tabel 

dimensi tugas belajar 

3 tglmulai date tanggal mulai tugas 

belajar tendik 

4 tglselesai date tanggal selesai tugas 

belajar tendik 

Tabel 4.26 Atribut dan Tipe Data Tabel Fakta Riwayat Tugas Belajar Tendik 

10. Tabel fakta Pelatihan Dosen 

Tabel fakta Pelatihan Dosen merupakan tabel fakta yang 

menghubungkan tabel dimensi Profil Dosen dan Pelatihan. 

Pelatihan Dosen diidentifikasi dari kategori data Riwayat 

Pelatihan Tendik. Pelatihan Dosen tidak memiliki measure 

sehingga biasa disebut sebagai factless fact table. 

 

Gambar 4.25 Tabel Fakta Pelatihan Dosen 

No Nama Kolom Tipe 

Data 

Keterangan 
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1 dosen_id int foreign key dari tabel 

dimensi profil dosen 

2 pelatihan_id int foreign key dari tabel 

dimensi pelatihan 

Tabel 4.27 Atribut dan Tipe Data Tabel Fakta Pelatihan Dosen 

11. Tabel fakta Pelatihan Tendik 

Tabel fakta Pelatihan Tendik merupakan tabel fakta yang 

menghubungkan tabel dimensi Profil Tendik dan Pelatihan. 

Pelatihan Tendik diidentifikasi dari kategori data Riwayat 

Pelatihan Tendik. Pelatihan Tendik tidak memiliki measure 

sehingga biasa disebut sebagai factless fact table. 

 

Gambar 4.26 Tabel Fakta Pelatihan Tendik 

No Nama Kolom Tipe 

Data 

Keterangan 

1 tendik_id int foreign key dari tabel 

dimensi profil tendik 

2 pelatihan_id int foreign key dari tabel 

dimensi pelatihan 

Tabel 4.28 Atribut dan Tipe Data Tabel Fakta Pelatihan Tendik 

4.3.3. Analisis Sumber Tabel berdasarkan Tabel Fakta dan 

Tabel Dimensi 

Pada bagian ini dilakukan analisis sumber tabel yang berkaitan dengan 

tabel fakta dan tabel dimensi yang sudah diidentifikasi. Tabel sumber 

berasal dari server SIM Kepegawaian (SIMPEG). Jenis sumber data 

berupa database berbasis SQL Server. Sehingga tidak diperlukan 

konversi data. 

Berikut merupakan nama tabel sumber data yang dibutuhkan untuk 

data pada tabel fakta dan dimensi. 
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No Tabel 

Tujuan 

Jenis Tabel Tabel Sumber 

1 Penelitian Dimensi sak_sk 

2 Tingkat Dimensi se_tingkat_kegiatan 

3 Sumber 

dana 

Dimensi lv_sumberdana 

lv_jenispembiayaan 

4 Jenis 

peneliti 

Dimensi lv_jenispeneliti 

5 Kategori 

kegiatan 

Dimensi se_kategori 

6 Aturan 

kegiatan 

Dimensi ms_penilaian 

7 Jenis 

kegiatan 

Dimensi *tidak ada sumber tabel 

(data didapatkan dari 

hardcode) 

8 Pengabdian Dimensi sak_sk 

9 Kepuasan 

kategori 

Dimensi csss_kategori 

10 Kepuasan Dimensi kepuasan 

11 Beban 

kegiatan 

Dimensi se_kegiatan 

12 Penghargaan Dimensi pe_reward 

13 Tugas 

belajar 

Dimensi pe_tugasbelajar 

14 Pelatihan 

tingkat 

Dimensi ms_diklats 

15 Pelatihan Dimensi pe_diklats 

pe_diklatns 
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16 Publikasi Dimensi pe_detailkegdosen 

17 Penelitian 

dosen 

Fakta sak_skdetail 

18 Pengabdian 

dosen 

Fakta sak_skdetail 

19 Riwayat 

kepuasan 

dosen 

Fakta csss_trankaryawan 

20 Riwayat 

kepuasan 

tendik 

Fakta csss_trankaryawan 

21 Beban kerja 

dosen 

Fakta se_kegiatan 

22 Penghargaan 

dosen 

Fakta pe_reward 

23 Penghargaan 

tendik 

Fakta pe_reward 

24 Riwayat 

tugas belajar 

dosen 

Fakta pe_tugasbelajar 

25 Riwayat 

tugas belajar 

tendik 

Fakta pe_tugasbelajar 

26 Pelatihan 

dosen 

Fakta pe_diklats 

pe_diklatns 

27 Pelatihan 

tendik 

Fakta pe_diklats 

pe_diklatns 

29 Publikasi 

Dosen 

Fakta pe_detailkegdosennip 

Tabel 4.29 Sumber Tabel berdasarkan Tabel Fakta dan Tabel Dimensi 
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Berdasarkan tabel di atas, sumber tabel dengan tulisan cetak tebal 

artinya sumber tersebut sudah disebutkan pada tabel tujuan 

sebelumnya. 

4.4. Perancangan Data Mart 

Data mart dalam penelitian ini berfungsi untuk menyimpan data dan 

menyajikannya pada website SIPMONEV. Data mart di desain sesuai 

dengan kebutuhan/ data dasar website tersebut. Database untuk data 

mart sudah ada sebelumnya dengan nama database yaitu 

sipmonev_data_api. Sumber data dari data mart yaitu its-dw yang 

merupakan database hasil proses ETL yang sudah dalam bentuk 

model dimensional (data staging). 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan informasi website SIPMONEV, 

berikut kategori data yang akan dibuat pada data mart beserta 

informasi apa saja yang akan disajikan. 

No Kategori Data Informasi yang Disajikan 

1. Penelitian Dosen Tahun, nip, nama dosen, 

jurusan, judul penelitian, 

skema penelitian 

(penelitian fundamental, 

hibah kompetensi, dll), level 

kompetitif (internasional, 

nasional, lokal), sumber dana 

(ITS, kemenristek, dikti, 

USAID, mandiri), besar dana 

(dalam juta rupiah), 

keterlibatan mitra luar negeri 

(1=ada, 0=tidak ada), dan 

keterangan 

2 Pengabdian Dosen Tahun, nip, nama dosen, 

jurusan, sebagai ketua/ 

anggota, judul pengabdian 

masyarakat, skema 

pengabdian masyarakat, 

sumber dana (biaya sendiri, 

biaya instansi sendiri, 
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lembaga swasta kerjasama, 

lembaga swasta kompetisi, 

lembaga pemerintah 

kerjasama, lembaga 

pemerintah kompetisi, 

lembaga internasional), besar 

dana (dalam juta rupiah), 

keterangan 

3 Kepuasan Dosen Tanggal transaksi, tahun, 

bulan, jurusan, nip, nama 

dosen, nama kepuasan, 

kategori kepuasan, 

kepentingan, kepuasan, rata-

rata kepentingan, rata-rata 

kepuasan 

4 Kepuasan Tendik Tanggal transaksi, tahun, 

bulan, satuan kerja, nip, nama 

tendik, nama kepuasan, 

kategori kepuasan, 

kepentingan, kepuasan, rata-

rata kepentingan, rata-rata 

kepuasan 

5 Beban Kerja Dosen Tahun, semester, jurusan, nip 

dosen, nama dosen, 

namakegiatan, kategori 

kegiatan, sks beban, jumlah 

beban kerja dosen, jumlah 

beban kerja jurusan,  

6 Penghargaan Dosen Tahun, jurusan, nip, nama 

dosen, nama penghargaan, 

nosk, tglsk, pejabatpenetap, 

jumlah dosen yang mendapat 

penghargaan 
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7 Profil dosen Jurusan, nip, nama, status 

aktif, jabatan fungsional, 

jumlah dosen jurusan, 

pendidikan terakhir 

8 Profil tendik Satuan kerja, nip, nama, 

status aktif, jumlah tendik 

satuan kerja 

9 Profil Mahasiswa Jurusan, nrp, nama, status 

aktif, jumlah mahasiswa 

jurusan 

10 Tugas Belajar Tendik Satuan kerja, tanggal mulai, 

tanggal selesai, nip, nama 

tendik, nama tugas belajar, 

negara tujuan, perguruan 

tinggi tujuan, fakultas tujuan, 

prodi tujuan, jenjang 

pendidikan, keterangan, surat 

penugasan, domestik/ luar, 

tanggal sk, nomor sk, pejabat 

penetap, jumlah tendik tugas 

belajar 

11 Pelatihan Tendik Tahun, satuan kerja, nip, 

nama tendik, nama pelatihan, 

tempat, penyelenggara, 

angkatan, tanggal mulai, 

tanggal selesai, tingkat 

pelatihan struktural, jumlah 

tendik mengikuti pelatihan 

12 Buku Dosen Tahun, bulan, jurusan, nip 

dosen, nama dosen, jenis 

peneliti, jenis buku, judul 

buku, tebal buku, edisi buku, 

lokasi, halaman, issn, 

deskripsi buku, keterangan, 
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keterangan tambahan, 

mandiri/ kelompok, kata 

kunci 

13 Jurnal Dosen Tahun, bulan, jurusan, nip 

dosen, nama dosen, jenis 

peneliti, jenis jurnal, judul 

jurnal, edisi jurnal, lokasi, 

volume, issn, deskripsi jurnal, 

keterangan, keterangan 

tambahan, mandiri/ 

kelompok, besar dana, 

sumber dana, kata kunci, 

abstrak, alamat website 

14 Paten Dosen Tahun, bulan, jurusan, nip 

dosen, nama dosen, jenis 

peneliti, judul, jenis paten, 

tingkat, issn, mandiri/ 

kelompok 

15 Seminar Dosen Tahun, bulan, jurusan, nip 

dosen, nama dosen, jenis 

peneliti, nama seminar, judul 

seminar, jenis seminar, 

lokasi, deskripsi seminar, 

keterangan, mandiri/ 

kelompok, besar dana, 

sumber dana, kata kunci, 

abstrak, alamat website untuk 

file seminar 

Tabel 4.30 Perancangan Data Mart 
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 BAB V 

IMPLEMENTASI 

Bab ini berisi aktivitas implementasi data staging dan data mart yang 

telah dirancang dan pengujian untuk memastikan data dapat 

digunakan. 

5.1. Pemilihan Perangkat Lunak 

Beberapa perangkat lunak yang perlu disiapkan dalam pembuatan 

data staging dan data mart ini antara lain: 

1. Microsoft SQL Server 2014 

Microsoft SQL Server 2014 digunakan untuk melakukan aktivitas 

utama dalam pembuatan database secara fisik mulai dari pembuatan 

tabel, kolom dan tipe data, constraints, dan melakukan proses ETL 

dengan menggunakan stored procedure. 

2. Draw.io 

Draw.io merupakan aplikasi perangkat lunak online yang digunakan 

untuk membuat rancangan database secara konseptual dan logical 

dalam bentuk diagram relasional. 

5.2. Pembuatan Data Staging (its-dw) 

Pada tahap ini mulai dilakukan proses-proses pembuatan database 

yang telah dirancang sebelumnya menjadi bentuk data staging secara 

fisik berdasarkan kebutuhan yang telah didapatkan. Tahapan 

konstruksi meliputi aktivitas menyiapkan database dan melakukan 

proses ETL. 

5.2.1. Menyiapkan Database 

Dalam menyiapkan database yang akan digunakan sebagai data 

staging perlu dilakukan pembuatan tabel-tabel terlebih dahulu. 

Sebelumnya sudah dibuat database dengan nama its-dw yang akan 

digunakan sebagai data staging. Berdasarkan rancangan data staging 

pada tahapan sebelumnya, berikut tabel-tabel yang dibuat: 
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No Nama Tabel Keterangan 

1 Aturan_kegiatan Tabel dimensi yang 

menjelaskan secara detil 

kegiatan-kegiatan dosen 

2 Beban_kegiatan Tabel dimensi yang 

menjelaskan nilai beban 

setiap kegiatan dosen 

3 Beban_kerja_dosen Tabel fakta yang 

menghubungkan tabel 

dimensi profil dosen dan 

beban kegiatan 

4 Jenis_kegiatan Tabel dimensi yang 

menunjukkan jenis-jenis 

publikasi penelitian 

5 Jenispeneliti Tabel dimensi yang 

menunjukkan jenis-jenis 

peneliti 

6 Kategori_kegiatan Tabel dimensi yang 

menunjukkan kategori 

kegiatan dosen dan tendik 

7 Kepuasan Tabel dimensi yang 

menunjukkan nama-nama 

parameter kepuasan dosen 

dan tendik 

8 Kepuasan_kategori Tabel dimensi yang 

menunjukkan kategori atau 

pengelompokan parameter 

kepuasan dosen dan tendik 

9 Mapping_semester Tabel yang berfungsi 

sebagai mapping antara id 

yang terdapat pada tabel 

semester sumber dan tabel 
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semester yang sudah ada di 

database 

10 Pelatihan Tabel dimensi yang 

menunjukkan nama-nama 

pelatihan dosen dan tendik 

11 Pelatihan_dosen Tabel fakta yang 

menunjukkan pelatihan yang 

pernah didapatkan dosen 

12 Pelatihan_tendik Tabel fakta yang 

menunjukkan pelatihan yang 

pernah didapatkan tendik 

13 Pelatihan_tingkat Tabel dimensi yang 

menunjukkan tingkat 

pelatihan 

14 Penghargaan Tabel dimensi yang 

menunjukkan nama-nama 

penghargaan yang pernah 

diterima oleh dosen dan 

tendik 

15 Penghargaan_dosen Tabel fakta yang 

menunjukkan penghargaan 

yang pernah didapat dosen 

16 Penghargaan_tendik Tabel fakta yang 

menunjukkan penghargaan 

yang pernah didapat tendik 

17 Riwayat_kepuasan_dosen Tabel fakta yang 

menunjukkan nilai kepuasan 

dosen 

18 Riwayat_kepuasan_tendik Tabel fakta yang 

menunjukkan nilai kepuasan 

tendik 
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19 Riwayat_tugasbelajar_dosen Tabel fakta yang 

menunjukkan tugas belajar 

yang pernah dilakukan 

dosen 

20 Riwayat_tugasbelajar_tendik Tabel fakta yang 

menunjukkan tugas belajar 

yang pernah dilakukan 

tendik 

21 Sumber_dana Tabel dimensi yang 

menunjukkan sumber dana 

kegiatan dosen dan tendik 

22 Surat_keputusan Tabel dimensi yang 

menunjukkan surat 

keputusan atas kegiatan 

dosen dan tendik 

23 Surat_keputusan_dosen Tabel fakta yang 

menunjukkan surat 

keputusan untuk setiap 

kegiatan dosen 

24 Tingkat Tabel dimensi yang 

menunjukkan tingkat surat 

keputusan 

25 Tugasbelajar Tabel dimensi yang 

menunjukkan tugas belajar 

yang pernah diterima dosen 

dan tendik 

26 Profil dosen Tabel dimensi yang 

menunjukkan biodata dosen 

27 Profil tendik Tabel dimensi yang 

menunjukkan biodata tendik 
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28 Jabatan Tabel dimensi yang 

menunjukkan jenis jabatan 

pada kepegawaian 

29 Jenjang Pendidikan Tabel dimensi yang 

menunjukkan jenis jenjang 

pendidikan 

30 Jurusan Tabel dimensi yang 

menunjukkan daftar jurusan 

di ITS 

31 Status aktif Tabel dimensi yang 

menunjukkan jenis status 

aktif 

32 Satuan kerja Tabel dimensi yang 

menunjukkan daftar satuan 

kerja 

33 Semester Tabel dimensi yang 

menunjukkan semester 

dalam satu tahun 

34 Dosen Tabel fakta yang 

menunjukkan informasi 

profil dosen 

35 Tendik Tabel fakta yang 

menunjukkan informasi 

profil tendik 

36 Riwayat jabatan dosen Tabel fakta yang 

menunjukkan informasi 

riwayat jabatan yang dijabat 

oleh dosen 

37 Riwayat jabatan tendik Tabel fakta yang 

menunjukkan informasi 

riwayat jabatan yang dijabat 

oleh tendik 
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Tabel 5.1 Daftar Tabel yang dibuat di its-dw 

Tabel-tabel yang ditandai dengan warna shading abu-abu merupakan 

tabel yang sudah ada pada database its-dw. 

Dalam pembuatan tabel dimensi dan tabel fakta, dilakukan juga 

pengaturan atribut mulai dari pengaturan primary key dan foreign key, 

nama atribut beserta tipe data dan panjangnya. Berikut langkah-

langkah yang dilakukan dalam pembuatan setiap tabel yang ada di its-

dw. 

1. Pembuatan atribut beserta tipe data 

Pada langkah ini, ditetapkan nama atribut beserta tipe data dan 

panjangnya untuk setiap atribut tersebut. Kemudian pemilihan 

primary key dari atribut-atribut tersebut. 

 

Gambar 5.1 Pembuatan Atribut Tabel beserta Tipe Data 

2. Penetapan foreign key 

Setelah tabel dimensi dan tabel fakta dibuat, kemudian dilakukan 

pembuatan foreign key dengan menghubungkan atribut yang telah 

ditetapkan sebagai primary key dengan atribut atribut lain yang 

menjadi foreign key. Dalam melakukan langkah ini, dilakukan juga 

pembuatan diagram relasional seperti yang ditampilkan pada gambar 

berikut.
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Gambar 5.2 Diagram Relasi tabel fakta beba_kerja_dosen 

Diagram di atas (diagram relasional untuk tabel fakta beban kerja 

dosen) hanya sebagian dari total keseluruhan diagram yang telah 

dibuat. Untuk gambar diagram relasional lengkap database its-dw 

dapat dilihat pada bagian lampiran dari buku laporan tugas akhir ini. 

5.2.2. Proses ETL 

Proses ETL diawali dengan pemilihan tabel sumber yang akan 

diekstrak, kemudian mengubah struktur tabel dan tipe data agar sesuai 

dengan kebutuhan, kemudian memuat data dari tabel sumber ke tabel 

dimensi dan tabel fakta yang telah disiapkan pada data staging its-dw. 

Proses ETL pada its-dw menggunakan stored procedure dengan 

penggunaan query MERGE yang dapat melakukan perintah INSERT 

dan UPDATE dalam satu pernyataan (single statement). Perintah 

INSERT untuk menambahkan baris (record) baru ke dalam tabel 

target, sedangkan perintah UPDATE untuk memperbarui baris yang 

mengalami perubahan di tabel sumber. 

5.2.2.1. ETL Tabel Dimensi 

Berikut merupakan proses ETL yang dilakukan pada tabel-tabel 

dimensi its-dw. Pada gambar pemetaan kolom, terdapat dua jenis 

tabel. Tabel berwarna abu-abu merupakan tabel sumber yang didapat 

dari server simpeg, sedangkan tabel berwarna biru merupakan tabel 

dimensi yang terdapat di its-dw. 
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1. Tabel dimensi aturan_kegiatan 

Data pada tabel dimensi aturan_kegiatan didapatkan dari satu tabel 

sumber, yaitu ms_penilaian, dengan pemetaan kolom seperti gambar 

berikut. 

 

Gambar 5.3 Mapping ms_penilaian ke aturan_kegiatan 

Proses ETL tabel dimensi aturan_kegiatan menggunakan aturan 

standar ETL, artinya setiap kolom pada data sumber tidak mengalami 

perubahan setelah dipetakan ke dalam tabel dimensi aturan_kegiatan. 

Proses ETL pada tabel dimensi ini dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Script 5.1 Source Code Proses  ETL tabel dimensi aturan_kegiatan 

Berikut tabel hasil dari proses ETL pada tabel dimensi 

aturan_kegiatan. 

 

Gambar 5.4 Tabel aturan_kegiatan 

2. Tabel dimensi beban_kegiatan 

Data pada tabel dimensi beban_kegiatan didapatkan dari satu tabel 

sumber, yaitu se_kegiatan, dengan pemetaan kolom seperti gambar 

berikut. 
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Gambar 5.5 Mapping se_kegiatan ke beban_kegiatan 

Proses ETL tabel dimensi beban_kegiatan menggunakan aturan 

standar ETL, artinya setiap kolom pada data sumber tidak mengalami 

perubahan setelah dipetakan ke dalam tabel dimensi aturan_kegiatan. 

Proses ETL pada tabel dimensi ini dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Script 5.2 Source Code Proses  ETL tabel dimensi beban_kegiatan 

Berikut tabel hasil dari proses ETL pada tabel dimensi 

beban_kegiatan. 
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Gambar 5.6 Tabel beban_kegiatan 

3. Tabel dimensi jenispeneliti 

Data pada tabel dimensi jenispeneliti didapatkan dari satu tabel 

sumber, yaitu lv_jenispeneliti, dengan pemetaan kolom seperti 

gambar berikut. 

 

Gambar 5.7 Mapping lv_jenispeneliti ke jenispeneliti 

Proses ETL tabel dimensi jenispeneliti menggunakan aturan standar 

ETL, artinya setiap kolom pada data sumber tidak mengalami 

perubahan setelah dipetakan ke dalam tabel dimensi jenispeneliti. 

Proses ETL pada tabel dimensi ini dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Script 5.3 Source Code Proses  ETL tabel dimensi jenispeneliti 

Berikut tabel hasil dari proses ETL pada tabel dimensi jenispeneliti. 
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Gambar 5.8 Tabel jenispeneliti 

4. Tabel dimensi kategori_kegiatan 

Data pada tabel dimensi kategori_kegiatan didapatkan dari satu tabel 

sumber, yaitu se_kategori, dengan pemetaan kolom seperti gambar 

berikut. 

 

Gambar 5.9 Mapping se_kategori ke kategori_kegiatan 

Proses ETL tabel dimensi kategori_kegiatan menggunakan aturan 

standar ETL, artinya setiap kolom pada data sumber tidak mengalami 

perubahan setelah dipetakan ke dalam tabel dimensi 

kategori_kegiatan. Proses ETL pada tabel dimensi ini dapat dilihat 

pada gambar berikut. 
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Script 5.4 Source Code Proses  ETL tabel dimensi kategori_kegiatan 

Berikut tabel hasil dari proses ETL pada tabel dimensi 

kategori_kegiatan. 

 

Gambar 5.10 Tabel kategori_kegiatan 

5. Tabel dimensi kepuasan 

Data pada tabel dimensi kepuasan didapatkan dari satu tabel sumber, 

yaitu kepuasan, dengan pemetaan kolom seperti gambar berikut. 
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Gambar 5.11 Mapping kepuasan ke kepuasan 

Proses ETL tabel dimensi menggunakan fungsi ROW_NUMBER() 

untuk menghilangkan redudansi data pada tabel sumber. Kemudian 

juga menggunakan fungsi LEFT() pada kolom puas_semesterdikti 

untuk memisahkan nilai tahun dan semester menjadi kolom yang 

berbeda di tabel target. Proses ETL pada tabel dimensi ini dapat dilihat 

pada gambar berikut. 

 

Script 5.5 Source Code Proses  ETL tabel dimensi kepuasan 

Berikut tabel hasil dari proses ETL pada tabel dimensi kepuasan. 
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Gambar 5.12 Tabel kepuasan 

6. Tabel dimensi kepuasan_kategori 

Data pada tabel dimensi kepuasan_kategori didapatkan dari satu tabel 

sumber, yaitu csss_kategori, dengan pemetaan kolom seperti gambar 

berikut. 

 

Gambar 5.13 Mapping csss_kategori ke kepuasan_kategori 

Proses ETL tabel dimensi kepuasan_kategori menggunakan aturan 

standar ETL, artinya setiap kolom pada data sumber tidak mengalami 

perubahan setelah dipetakan ke dalam tabel dimensi 

kepuasan_kategori. Proses ETL pada tabel dimensi ini dapat dilihat 

pada gambar berikut. 
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Script 5.6 Source Code Proses  ETL tabel dimensi kepuasan_kategori 

Berikut tabel hasil dari proses ETL pada tabel dimensi 

kepuasan_kategori. 

 

Gambar 5.14 Tabel kepuasan_kategori 

7. Tabel dimensi pelatihan 

Data pada tabel dimensi pelatihan didapatkan dari dua tabel sumber, 

yaitu pe_dikalts dan pe_diklatns, dengan pemetaan kolom seperti 

gambar berikut. 
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Gambar 5.15 Mapping pe_diklats dan pe_diklatns ke pelatihan 

Terdapat penambahan kolom pada tabel dimensi pelatihan, yaitu 

kolom pelatihanstruktural untuk membedakan sumber data pe_diklats 

dan pe_diklatns. Jika nilai kolom pelatihanstruktural = 1, berarti 

sumber data dari pe_diklats. Jika nilai kolom pelatihanstruktural = 0, 

berarti sumber data dari pe_diklatns. Proses ETL pada tabel dimensi 

ini dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Script 5.7 Source Code Proses  ETL tabel dimensi pelatihan 
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Berikut tabel hasil dari proses ETL pada tabel dimensi pelatihan. 

 

Gambar 5.16 Tabel pelatihan 

8. Tabel dimensi pelatihan_tingkat 

Data pada tabel dimensi pelatihan_tingkat didapatkan dari satu tabel 

sumber, yaitu ms_diklats, dengan pemetaan kolom seperti gambar 

berikut. 

 

Gambar 5.17 Mapping ms_diklats ke pelatihan_tingkat 

Proses ETL tabel dimensi pelatihan_tingkat menggunakan aturan 

standar ETL, artinya setiap kolom pada data sumber tidak mengalami 

perubahan setelah dipetakan ke dalam tabel dimensi aturan_kegiatan. 

Proses ETL pada tabel dimensi ini dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Script 5.8 Source Code Proses  ETL tabel dimensi pelatihan_tingkat 
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Berikut tabel hasil dari proses ETL pada tabel dimensi 

pelatihan_tingkat. 

 

Gambar 5.18 Tabel pelatihan_tingkat 

9. Tabel dimensi penghargaan 

Data pada tabel dimensi penghargaan didapatkan dari satu tabel 

sumber, yaitu pe_reward, dengan pemetaan kolom seperti gambar 

berikut. 

 

Gambar 5.19 Mapping pe_reward ke penghargaan 

Proses ETL tabel dimensi penghargaan menggunakan aturan standar 

ETL, artinya setiap kolom pada data sumber tidak mengalami 

perubahan setelah dipetakan ke dalam tabel dimensi penghargaan. 

Proses ETL pada tabel dimensi ini dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Script 5.9 Source Code Proses  ETL tabel dimensi penghargaan 

Berikut tabel hasil dari proses ETL pada tabel dimensi penghargaan. 

 

Gambar 5.20 Tabel penghargaan 

10. Tabel dimensi sumber_dana 

Data pada tabel dimensi sumber_dana didapatkan dari dua tabel 

sumber, yaitu lv_sumberdana dan lv_jenispembiayaan, dengan 

pemetaan kolom seperti gambar berikut. 

 

Gambar 5.21 Mapping lv_sumberdana dan lv_jenispembiayaan ke 

sumber_dana 
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Proses ETL tabel dimensi sumber_dana menggunakan aturan standar 

ETL, artinya setiap kolom pada data sumber tidak mengalami 

perubahan setelah dipetakan ke dalam tabel dimensi sumber_dana. 

Proses ETL pada tabel dimensi sumber_dana menggunakan dua kali 

perintah MERGE karena terdapat dua tabel sumber yang akan 

digabungkan menjadi satu pada tabel sumber_dana. Proses ETL pada 

tabel dimensi ini dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Script 5.10 Source Code Proses  ETL tabel dimensi sumber_dana 

Berikut tabel hasil dari proses ETL pada tabel dimensi sumber_dana. 

 

Gambar 5.22 Tabel sumber_dana 
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11. Tabel dimensi surat_keputusan 

Data pada tabel dimensi surat_keputusan didapatkan dari satu tabel 

sumber, yaitu sak_sk, dengan pemetaan kolom seperti gambar berikut. 

 

Gambar 5.23 Mapping sak_sk ke surat_keputusan 

Proses ETL tabel dimensi menggunakan fungsi ROW_NUMBER() 

untuk menghilangkan redudansi data pada tabel sumber. Proses ETL 

pada tabel dimensi ini dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Script 5.11 Source Code Proses  ETL tabel dimensi surat_keputusan 

Berikut tabel hasil dari proses ETL pada tabel dimensi 

surat_keputusan. 

 

Gambar 5.24 Tabel surat_keputusan 

12. Tabel dimensi tingkat 

Data pada tabel dimensi tingkat didapatkan dari satu tabel sumber, 

yaitu se_tingkat_kegiatan, dengan pemetaan kolom seperti gambar 

berikut. 
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Gambar 5.25 Mapping se_tingkat_kegiatan ke tingkat 

Proses ETL tabel dimensi tingkat menggunakan aturan standar ETL, 

artinya setiap kolom pada data sumber tidak mengalami perubahan 

setelah dipetakan ke dalam tabel dimensi tingkat. Proses ETL pada 

tabel dimensi ini dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Script 5.12 Source Code Proses  ETL tabel dimensi tingkat 

Berikut tabel hasil dari proses ETL pada tabel dimensi tingkat. 

 

Gambar 5.26 Tabel tingkat 
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13. Tabel dimensi tugasbelajar 

Data pada tabel dimensi tugasbelajar didapatkan dari satu tabel 

sumber, yaitu pe_tugasbelajar, dengan pemetaan kolom seperti 

gambar berikut. 

 

Gambar 5.27 Mapping pe_tugasbelajar ke tugasbelajar 

Proses ETL tabel dimensi tugasbelajar menggunakan aturan standar 

ETL, artinya setiap kolom pada data sumber tidak mengalami 

perubahan setelah dipetakan ke dalam tabel dimensi tugasbelajar. 

Proses ETL pada tabel dimensi ini dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Script 5.13 Source Code Proses  ETL tabel dimensi tugasbelajar 

Berikut tabel hasil dari proses ETL pada tabel dimensi tugasbelajar. 

 

Gambar 5.28 Tabel tugasbelajar 

14. Tabel dimensi publikasi 

Data pada tabel dimensi publikasi didapatkan dari satu tabel sumber, 

yaitu pe_detailkegdosen, dengan pemetaan kolom seperti gambar 

berikut. 
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Gambar 5.29 Mapping pe_detailkegdosen ke publikasi 

Terdapat penambahan kolom pada tabel dimensi publikasi, yaitu 

kolom tahun dan bulan untuk memisahkan nilai tahun dan bulan yang 

terdapat pada satu kolom periodekd di tabel sumber. Kemudian juga 

dilakukan penyaringan data, dimana data yang akan diambil hanya 

data dengan idaturan 79 – 109 yang merupakan kegiatan dosen dengan 

kategori penelitian saja. Proses ETL pada tabel dimensi ini dapat 

dilihat pada gambar berikut. 
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Script 5.14 Source Code Proses  ETL tabel dimensi publikasi 

Berikut tabel hasil dari proses ETL pada tabel dimensi publikasi. 

 

Gambar 5.30 Tabel publikasi 

5.2.2.2. ETL Tabel Fakta 

Berikut merupakan proses ETL yang dilakukan pada tabel-tabel fakta 

its-dw. Pada gambar pemetaan kolom, terdapat dua jenis tabel. Tabel 

berwarna abu-abu merupakan tabel sumber yang didapat dari server 

simpeg, sedangkan tabel berwarna biru merupakan tabel dimensi yang 

terdapat di its-dw. 

1. Tabel fakta beban_kerja_dosen 

Tabel fakta beban_kerja_dosen merupakan jenis tabel fakta factless 

fact table, yaitu tabel fakta yang tidak memiliki nilai measures, hanya 

memiliki foreign key dari tabel-tabel dimensi. Berikut pemetaan 

kolom pada tabel fakta beban_kerja_dosen. 
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Gambar 5.31 Mapping tabel dimensi ke beban_kerja_dosen 

Tabel dimensi yang digunakan dalam proses ETL adalah profil dosen 

dan beban_kegiatan. Primary key dari setiap tabel dimensi yang 

digunakan akan menjadi kolom baru pada tabel beban_kerja_dosen. 

Proses ETL pada tabel fakta ini dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Script 5.15 Source Code Proses ETL tabel fakta beban_kerja_dosen 

Berikut tabel hasil dari proses ETL pada tabel fakta 

beban_kerja_dosen. 
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Gambar 5.32 Tabel beban_kerja_dosen 

2. Tabel fakta pelatihan_dosen 

Tabel fakta pelatihan_dosen merupakan jenis tabel fakta factless fact 

table, yaitu tabel fakta yang tidak memiliki nilai measures, hanya 

memiliki foreign key dari tabel-tabel dimensi. Berikut pemetaan 

kolom pada tabel fakta pelatihan_dosen. 

 

Gambar 5.33 Mapping tabel dimensi ke pelatihan_dosen 

Tabel dimensi yang digunakan dalam proses ETL adalah profil dosen 

dan pelatihan. Primary key dari setiap tabel dimensi yang digunakan 

akan menjadi kolom baru pada tabel pelatihan_dosen. Proses ETL 

menggunakan dua kali perintah MERGE karena tabel sumber ada dua, 

yatu pe_diklats dan pe_diklatns. 
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Script 5.16 Source Code Proses ETL tabel fakta pelatihan_dosen 

Berikut tabel hasil dari proses ETL pada tabel fakta pelatihan_dosen. 

 

Gambar 5.34 Tabel pelatihan_dosen 
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3. Tabel fakta pelatihan_tendik 

Tabel fakta pelatihan_tendik merupakan jenis tabel fakta factless fact 

table, yaitu tabel fakta yang tidak memiliki nilai measures, hanya 

memiliki foreign key dari tabel-tabel dimensi. Berikut pemetaan 

kolom pada tabel fakta pelatihan_tendik. 

 

Gambar 5.35 Mapping tabel dimensi ke pelatihan_tendik 

Tabel dimensi yang digunakan dalam proses ETL adalah profil tendik 

dan pelatihan. Primary key dari setiap tabel dimensi yang digunakan 

akan menjadi kolom baru pada tabel pelatihan_tendik. Proses ETL 

menggunakan dua kali perintah MERGE karena tabel sumber ada dua, 

yatu pe_diklats dan pe_diklatns. 
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Script 5.17 Source Code Proses ETL tabel fakta pelatihan_tendik 

Berikut tabel hasil dari proses ETL pada tabel fakta pelatihan_tendik. 

 

Gambar 5.36 Tabel pelatihan_tendik 
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4. Tabel fakta penghargaan_dosen 

Tabel fakta penghargaan_dosen merupakan jenis tabel fakta factless 

fact table, yaitu tabel fakta yang tidak memiliki nilai measures, hanya 

memiliki foreign key dari tabel-tabel dimensi. Berikut pemetaan 

kolom pada tabel fakta penghargaan_dosen. 

 

Gambar 5.37 Mapping tabel dimensi ke penghargaan_dosen 

Tabel dimensi yang digunakan dalam proses ETL adalah profil dosen 

dan penghargaan. Primary key dari setiap tabel dimensi yang 

digunakan akan menjadi kolom baru pada tabel penghargaan_dosen. 

Proses ETL pada tabel fakta ini dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Script 5.18 Source Code Proses ETL tabel fakta penghargaan_dosen 

Berikut tabel hasil dari proses ETL pada tabel fakta 

penghargaan_dosen. 

 

Gambar 5.38 Tabel penghargaan_dosen 

5. Tabel fakta penghargaan_tendik 

Tabel fakta penghargaan_tendik merupakan jenis tabel fakta factless 

fact table, yaitu tabel fakta yang tidak memiliki nilai measures, hanya 

memiliki foreign key dari tabel-tabel dimensi. Berikut pemetaan 

kolom pada tabel fakta penghargaan_tendik. 
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Gambar 5.39 Mapping tabel dimensi ke penghargaan_tendik 

Tabel dimensi yang digunakan dalam proses ETL adalah profil tendik 

dan penghargaan. Primary key dari setiap tabel dimensi yang 

digunakan akan menjadi kolom baru pada tabel penghargaan_tendik. 

Proses ETL pada tabel fakta ini dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Script 5.19 Source Code Proses ETL tabel fakta penghargaan_tendik 

Berikut tabel hasil dari proses ETL pada tabel fakta 

penghargaan_tendik. 
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Gambar 5.40 Tabel penghargaan_tendik 

6. Tabel fakta publikasi_dosen 

Tabel fakta publikasi_dosen merupakan jenis tabel fakta factless fact 

table, yaitu tabel fakta yang tidak memiliki nilai measures, hanya 

memiliki foreign key dari tabel-tabel dimensi. Berikut pemetaan 

kolom pada tabel fakta publikasi_dosen. 

 

Gambar 5.41 Mapping tabel dimensi ke publikasi_dosen 

Tabel dimensi yang digunakan dalam proses ETL adalah profil dosen, 

publikasi, dan jenispeneliti. Primary key dari setiap tabel dimensi yang 

digunakan akan menjadi kolom baru pada tabel publikasi_dosen. 

Proses ETL pada tabel fakta ini dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Script 5.20 Source Code Proses ETL tabel fakta publikasi_dosen 

Berikut tabel hasil dari proses ETL pada tabel fakta publikasi_dosen. 

 

Gambar 5.42 Tabel publikasi_dosen 

7. Tabel fakta riwayat_kepuasan_dosen 

Tabel fakta riwayat_kepuasan_dosen merupakan jenis tabel fakta 

yang memiliki measures, yaitu pada kolom kepuasan dan kepentingan. 

Tabel ini juga memiliki foreign key dari tabel-tabel dimensi dengan 

pemetaan kolom sebagaimana gambar di bawah ini. 
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Gambar 5.43 Mapping tabel dimensi ke riwayat_kepuasan_dosen 

Tabel dimensi yang digunakan dalam proses ETL adalah profil dosen 

dan kepuasan. Primary key dari setiap tabel dimensi yang digunakan 

akan menjadi kolom baru pada tabel riwayat_kepuasan_dosen. Proses 

ETL pada tabel fakta ini dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Script 5.21 Source Code Proses ETL tabel fakta riwayat_kepuasan_dosen 

Berikut tabel hasil dari proses ETL pada tabel fakta 

riwayat_kepuasan_dosen. 
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Gambar 5.44 Tabel riwayat_kepuasan_dosen 

8. Tabel fakta riwayat_kepuasan_tendik 

Tabel fakta riwayat_kepuasan_tendik merupakan jenis tabel fakta 

yang memiliki measures, yaitu pada kolom kepuasan dan kepentingan. 

Tabel ini juga memiliki foreign key dari tabel-tabel dimensi dengan 

pemetaan kolom sebagaimana gambar di bawah ini. 

 

Gambar 5.45 Mapping tabel dimensi ke riwayat_kepuasan_tendik 

Tabel dimensi yang digunakan dalam proses ETL adalah profil tendik 

dan kepuasan. Primary key dari setiap tabel dimensi yang digunakan 

akan menjadi kolom baru pada tabel riwayat_kepuasan_tendik. Proses 

ETL pada tabel fakta ini dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Script 5.22 Source Code Proses ETL tabel fakta riwayat_kepuasan_tendik 

Berikut tabel hasil dari proses ETL pada tabel fakta 

riwayat_kepuasan_tendik. 

 

Gambar 5.46 Tabel riwayat_kepuasan_tendik 

9. Tabel fakta riwayat_tugasbelajar_dosen 

Tabel fakta riwayat_tugasbelajar_dosen merupakan jenis tabel fakta 

factless fact table, yaitu tabel fakta yang tidak memiliki nilai 

measures, hanya memiliki foreign key dari tabel-tabel dimensi. 

Berikut pemetaan kolom pada tabel fakta riwayat_tugasbelajar_dosen. 
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Gambar 5.47 Mapping tabel dimensi ke riwayat_tugasbelajar_dosen 

Tabel dimensi yang digunakan dalam proses ETL adalah profil dosen 

dan tugasbelajar. Primary key dari setiap tabel dimensi yang 

digunakan akan menjadi kolom baru pada tabel 

riwayat_tugasbelajar_dosen. Proses ETL pada tabel fakta ini dapat 

dilihat pada gambar berikut. 

 

Script 5.23 Source Code Proses ETL tabel fakta riwayat_tugasbelajar_dosen 
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Berikut tabel hasil dari proses ETL pada tabel fakta 

riwayat_tugasbelajar_dosen. 

 

Gambar 5.48 Tabel riwayat_tugasbelajar_dosen 

10. Tabel fakta riwayat_tugasbelajar_tendik 

Tabel fakta riwayat_tugasbelajar_tendik merupakan jenis tabel fakta 

factless fact table, yaitu tabel fakta yang tidak memiliki nilai 

measures, hanya memiliki foreign key dari tabel-tabel dimensi. 

Berikut pemetaan kolom pada tabel fakta 

riwayat_tugasbelajar_tendik. 

 

Gambar 5.49 Mapping tabel dimensi ke riwayat_tugasbelajar_tendik 

Tabel dimensi yang digunakan dalam proses ETL adalah profil tendik 

dan tugasbelajar. Primary key dari setiap tabel dimensi yang 

digunakan akan menjadi kolom baru pada tabel 

riwayat_tugasbelajar_tendik Proses ETL pada tabel fakta ini dapat 

dilihat pada gambar berikut. 
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Script 5.24 Source Code Proses ETL tabel fakta riwayat_tugasbelajar_tendik 

Berikut tabel hasil dari proses ETL pada tabel fakta 

riwayat_tugasbelajar_tendik. 

 

Gambar 5.50 Tabel riwayat_kepuasan_tendik 

11. Tabel fakta surat_keputusan_dosen 

Tabel fakta surat_keputusan_dosen merupakan jenis tabel fakta 

factless fact table, yaitu tabel fakta yang tidak memiliki nilai 

measures, hanya memiliki foreign key dari tabel-tabel dimensi. 

Berikut pemetaan kolom pada tabel fakta surat_keputusan_dosen. 
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Gambar 5.51 Mapping tabel dimensi ke surat_keputusan_dosen 

Tabel dimensi yang digunakan dalam proses ETL adalah profil dosen 

dan surat_keputusan. Primary key dari setiap tabel dimensi yang 

digunakan akan menjadi kolom baru pada tabel 

surat_keputusan_dosen. Proses ETL pada tabel fakta ini dapat dilihat 

pada gambar berikut. 

 

Script 5.25 Source Code Proses ETL tabel fakta surat_keputusan_dosen 

Berikut tabel hasil dari proses ETL pada tabel fakta 

surat_keputusan_dosen. 
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Gambar 5.52 Tabel surat_keputusan_dosen 

5.3. Pembuatan Data Mart (data_api) 

Pada tahap ini mulai dilakukan proses-proses pembuatan database 

yang telah dirancang sebelumnya menjadi bentuk data mart secara 

fisik berdasarkan kebutuhan yang telah didapatkan. Tahapan 

konstruksi meliputi aktivitas menyiapkan database dan melakukan 

proses ETL. 

5.3.1. Menyiapkan Database 

Dalam menyiapkan database yang akan digunakan sebagai data mart 

perlu dilakukan pembuatan tabel-tabel terlebih dahulu. Sebelumnya 

sudah dibuat database dengan nama data_api yang akan digunakan 

sebagai data mart. Berdasarkan rancangan data mart pada tahapan 

sebelumnya, berikut tabel-tabel yang dibuat: 

No Kategori Data Nama Tabel Keterangan 

1 Penelitian 

Dosen 

Penelitian_dosen Tabel yang menjelaskan 

judul penelitian dosen 

Jumlah_penelitian

_dosen 

Tabel agregat yang 

menjelaskan jumlah judul 

penelitian untuk setiap 

jurusan setiap tahunnya 

2 Pengabdian 

Dosen 

Pengabdian_dose

n 

Tabel yang menjelaskan 

judul pengabdian dosen 
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Jumlah_pengabdi

an_dosen 

Tabel agregat yang 

menjelaskan jumlah judul 

pengabdian untuk setiap 

jurusan setiap tahunnya 

3 Kepuasan 

Dosen 

Kepuasan_dosen Tabel yang menjelaskan 

riwayat kepuasan dosen 

Rata2_kepuasan_

dosen 

Tabel agregat yang 

menjelaskan rata-rata 

kepuasan dosen untuk setiap 

jurusan setiap tahunnya 

4 Kepuasan 

Tendik 

Kepuasan_tendik Tabel yang menjelaskan 

riwayat kepuasan tendik 

Rata2_kepuasan_t

endik 

Tabel agregat yang 

menjelaskan rata-rata 

kepuasan tendik untuk setiap 

jurusan setiap tahunnya 

5 Beban Kerja 

Dosen 

Bebankerja_dosen Tabel yang menjelaskan nilai 

sks beban dosen untuk setiap 

kegiatan dosen 

Jumlah_bebankerj

a_dosen 

Tabel agregat yang 

menjelaskan jumlah sks 

beban untuk setiap dosen di 

suatu jurusan per 

semesternya 

Jumlah_bebankerj

a_jurusan 

Tabel agregat yang 

menjelaskan jumlah dan rata-

rata sks beban untuk setiap 

jurusan per semesternya 

6 Penghargaan 

Dosen 

Penghargaan_dos

en 

Tabel yang menjelaskan 

riwayat penghargaan yang 

pernah diterima dosen 

Jumlahdosenpeng

hargaan 

Tabel agregat yang 

menjelaskan jumlah dosen 

yang pernah mendapat 
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penghargaan untuk setiap 

jurusan per tahun 

7 Profil Dosen Dosen Tabel yang berisikan data 

tentang dosen berupa nip, 

nama, statusaktif, dan 

jurusan 

Jumlah_dosen_jur

usan 

Tabel agregat yang 

menjelaskan jumlah dosen 

untuk setiap jurusan 

Jabatan_dosen Tabel yang berisikan data 

tentang jabatan fungsional 

terakhir dosen 

Jumlah_jabatan_j

urusan 

Tabel agregat yang 

menjelaskan jumlah dosen 

berdasarkan jabatan 

fungsionalnya 

Pendidikan_dosen Tabel yang berisikan data 

tentang pendidikan terakhir 

dosen 

Jumlah_pendidika

n_s3 

Tabel agregat yang 

menjelaskan jumlah dosen 

dengan pendidikan terakhir 

‘S3’ 

Rasio_dosenmaha

siswa 

Tabel agregat yang 

menjelaskan rasio atau 

perbandingan dosen dengan 

mahasiswa untuk setiap 

jurusan 

8 Profil Tendik Tendik Tabel yang berisikan data 

tentang tendik berupa nip, 

nama, statusaktif, dan 

jurusan 

Jumlah_tendik_sa

tker 

Tabel agregat yang 

menjelaskan jumlah tendik 

untuk setiap satuan kerja 
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Rasio_tendikmah

asiswa 

Tabel agregat yang 

menjelaskan rasio atau 

perbandingan tendik dengan 

mahasiswa untuk setiap 

satuan kerja 

9 Profil 

Mahasiswa 

Mahasiswa  Tabel yang berisikan data 

tentang mahasiswa berupa 

nrp, nama, statusaktif, dan 

jurusan 

Jumlah_mahasisw

a_jurusan 

Tabel agregat yang 

menjelaskan jumlah 

mahasiswa untuk setiap 

jurusan 

10 Tugas Belajar 

Tendik 

Tugasbelajar_tend

ik 

Tabel yang berisikan data 

tentang riwayat tugas belajar 

tendik 

jumlahtendikbelaj

ar 

Tabel agregat yang 

menjelaskan jumlah tendik 

yang mendapatkan tugas 

belajar untuk setiap satuan 

kerja 

11 Pelatihan 

Tendik 

 

Pelatihan_tendik Tabel yang berisikan data 

tentang riwayat pelatihan 

tendik 

jumlahtendikpelat

ihan 

Tabel agregat yang 

menjelaskan jumlah tendik 

yang mendapatkan pelatihan 

untuk setiap satuan kerja tiap 

tahun 

12 Publikasi 

Dosen 

Publikasi_dosen Tabel yang berisikan data 

tentang publikasi dosen 

Jumlahpublikasid

osen 

Tabel agregat yang 

menjelaskan jumlah 

publikasi dosen untuk setiap 

jurusan tiap tahun 

Tabel 5.2 Daftar Tabel-Tabel Data Mart  data_api 
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Tabel-tabel pada data_api merupakan bentuk denormalisasi dari 

beberapa tabel yang ada di its-dw. Tabel di data_api merupakan tabel-

tabel yang berdiri sendiri atau tidak ada relasi antar tabel, sehingga 

tidak ada pengaturan foreign key. Dalam pembuatan tabel-tabel pada 

data_api, dilakukan juga pengaturan atribut mulai dari pengaturan 

primary key, nama atribut beserta tipe data dan panjangnya. Berikut 

pembuatan tabel beserta atribut, tipe data dan panjangnya, dan 

pemilihan primary key pada tabel tersebut. 

 

Gambar 5.53 Pembuatan Atribut Tabel beserta Tipe Data di data_api 

5.3.2. Pemuatan Data (Data Loading) 

Data pada tabel-tabel its-dw (data staging) akan dimuat ke tabel-tabel 

data_api (data mart) yang telah disiapkan agar dapat memenuhi 

kebutuhan. Proses pemuatan data pada data_api menggunakan stored 

procedure dengan penggunaan query INSERT INTO dimana 

sebelumnya menggunakan query TRUNCATE TABLE untuk 

mengosongkan setiap tabel yang ada di data_api. Berikut merupakan 

proses pemuatan data yang dilakukan pada tabel-tabel data_api. 

1. Tabel penelitian_dosen 

Data pada tabel penelitian_dosen didapatkan dari tabel 

surat_keputusan_dosen, surat_keputusan, aturan_kegiatan, 

profil_dosen, dan jurusan. Data yang diambil hanya baris dengan 

kategori_kegiatan_id bernilai 2, yang artinya kegiatan dengan kategori 

penelitian. Proses pemuatan data pada tabel penelitian_dosen dapat 

dilihat pada gambar berikut. 
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Script 5.26 Source Code Proses  ETL Tabel penelitian_dosen di data_api 

Berikut tabel hasil dari proses pemuatan data pada tabel 

penelitian_dosen. 

 

Gambar 5.54 Tabel penelitian_dosen 

2. Tabel jumlah_penelitian_dosen 

Sumber data pada tabel jumlah_penelitian_dosen sama dengan 

sumber data pada tabel penelitian_dosen. Hanya saja pada tabel 

jumlah_penelitian_dosen data diagregasi berdasarkan tahun dan 

jurusan dengan measure kolom jumlahjudulpenelitian. Data yang 

diambil hanya baris dengan kategori_kegiatan_id bernilai 2, yang 

artinya kegiatan dengan kategori penelitian. Proses pemuatan data 

pada tabel penelitian_dosen dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Script 5.27 Source Code Proses  ETL Tabel jumlah_penelitian_dosen di 

data_api 

Berikut tabel hasil dari proses pemuatan data pada tabel 

jumlah_penelitian_dosen. 

 

Gambar 5.55 Tabel jumlah_penelitian_dosen 

Berikut evaluasi jumlah judul penelitian untuk membuktikan data 

agregat pada kolom jumlahjudulpenelitian dan perhitungan pada 

stored procedure SQL Server sudah benar. 
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Gambar 5.56 Jumlah Judul Penelitian di its-dw 

Berikut total judul penelitian yang ada di data_api dengan 

menjumlahkan semua judul penelitian di ITS. 

 

Gambar 5.57 Jumlah Judul Penelitian di data_api 

Dapat dilihat pada kedua gambar di atas, jumlah baris pada tabel surat 

keputusan dosen (its-dw) untuk kategori kegiatan penelitian dengan id 

= 2 sebanyak 2241 dan sesuai dengan jumlah toal semua judul 

penelitian pada tabel jumlah_penelitian_dosen (data_api). 

3. Tabel pengabdian_dosen 

Data pada tabel pengabdian_dosen didapatkan dari tabel 

surat_keputusan_dosen, surat_keputusan, aturan_kegiatan, 

profil_dosen, dan jurusan. 
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Script 5.28 Source Code Proses  ETL Tabel pengabdian_dosen di data_api 

Berikut tabel hasil dari proses pemuatan data pada tabel 

pengabdian_dosen. 

 

Gambar 5.58 Tabel pengabdian_dosen 

4. Tabel jumlah_pengabdian_dosen 

Sumber data pada tabel jumlah_pengabdian_dosen sama dengan 

sumber data pada tabel pengabdian_dosen. Hanya saja pada tabel 

jumlah_pengabdian_dosen data diagregasi berdasarkan tahun dan 

jurusan dengan measure kolom jumlahjudulpengabdian. 
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Script 5.29 Source Code Proses  ETL Tabel jumlahjudulpengabdian di 

data_api 

Berikut tabel hasil dari proses pemuatan data pada tabel 

jumlahjudulpengabdian. 

 

Gambar 5.59 Tabel jumlahjudulpengabdian 

Berikut evaluasi jumlah judul pengabdian untuk membuktikan data 

agregat pada kolom jumlahjudulpengabdian dan perhitungan pada 

stored procedure SQL Server sudah benar. 
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Gambar 5.60 Jumlah Judul Pengabdian di its-dw 

Berikut total judul pengabdian yang ada di data_api dengan 

menjumlahkan semua judul pengabdian di ITS. 

 

Gambar 5.61 Jumlah Judul Pengabdian di data_api 

Dapat dilihat pada kedua gambar di atas, jumlah baris pada tabel surat 

keputusan dosen (its-dw) untuk kategori kegiatan penelitian dengan id 

= 3 sebanyak 3756 dan sesuai dengan jumlah toal semua judul 

pengabdian pada tabel jumlahjudulpengabdian (data_api). 

5. Tabel kepuasan_dosen 

Data pada tabel kepuasan_dosen didapatkan dari tabel 

riwayat_kepuasan_dosen, kepuasan, kepuasan_kategori, 

profil_dosen, dan jurusan. 
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Script 5.30 Source Code Proses  ETL Tabel kepuasan_dosen di data_api 

Berikut tabel hasil dari proses pemuatan data pada tabel 

kepuasan_dosen. 

 

Gambar 5.62 Tabel kepuasan_dosen 

6. Tabel rata2_kepuasan_dosen 

Sumber data pada tabel rata2_kepuasan_dosen sama dengan sumber 

data pada tabel kepuasan_dosen. Hanya saja pada tabel 

rata2_kepuasan_dosen data diagregasi berdasarkan tahun dan jurusan 

dengan measure kolom rata2_kepentingan dan rata2_kepuasan. 
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Script 5.31 Source Code Proses  ETL Tabel rata2_kepuasan_dosen di data_api 

Berikut tabel hasil dari proses pemuatan data pada tabel 

penelitian_dosen. 

 

Gambar 5.63 Tabel rata2_kepuasan_dosen 

Berikut evaluasi rata-rata kepuasan dosen untuk membuktikan data 

agregat pada kolom rata2_kepentingan dan rata2_kepuasan sudah 

benar. 
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Gambar 5.64  Evaluasi Penghitungan Rata-Rata  Kepuasan Dosen 

Dapat dilihat pada gambar di atas, rata-rata kepentingan dan rata-rata 

kepuasan jika dihitung dari tabel sumber sudah sesuai dengan rata-rata 

kepentingan dan rata-rata kepuasan pada tabel target. 

7. Tabel kepuasan_tendik 

Data pada tabel kepuasan_tendik didapatkan dari tabel 

riwayat_kepuasan_tendik, kepuasan, kepuasan_kategori, 

profil_tendik, dan satuan_kerja. 
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Script 5.32 Source Code Proses  ETL Tabel kepuasan_tendik di data_api 

Berikut tabel hasil dari proses pemuatan data pada tabel 

kepuasan_tendik. 

 

Gambar 5.65 Tabel kepuasan_tendik 

8. Tabel rata2_kepuasan_tendik 

Sumber data pada tabel rata2_kepuasan_tendik sama dengan sumber 

data pada tabel kepuasan_tendik. Hanya saja pada tabel 

rata2_kepuasan_tendik data diagregasi berdasarkan tahun dan satuan 

kerja dengan measure kolom rata2_kepentingan dan rata2_kepuasan. 
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Script 5.33 Source Code Proses  ETL Tabel rata2_kepuasan_tendik di data_api 

Berikut tabel hasil dari proses pemuatan data pada tabel 

rata2_kepuasan_tendik. 

 

Gambar 5.66 Tabel rata2_kepuasan_tendik 

Berikut evaluasi rata-rata kepuasan tendik untuk membuktikan data 

agregat pada kolom rata2_kepentingan dan rata2_kepuasan sudah 

benar. 
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Gambar 5.67 Evaluasi Penghitungan Rata-Rata Kepuasan Tendik 

Dapat dilihat pada gambar di atas, rata-rata kepentingan dan rata-rata 

kepuasan jika dihitung dari tabel sumber sudah sesuai dengan rata-rata 

kepentingan dan rata-rata kepuasan pada tabel target. 

9. Tabel bebankerja_dosen 

Data pada tabel bebankerja_dosen didapatkan dari tabel 

beban_kerja_dosen, beban_kegiatan, semester, profil_dosen, 

kategori_kegiatan, dan jurusan. 
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Script 5.34 Source Code Proses  ETL Tabel bebankerja_dosen di data_api 

Berikut tabel hasil dari proses pemuatan data pada tabel 

bebankerja_dosen. 

 

Gambar 5.68 Tabel bebankerja_dosen 

10. Tabel jumlah_bebankerja_dosen 

Sumber data pada tabel jumlah_bebankerja_dosen sama dengan 

sumber data pada tabel bebankerja_dosen. Hanya saja pada tabel 

jumlah_bebankerja_dosen data diagregasi berdasarkan tahun, 

semester, jurusan, dan nip_dosen dengan measure kolom 

jumlahsksbeban, bebannormal, beban/normal, dan penambahan 

kolom label dengan value (over, normal, dan under) untuk pelabelan 

dosen berdasarkan jumlah sks beban yang diambil setiap periode. 
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Script 5.35 Source Code Proses  ETL Tabel jumlah_bebankerja_dosen di 

data_api 

Berikut tabel hasil dari proses pemuatan data pada tabel 

jumlah_bebankerja_dosen. 

 

Gambar 5.69 Tabel jumlah_bebankerja_dosen 

Berikut evaluasi jumlah beban kerja dosen untuk membuktikan data 

agregat pada kolom jumlahsksbeban, bebannormal, dan beban/normal 

sudah benar. 
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Gambar 5.70 Evaluasi Penghitungan Jumlah Beban Kerja Dosen 

Dapat dilihat pada gambar di atas, jumlahsksbeban dan bebannormal 

pada tabel sumber  sudah sesuai dengan jumlahsksbeban dan 

bebannormal pada tabel target. Untuk kolom beban/ normal 

menggunakan formula berikut: 

𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛/𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑠𝑘𝑠𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛

𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙
=

1

11.99
= 0.08 

11. Tabel jumlah_bebankerja_jurusan 

Sumber data pada tabel jumlah_bebankerja_jurusan sama dengan 

sumber data pada tabel bebankerja_dosen. Hanya saja pada tabel 

jumlah_bebankerja_jurusan data diagregasi berdasarkan tahun, 

semester, dan jurusan dengan measure kolom jumlahsksbeban, 

jumlahdosen, rata2sksbeban, dosenbebannormal, dan 

normal/jumlahdosen. 
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Script 5.36 Source Code Proses  ETL Tabel jumlah_bebankerja_jurusan di 

data_api 

Berikut tabel hasil dari proses pemuatan data pada tabel 

jumlah_bebankerja_jurusan. 

 

Gambar 5.71 Tabel jumlah_bebankerja_jurusan 

Berikut evaluasi jumlah beban kerja dosen di setiap jurusan untuk 

membuktikan data agregat pada kolom jumlahsksbeban sudah benar. 
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Gambar 5.72 Evaluasi Penghitungan Jumlah Beban Kerja Dosen di Jurusan 

Berikut evaluasi jumlah dosen di setiap jurusan untuk membuktikan 

data agregat pada kolom jumlahdosen sudah benar. 

 

Gambar 5.73 Evaluasi Penghitungan Jumlah Dosen 

Berikut evaluasi jumlah dosen beban normal di setiap jurusan untuk 

membuktikan data agregat pada kolom dosenbebannormal sudah 

benar. 
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Gambar 5.74 Evaluasi Penghitungan Jumlah Dosen Beban Normal 

Untuk kolom rata2sksbeban menggunakan formula berikut: 

𝑟𝑎𝑡𝑎2𝑠𝑘𝑠𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑠𝑘𝑠𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑑𝑜𝑠𝑒𝑛
=
1078.99

90
= 11.99 

Untuk kolom normal/jumlahdosen menggunakan formula berikut: 

𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑑𝑜𝑠𝑒𝑛
=
𝑑𝑜𝑠𝑒𝑛𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑑𝑜𝑠𝑒𝑛
=
32

90
 

= 0.36 

12. Tabel penghargaan_dosen 

Data pada tabel penghargaan_dosen didapatkan dari tabel 

penghargaan_dosen, penghargaan, profil_dosen, dan jurusan. 
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Script 5.37 Source Code Proses  ETL Tabel penghargaan_dosen di data_api 

Berikut tabel hasil dari proses pemuatan data pada tabel 

penghargaan_dosen. 

 

Gambar 5.75 Tabel penghargaan_dosen 

13. Tabel jumlahdosenpenghargaan 

Sumber data pada tabel jumlahdosenpenghargaan sama dengan 

sumber data pada tabel penghargaan_dosen. Hanya saja pada tabel 

jumlahdosenpenghargaan data diagregasi berdasarkan tahun dan 

jurusan dengan measure kolom jumlahdosenpenghargaan. 
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Script 5.38 Source Code Proses  ETL Tabel jumlahdosenpenghargaan di 

data_api 

Berikut tabel hasil dari proses pemuatan data pada tabel 

jumlahdosenpenghargaan. 

 

Gambar 5.76 Tabel jumlahdosenpenghargaan 

Berikut evaluasi jumlah dosen yang mendapat penghargaan di tahun 

2016 untuk membuktikan data agregat pada kolom 

jumlahdosenpenghargaan di atas sudah benar. 

 

Gambar 5.77 Evaluasi Penghitungan Jumlah Dosen yang Mendapat 

Penghargaan 
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14. Tabel dosen 

Data pada tabel dosen didapatkan dari tabel profil_dosen, status_aktif, 

dan jurusan. 

 

Script 5.39 Source Code Proses  ETL Tabel dosen di data_api 

Berikut tabel hasil dari proses pemuatan data pada tabel dosen. 

 

Gambar 5.78 Tabel dosen 

15. Tabel jumlah_dosen_jurusan 

Sumber data pada tabel jumlah_dosen_jurusan sama dengan sumber 

data pada tabel dosen. Hanya saja pada tabel jumlah_dosen_jurusan 

data diagregasi berdasarkan jurusan dengan measure kolom 

jumlah_dosen. 
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Script 5.40 Source Code Proses  ETL Tabel jumlah_dosen_jurusan di data_api 

Berikut tabel hasil dari proses pemuatan data pada tabel 

jumlah_dosen_jurusan. 

 

Gambar 5.79 Tabel jumlah_dosen_jurusan 

Berikut evaluasi jumlah dosen di jurusan Manajemen Teknologi untuk 

membuktikan data agregat pada kolom jumlah_dosen di atas sudah 

benar. 

 

Gambar 5.80 Evaluasi Penghitungan Jumlah Dosen di Jurusan 
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16. Tabel jabatan_dosen 

Data pada tabel jabatan_dosen didapatkan dari tabel 

riwayat_jabatan_dosen,  profil_dosen, jurusan, dan jabatan. 

 

Script 5.41 Source Code Proses  ETL Tabel jabatan_dosen di data_api 

Berikut tabel hasil dari proses pemuatan data pada tabel 

jabatan_dosen. 

 

Gambar 5.81 Tabel jabatan_dosen 

17. Tabel jumlah_jabatan_jurusan 
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Sumber data pada tabel jumlah_jabatan_jurusan sama dengan sumber 

data pada tabel jabatan_dosen. Hanya saja pada tabel 

jumlah_jabatan_jurusan data diagregasi berdasarkan jurusan dengan 

measure kolom jumlah_gurubesar, jumlah_lektorkepala, 

jumlahdosen, prosentasegurubesar, dan prosentaselektorkepala. 

 

Script 5.42 Source Code Proses  ETL Tabel jumlah_jabatan_jurusan di 

data_api 

Berikut tabel hasil dari proses pemuatan data pada tabel 

jumlah_jabatan_jurusan. 

 

Gambar 5.82 Tabel jumlah_jabatan_jurusan 

Berikut evaluasi jumlah dosen guru besar di jurusan Arsitektur untuk 

membuktikan data agregat pada kolom jumlah_gurubesar di atas 

sudah benar. 
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Gambar 5.83 Evaluasi Penghitungan Jumlah Guru Besar di Jurusan 

Berikut evaluasi jumlah dosen lektor kepala di jurusan Arsitektur 

untuk membuktikan data agregat pada kolom jumlah_lektorkepala 

pada gambar 5.82 sudah benar. 

 

Gambar 5.84 Evaluasi Penghitungan Jumlah Lektor Kepala di Jurusan 

18. Tabel pendidikan_dosen 

Data pada tabel pendidikan_dosen didapatkan dari tabel 

riwayat_pendidikan_dosen, profil_dosen, jurusan, dan 

jenjang_pendidikan. 
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Script 5.43 Source Code Proses  ETL Tabel pendidikan_dosen di data_api 

Berikut tabel hasil dari proses pemuatan data pada tabel 

pendidikan_dosen. 

 

Gambar 5.85 Tabel pendidikan_dosen 

19. Tabel jumlah_pendidikan_s3 

Sumber data pada tabel jumlah_pendidikan_s3 sama dengan sumber 

data pada tabel pendidikan_dosen. Hanya saja pada tabel 

jumlah_pendidikan_s3 data diagregasi berdasarkan jurusan dengan 

measure kolom jumlahdosens3, jumlahdosen, dan prosentases3. 
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Script 5.44 Source Code Proses  ETL Tabel jumlah_pendidikan_s3 di data_api 

Berikut tabel hasil dari proses pemuatan data pada tabel 

jumlah_pendidikan_s3. 

 

Gambar 5.86 Tabel jumlah_pendidikan_s3 

20. Tabel rasio_dosenmahasiswa 

Sumber data pada tabel rasio_dosen_mahasiswa didapatkan dari tabel 

data_api, yaitu jumlah_dosen_jurusan dan 

jumlah_mahasiswa_jurusan dengan penambahan kolom 

rasio_dosenmahasiswa. 

 

Script 5.45 Source Code Proses  ETL Tabel rasio_dosenmahasiswa di data_api 
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Berikut tabel hasil dari proses pemuatan data pada tabel 

rasio_dosenmahasiswa. 

 

Gambar 5.87 Tabel rasio_dosenmahasiswa 

21. Tabel tendik 

Data pada tabel tendik didapatkan dari tabel profil_tendik, 

status_aktif, dan satuan_kerja. 

 

Script 5.46 Source Code Proses  ETL Tabel tendik di data_api 

Berikut tabel hasil dari proses pemuatan data pada tabel tendik. 

 

Gambar 5.88 Tabel tendik 

22. Tabel jumlah_tendik_satker 

Sumber data pada tabel jumlah_tendik_satker sama dengan sumber 

data pada tabel tendik. Hanya saja pada tabel jumlah_tendik_satker 
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data diagregasi berdasarkan satuan kerja dengan measure kolom 

jumlah_tendik. 

 

Script 5.47 Source Code Proses  ETL Tabel jumlah_tendik_satker di data_api 

Berikut tabel hasil dari proses pemuatan data pada tabel 

jumlah_tendik_satker. 

 

Gambar 5.89 Tabel jumlah_tendik_satker 

23. Tabel rasio_tendikmahasiswa 

Sumber data pada tabel rasio_dosen_mahasiswa didapatkan dari tabel 

data_api, yaitu jumlah_tendik_satker dan jumlah_mahasiswa_jurusan 

dengan penambahan kolom rasio_tendikmahasiswa. 

 

Script 5.48 Source Code Proses  ETL Tabel rasio_tendikmahasiswa di data_api 
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Berikut tabel hasil dari proses pemuatan data pada tabel 

rasio_tendikmahasiswa. 

 

Gambar 5.90 Tabel rasio_tendikmahasiswa 

24. Tabel mahasiswa 

Data pada tabel mahasiswa didapatkan dari tabel mahasiswa_recent, 

mahasiswa, mahasiswa_status, prodi, dan jurusan. 

 

Script 5.49 Source Code Proses  ETL Tabel mahasiswa di data_api 

Berikut tabel hasil dari proses pemuatan data pada tabel mahasiswa. 

 

Gambar 5.91 Tabel mahasiswa 

25. Tabel jumlah_mahasiswa_jurusan 
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Sumber data pada tabel jumlah_mahasiswa_jurusan sama dengan 

sumber data pada tabel mahasiswa. Hanya saja pada tabel 

jumlah_mahasiswa_jurusan data diagregasi berdasarkan jurusan 

dengan measure kolom jumlah_mahasiswa. 

 

Script 5.50 Source Code Proses  ETL Tabel jumlah_mahasiswa_jurusan di 

data_api 

Berikut tabel hasil dari proses pemuatan data pada tabel 

jumlah_mahasiswa_jurusan. 

 

Gambar 5.92 Tabel jumlah_mahasiswa_jurusan 

26. Tabel tugasbelajar_tendik 

Data pada tabel tugasbelajar_tendik didapatkan dari tabel 

riwayat_tugasbelajar_tendik, tugasbelajar, profil_tendik, 

satuan_kerja, dan jenjang_pendidikan. 
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Script 5.51 Source Code Proses  ETL Tabel tugasbelajar_tendik di data_api 

Berikut tabel hasil dari proses pemuatan data pada tabel 

tugasbelajar_tendik. 

 

Gambar 5.93 Tabel tugasbelajar_tendik 

27. Tabel jumlahtendikbelajar 

Sumber data pada tabel jumlahtendikbelajar sama dengan sumber data 

pada tabel tugasbelajar_tendik. Hanya saja pada tabel 

jumlahtendikbelajar data diagregasi berdasarkan satuan kerja dengan 

measure kolom jumlahtendikbelajar. 
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Script 5.52 Source Code Proses  ETL Tabel jumlahtendikbelajar di data_api 

Berikut tabel hasil dari proses pemuatan data pada tabel 

jumlahtendikbelajar. 

 

Gambar 5.94 Tabel jumlahtendikbelajar 

28. Tabel pelatihan_tendik 

Data pada tabel pelatihan_tendik didapatkan dari tabel 

pelatihan_tendik, pelatihan, pelatihan_tingkat, profil_tendik, dan 

satuan_kerja. 

 

Script 5.53 Source Code Proses  ETL Tabel pelatihan_tendik di data_api 
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Berikut tabel hasil dari proses pemuatan data pada tabel 

pelatihan_tendik. 

 

Gambar 5.95 Tabel pelatihan_tendik 

29. Tabel jumlahtendikpelatihan 

Sumber data pada tabel jumlahtendikpelatihan sama dengan sumber 

data pada tabel pelatihan_tendik. Hanya saja pada tabel 

jumlahtendikpelatihan data diagregasi berdasarkan tahun dan satuan 

kerja dengan measure kolom jumlahtendikpelatihan. 

 

Script 5.54 Source Code Proses  ETL Tabel jumlahtendikpelatihan di data_api 

Berikut tabel hasil dari proses pemuatan data pada tabel 

jumlahtendikpelatihan. 
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Gambar 5.96 Tabel jumlahtendikpelatihan 

30. Tabel publikasi_dosen 

Data pada tabel publikasi_dosen didapatkan dari tabel 

publikasi_dosen, publikasi, aturan_kegiatan, profil_dosen, 

jenispeneliti, jurusan, dan sumber_dana. 

 

Script 5.55 Source Code Proses  ETL Tabel publikasi_dosen di data_api 

Berikut tabel hasil dari proses pemuatan data pada tabel 

publikasi_dosen. 
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Gambar 5.97 Tabel publikasidosen 

31. Tabel jumlahpublikasidosen 

Sumber data pada tabel jumlahpublikasidosen sama dengan sumber 

data pada tabel publikasi_dosen. Hanya saja pada tabel 

jumlahpublikasidosen data diagregasi berdasarkan tahun dan jurusan 

dengan measure kolom jumlahpublikasidosen. 

 

Script 5.56 Source Code Proses  ETL Tabel jumlahpublikasidosen di data_api 

Berikut tabel hasil dari proses pemuatan data pada tabel 

jumlahpublikasidosen. 
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Gambar 5.98 Tabel jumlahpublikasidosen 

5.4. Pengujian 

Pengujian terhadap data mart data_api dilakukan untuk memastikan 

kebutuhan data SIPMONEV terpenuhi oleh data mart data_api dan 

dapat menyajikan data yang benar dan valid sesuai dengan data 

sumber. Tahapan pengujian dilakukan dengan uji validasi data mart 

data_api apakah database yang dibuat telah memenuhi kebutuhan bagi 

website SIPMONEV. Uji validasi ini dilakukan dengan menggunakan 

checklist terhadap tabel-tabel yang telah dibuat di data_api apakah 

tabel-tabel yang dibuat tersebut sudah memenuhi kebutuhan 

SIPMONEV. Validasi dilakukan oleh pihak DPTSI yang menangani 

bagian data dan informasi ITS. Apabila dalam tahap validasi masih 

ada kebutuhan SIPMONEV yang belum terpenuhi, maka akan 

dilakukan perbaikan hingga data_api dapat memenuhi kebutuhan 

tersebut. Berikut hasil validasi yang telah dilakukan oleh pihak 

DPTSI. 

Tabel 5.3 Hasil Validasi 

Kebutuhan Informasi/ 

Data Dasar 
Tabel Data Mart 

Hasil 

Setuju Tidak Setuju 

Bebankerja_dosen √  
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Rasio pegawai yang 

memiliki beban kerja 

normal (onload = 80% -

100%) 

Jumlah_bebankerj

a_dosen 

√  

Jumlah_bebankerj

a_jurusan 

√  

Prosentase dosen S3 

terhadap total dosen 

Pendidikan_dosen √  

Jumlah_pendidika

n_s3 

√  

Rasio dosen/ mahasiswa Dosen √  

Jumlah_dosen_jur

usan 

√  

Mahasiswa √  

Jumlah_mahasis

wa_jurusan 

√  

Rasio_dosen_mah

asiswa 

√  

Rasio tenaga 

kependidikan dibanding 

dengan mahasiswa 

Tendik √  

Jumlah_tendik_sa

tker 

√  

Mahasiswa √  

Jumlah_mahasis

wa_jurusan 

√  

Rasio_tendik_ma

hasiswa 

√  

Prosentase jumlah guru 

besar terhadap total 

dosen 

Jabatan_dosen √  

Jumlah_jabatan

_jurusan 

√  

Prosentase dosen lektor 

kepala 
Jabatan_dosen √  

Jumlah_jabatan

_jurusan 

√  
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Jumlah tendik mengikuti 

training atas biaya non 

PNBP 

Pelatihan_tendik √  

Jumlahtendikpelat

ihan 

√  

Jumlah penelitian dosen Penelitian_dosen √  

Jumlah_penelitian

_dosen 

√  

Jumlah pengabdian dosen Pengabdian_dose

n 

√  

Jumlah_pengabdi

an_dosen 

√  

Jumlah publikasi dosen Publikasi_dosen √  

Jumlahpublikasid

osen 

√  

Jumlah dosen 

penghargaan 

internasional 

Penghargaan_dos

en 

√  

Jumlahdosenpeng

hargaan 

√  

Kepuasan stakeholder Kepuasan_dosen √  

 Rata2_kepuasan_

dosen 

√  

 Kepuasan_tendik √  

 Rata2_kepuasan_t

endik 

√  

Jumlah tendik studi lanjut 

dari dana non PNBP ITS 

Tugasbelajar_tend

ik 

√  

Jumlahtendikbelaj

ar 

√  

Pada tabel di atas, terdapat daftar tabel yang sudah dibuat pada 

data_api dengan tabel bercetak tebal (bold) merupakan tabel yang 

digunakan untuk beberapa kebutuhan. 
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Berikut sampel script pada data_api untuk melihat nama-nama dosen 

pada jurusan Arsitektur beserta tabel hasil yang ditampilkan untuk 

melihat apakah data sudah valid atau belum. 

 

 

Script 5.57 Tabel Hasil Sampel Script Tabel Dosen 

Dapat dilihat pada tabel dosen di atas yang sudah memberikan 

informasi mengenai nama-nama dosen beserta nip jurusan dan status 

aktif sehingga dapat memenuhi kebutuhan ‘rasio dosen/ mahasiswa’. 

Berdasarkan hasil validasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

validator telah setuju dengan tabel-tabel yang dibuat di data_api. 

Dengan demikian, data mart data_api telah valid dan memenuhi 

kebutuhan SIPMONEV. 

Lembar persetujuan (validasi data) beserta form validasi yang terdiri 

dari dua bagian, yaitu bagian pertama validasi tabel dan bagian kedua 

evaluasi dapat dilihat pada bagian lampiran B.  
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 BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari seluruh proses yang telah 

dilakukan serta saran bagi pengembangan penelitian yang terkait 

pembuatan data staging dan data mart selanjutnya. 

6.1. Kesimpulan 

Kesimpulan yang didapat dari penelitian tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan hasil perancangan dan pembuatan data staging its-

dw untuk proses ETL dari sumber data pada server SIMPEG, 

dapat disimpulkan bahwa sumber data masih belum terstruktur 

dan terintegrasi; masih ada redundansi data; dan belum cukup 

lengkap untuk dapat memenuhi semua kebutuhan SIPMONEV 

ITS. 

2. Pada data staging its-dw, data sudah terintegrasi dengan sumber 

data lain seperti SIAKAD (bidang akademik) dan redundansi data 

sudah tidak ada lagi. 

3. Pada data mart data_api, sudah tersedia data yang akurat 

berdasarkan hasil validasi dan memenuhi kebutuhan SIPMONEV 

ITS bidang SDMOTSI, sehingga dapat digunakan tidak hanya 

untuk kebutuhan SIPMONEV ITS tetapi juga untuk sistem lain 

dengan kebutuhan yang serupa. 

6.2. Saran 

Saran yang diberikan berdasarkan penelitian tugas akhir ini untuk 

pengembangan penelitian ke depannya adalah sebagai berikut: 

1. Data mart data_api yang telah dibuat saat ini hanya memenuhi 

kebutuhan website SIPMONEV bidang SDMOTSI. Ke 

depannya, data_api dapat memenuhi kebutuhan website 

SIPMONEV bidang lainnya. 

2. Data staging its-dw yang telah dibangun ke depannya dapat 

menampung data-data dari server lain sehingga data its-dw lebih 

kaya dan bisa menjadi gudang data yang lengkap dan akurat bagi 
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kebutuhan sistem yang akan dibangun atau untuk kebutuhan 

pelaporan lainnya. 

3. Dengan adanya penelitian ini, untuk ke depannya setiap database 

transaksional di ITS bisa lebih ditingkatkan lagi dalam hal 

kelengkapan data atau kolom. 
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 LAMPIRAN A 

1. Diagram relasional tabel fakta beban_kerja_dosen its-dw 

 

Gambar 7.1 Relasi tabel fakta beba_kerja_dosen 

2. Diagram relasional tabel fakta pelatihan_dosen its-dw 

 

Gambar 7.2 Relasi tabel fakta pelatihan_dosen 
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3. Diagram relasional tabel fakta pelatihan_tendik its-dw 

 

Gambar 7.3 Relasi tabel fakta pelatihan_tendik 

4. Diagram relasional tabel fakta penelitian_dosen its-dw 

 

Gambar 7.4 Relasi tabel fakta penelitian_dosen 
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5. Diagram relasional tabel fakta pengabdian_dosen its-dw 

 

Gambar 7.5 Relasi tabel fakta pengabdian_dosen 

6. Diagram relasional tabel fakta penghargaan_dosen its-dw 

 

Gambar 7.6 Relasi tabel fakta penghargaan_dosen 
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7. Diagram relasional tabel fakta penghargaan_tendik its-dw 

 

Gambar 7.7 Relasi tabel fakta penghargaan_tendik 

8. Diagram relasional tabel fakta publikasi_dosen its-dw 

 

Gambar 7.8 Relasi tabel fakta publikasi_dosen 



 

A-5 

 

9. Diagram relasional tabel fakta riwayat_kepuasan_dosen its-dw 

 

Gambar 7.9 Relasi tabel fakta riwayat_kepuasan_dosen 

10. Diagram relasional tabel fakta riwayat_kepuasan_tendik its-dw 

 

Gambar 7.10 Relasi tabel fakta riwayat_kepuasan_tendik 
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11. Diagram relasional tabel fakta riwayat_tugasbelajar_dosen its-

dw 

 

Gambar 7.11 Relasi tabel fakta riwayat_tugasbelajar_dosen 

12. Diagram relasional tabel fakta riwayat_tugasbelajar_tendik its-

dw 

 

Gambar 7.12 Relasi tabel fakta riwayat_tugasbelajar_tendik 
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13. Diagram relasional tabel fakta surat_keputusan_dosen its-dw 

 

Gambar 7.13 Relasi tabel fakta surat_keputusan_dosen 
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 LAMPIRAN B 

1. Lembar persetujuan validasi 

 

Gambar 8.1 Lembar Persetujuan Validasi 
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2. Validasi data bagian I 

 

Gambar 8.2 Validasi Data Bagian I 
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3. Validasi data bagian II 

 

Gambar 8.3 Validasi Data Bagian II 
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