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Abstrak
Data warehouse merupakan sebuah cara yang digunakan untuk menampung data dalam
jumlah besar. Untuk membangun sebuah data warehouse dibutuhkan sebuah tools microsoft SQL
server 2008 dan microsoft SQL business intelligence development. Serta menerapkan dan
memanfaatkannya terhadap penjualan barang CV Darmanto Jaya. Dengan menggunakan tools
microsoft SQL server 2008 dan microsoft SQL business intelligence development dapat dibangun
sebuah data warehouse transaksi barang dengan mengumpulkan data-data transaksi setiap
harinya meliputi nama barang, harga barang, waktu kode transaksi dan kategori yang
dimasukkan kedalam sebuah Ms. Excel kemudian hasil dari Ms. Excel dimasukan kedalam
database microsoft SQL server 2008, setelah data masuk kedalam database kemudian data
tersebut di load kedalam microsoft SQL business intelligence development untuk dianalisis.
Aplikasi analisis Data Mining dengan Algoritma Association Rule dapat menentukan
kecenderungan kebiasaan pelanggan dalam membeli barang-barang secara bersamaan. Dengan
mengetahui informasi kebiasaan belanja pelanggan sehingga pihak perusahaan dapat melakukan
beberapa tindakan untuk meningkatkan penjualan
Kata Kunci—Data Warehouse, Microsoft SQL Business Intelligence Development , Microsft SQL
Server2008, Database, pengolahan Data.

Abstract
The data warehouse is a means used to accommodate large amounts of data. To build a
data warehouse needed a tool microsft microsoft SQL server 2008 and SQL business intelligence
development. And apply to the sale of goods and use Darmanto CV Jaya. By using the tools
microsft microsoft SQL server 2008 and SQL business intelligence development of a data
warehouse can be built by collecting goods transaction data transactions daily include the name
of goods, the price of goods, time codes and categories of transactions that entered into a Ms.
Excel then the result of Ms. Microsft Excel inserted into SQL server 2008 database, after entering
the data into the database then the data is loaded into Microsoft SQL business intelligence
development for analysis. The results of the analysis of the data warehouse is created to provide
information to the CV Darmanto Jaya and facilitate the more effective placement of goods,
provision, or supply of goods or the purchase of a good prediction.
Keywords—Data Warehouse, Business Intelligence Microsoft SQL Development, SQL Server
Microsft 2008, Database, Data Processing

Oktober 2014

Seminar Perkembangan dan Hasil Penelitian Ilmu Komputer (SPHP-ILKOM)

 135

1. PENDAHULUAN

D

engan semakin banyaknya informasi data yang diterima didalam CV Darmanto Jaya setiap
tahunnya maka dibutuhkan sebuah tempat untuk menampung Basis data yang kemudian
dapat dianalisis, Sehingga dibuat sebuah data warehouse sebagai sarana utama dalam
mendukung pengambilan keputusan. Record data yang tersimpan tanpa digali informasinya akan
sia-sia saja dan tidak akan menghasilkan informasi apapun.

2. LANDASAN TEORI
2.1 Data Warehouse
Menurut [1], data warehouse adalah sebuah gambaran yang tergabung atau terintergrasi
dari data perusahaan dari sumber data operasional yang terpisah dalam tools akses pengguna
akhir yang mampu mendukung query yang sederhana hingga kompleks dalam mendukung
pengambilan keputusan. Menurut Inmon [6], data warehouse adalah sekumpulan data yang
bersifat integrated, subject oriented, time variant dan non volatile dalam mendukung
pengambilan keputusan manajemen.
Beberapa konsep pemodelan data Warehouse pada dimensionality modeling yang
dikenal pada umumnya [2] :
a. Star Schema
Skema bintang adalah sebuah logikal struktur yang mempunyai sebuah tabel fakta berisi
data terbaru di tengah, yang dikelilingi tabel dimensi yang berisi data referensi
b. Snowflake Schema
Snowflake schema merupakan varian dari skema bintang dimana tabel – tabel dimensi tidak
terdapat data yang di denormalisasi.
c. Fact Constellation Schema
Fact constellation schema adalah skema yang berisikan lebih dari satu tabel fakta yang
saling berbagi tabel dimensi.
Menurut [8], data mining adalah proses mencari pola atau informasi menarik dalam
data terpilih dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. Teknik, metode, atau algoritma
dalam data mining sangat bervariasi.
a. Analysis Services Project dan ETL
SQL Server Analysis Services (SSAS). Komponen ini bisa dibilang sebagai data analyzer,
berhubungan dengan OLAP dan star schema. ETL (Extract, Transfrom, Load) adalah proses
dimana dilakukan migrasi dari database operasional menuju Data Warehouse [3].
b. Data Mining
”Data Mining merupakan bidang dari beberapa bidang keilmuan yang menyatukan teknik
dari pembelajaran mesin, pengenalan pola, statistik, database, dan visualisasi untuk
penanganan permasalahan pengambilan informasi dari database yang besar” [4].
c. Association Rules
Analisis assosiasi atau association rules mining adalah teknik data mining untuk
menemukan aturan assosiatif antara suatu kombinasi item.
d. Metodologi Pengembangan
Menurut Kimball, metode perancangan data warehouse yang digunakan meliputi 9 tahap [1]
yaitu:
1. Pemilihan Proses
2. Pemilihan Grain
3. Identifikasi dan penyesuaian
4. Pemilihan Fakta
5. Penyimpanan pre-calculation di tabel
6. Memastikan tabel dimensi
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7. Pemilihan durasi database
8. Melacak perubahan dari dimensi secara perlahan
9. Penentuan prioritas dan model query
Sementara Metodologi Pengembangan Data Mining terdiri atas:
1. Business Understanding
2. Data Understanding
3. Data Preparation
4. Modelling
5. Evaluation
6. Deployment
e.

Microsoft SQL Server 2008
Microsoft SQL Server 2008 adalah aplikasi yang memiliki fungsi unuk menyimpan dan
mendapatkan kembali data yang dibutuhkan oleh aplikasi lain.Microsoft SQL Business
intelligence adalah sebuah proses untuk menganalisis data, mengidentifikasi tren dan polapola tertentu yang terdapat dalam data. SQL merupakan bahasa yang digunakan untuk
mengakses basis data yang tergolong relasional, tidak terbatas hanya untuk dapat mengambil
data (query), tetapi juga dapat digunakan untuk menciptakan tabel, menghapus data, mengganti
datal dan berbagai operasonal lainnya [5].

3. PERANCANGAN DATA WAREHOUSE
3.1 Perancangan Data Warehouse
Pada Proses pembuatan data warehouse pada CV. Darmanto Jaya, Metode yang
digunakan menggunakan metodologi sembilan tahapan. Yaitu :
a. Pemilihan Proses
Proses ini meliputi pendataan Barang meliputi nama barang, jumlah transaksi, kategori
barang, harga barang dan waktu.
b. Pemilihan Grain
Proses ini mengacu pada analisis yang dapat dilakukan pada proses data jumlah Barang
dan transaksi barang yaitu Jumlah barang berdasarkan kategori, waktu, merk dagang dan
jenis barang.
c. Identifikasi dan Penyesuaian Dimensi
Pada tahap ini dilakukan identifikasi dan penyesuaian dimensi yang terkait dengan fakta
yang ditampilkan dalam bentuk matriks.
d. Pemilihan Fakta
Pada tahap ini dilakukan pemilihan fakta yang akan digunakan pada tabel fakta Jual.
e. Penyimpanan Pre Calculation Ditabel Fakta
Dalam tabel fakta terdapat data yang merupakan kalkulasi awal. Hasil dari kalkulasi awal
ini disimpan dalam tabel fakta.
f. Memastikan Tabel Dimensi
Dalam tahap ini tabel dimensi menambahkan gambaran teks terhadap dimensi yang
memungkinkan. Gambaran teks harus mudah digunakan dan dimengerti oleh user.
g. Pemilihan Durasi Database
Durasi yang dimasukkan kedalam database Data Warehouse ialah 3 tahun mulai dari tahun
2011 sampai dengan 2013.
h. Melacak Perubahan dari Dimensi Secara Perlahan
Pada atribut dimensi tidak semuanya memiliki nilai yang tetap, ada beberapa kemungkinan
atribut tersebut akan berubah dalam waktu yang cukup lama. Oleh karna itu data yang sudah
lama harus dilakukan pembaharuan data untuk tetap menjaga keakuratan data.
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Penentuan Prioritas dan Model Query
Dalam perancangan sebuah data warehouse kapasitas penyimpanan sangat berpengaruh
dan harus dipertimbangkan karna semakin banyak data kapasitas memori yang dibutuhkan
harus semakin besar.

3.2 Arsitektur Data Warehouse
Arsitektur ini merupakan tahapan proses pengumpulan beberapa sumber yang terpisah
kemudian disatukan kedalam satu tempat yang bertujuan untuk memudahkan proses load data
ke dalam data mart. Adapun tahapan yang dilakukan dalam penyusunan sistem yang saling
berhubungan :
a.

Data Source
Data source merupakan sumber data yang digunakan dalam perancangan data warehouse dan
sumber data yang digunakan dalam perancangan data warehouse ini ialah data Ms. Excel,
setiap sumber data pada kolom Ms. Excel akan menyesuaikan kolom-kolom nya sesuai tabel
dimensi yang telah ditetapkan

Gambar 1 Proses Ekstrak Data Ms. Excel
b.

Transformation
Setelah data-data berhasil dimasukkan ke dalam tabel penjualan pada DB_DarmantoJaya, tabel
penjualan akan ditransformasi menjadi beberapa tabel yaitu: tabel waktu, transaksi, barang,
kategori dan tabel harga.
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Gambar 2 Proses Transformation
c.

Loading Tabel Dimensi dan Tabel Fakta
Proses ini merupakan tahapan pembuatan tabel-tabel dimensi pada database ObatDW
yang bertujuan untuk mengisi tiap tabel-tabel dimensi, setiap isi tabel dimensi database
ObatDW berasal dari tabel database ObatOLTP yang sudah terpisah. Gambar 3 proses
loading tabel dimensi dan tabel fakta.

Gambar 3 Proses Loading Dimensi dan Fakta
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d. Data Warehouse Penjualan Barang pada CV. Darmanto Jaya
Data warehouse penjualan barang pada CV. Darmanto Jaya merupakan tempat dimana
data yang telah tersaring dan telah ditransformasi dikumpulkan pada tempat tertentu
untuk dipergunakan sebagai sumber penganalisaan pemasukan atau yang lain.
e. User Report
User Report yaitu pihak manajemen dari CV. Darmanto Jaya mengakses dan menganalisis
data untuk menyampaikan suatu informasi dalam sebuah laporan yang dianalisa dalam data
warehouse melalui Analysis Services Project pada Microsoft SQL Business Intelligence
Development Studio.

4. ANALISIS DATA WAREHOUSE
4.1 Presentasi Data Warehouse
Dalam perancangan Data Warehouse digunakan Microsoft SQL Server 2008 dan tools
SQL Server Integration Service (SSIS) dan untuk perancangan basis data menggunakan bantuan
tools SQL Sever Analysis Service (SSAS) yang telah ada pada Visual Studio Business Inteligent.
Adapun hasil informasi yang didapatkan pada Data Warehouse CV. Darmanto Jaya yang
berisikan data-data penjualan selama 3 tahun terakhir
- Jumlah barang total bayar, total laba dan jumlah transaksi berdasarkan nama barang.
- Jumlah barang, total bayar, total laba dan jumlah transaksi berdasarkan merk dagang.
- Jumlah barang, total bayar, total laba dan jumlah transaksi berdasarkan kategori barang.
- Jumlah barang, total bayar, total laba dan jumlah transaksi berdasarkan jenis barang.
1.

Informasi Data Warehouse Penjualan Berdasarkan Nama Barang
Tampilan data warehouse nama barang tahun 2012 dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4 Berdasarkan Dimensi Waktu

2.

Penjualan untuk ‘Pepsodent family 120gr’ merupakan penjualan dengan nilai tertinggi
dibandingkan dengan pepsodent yang lainnya .
Informasi Data Warehouse Berdasarkan Merk Dagang (Gambar 5)

Gambar 5 Berdasarkan Dimensi Merk Dagang Barang
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Gambar 6 Berdasarkan Kategori Barang

Gambar 7 Berdasarkan Jenis Barang

4.2 Laporan Hasil Analisis DataWarehouse
Dalam pembuatan laporan hasil analisis pada data warehouse ini kami akan
menggunakan Microsoft Office Excel. Pada Microsoft Office Excel hasil analisis data
warehouse dibuat dalam bentuk tabel dan grafik.
Gambar 8 merupakan contoh laporan jumlah barang dan jumlah transaksi obat
berdasarkaan kategori.
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Gambar 8 Berdasarkan Dimensi Barang Kategori Nama Barang Per Tahun

Gambar 9 Laporan Jumlah Barang Per Tahun Dalam Bentuk Diagram Batang
Grafik p a d a G a m b a r 9 merupakan Laporan dalam bentuk Grafik Batang dan line
yang menunjukkan jumlah barang untuk setiap kategori selama 3 tahun.
4.3 Penerapan Data Mining
Pada Proses penerapan data Mining pada CV. Darmanto Jaya, metode yang digunakan
adalah metodologi CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining). Berikut
penjelasan dari setiap langkah dari metodologi yang digunakan.
1. Business Understanding
Adapun tujuan bisnis yang ingin dicapai ialah peningkatan penjualan secara total pada
CV. Darmanto Jaya. Adapun tujuan dari Data Mining Market Basket Analysis ini antara lain:
Melihat pasangan-pasangan barang dari kemunculan barang atau pasangan barang untuk
setiap transaksi.
Melihat hubungan kedekatan setiap barang sehingga penempatan barang lebih efektif.
Menentukan Association Rules atau aturan hubungan setiap barang.
Menampilkan diagram hubungan antar barang dari Association Rules yang dihasilkan.

Oktober 2014

142



ISSN: 2407-1102

2.

Data Understanding
Adapun data yang digunakan untuk dapat memenuhi tujuan bisnis dan tujuan data
Mining yang telah ditetapkan adalah tabel penjualan hasil ektraksi awal dan tabel transaksi
hasil proses tranformasi tabel penjualan pada DB_DarmantoJaya.
3. Data Preparation
Pada penerapan Mining ini adapun proses persiapan data antara lain
Memasukkan Data Source dalam project Analisis dan Data Mining Darmanto Jaya.
Membentuk data source view, dengan memasukkan tabel transaksi dan tabel penjualan
pada DB_Darmanto Jaya.
Menentukan relasi antar tabel penjualan dan tabel transaksi pada kolom KDtransaksi.
Berikut gambar data source view yang digunakan untuk proses Mining.
4.
-

-

Modeling
Berikut langkah pembentukan model Mining Microsoft Assosiacion Rules antara lain
Menentukan teknik data Mining yang akan ditentukan, yaitu Microsoft Assosiacion Rules.
Memilih database yang digunakan dalam hal ini dipilih
database DB_DarmantoJaya.
Menentukan tabel transaksi sebagai case table dan tabel penjualan sebagai nested table.
Menentukan input kolom kunci pada case table yaitu kolom KDtransaksi dan kolom kunci,
kolom input serta kolom yang akan diprediksi pada nested table yaitu kolom Nama_Barang,
sedangkan kolom lain pada tabel penjualan selain Nama_Barang berfungsi sebagai filtering
saja.
Menentukan persentase data yang akan digunakan untuk testing dan penentuan jumlah
maksimum dari kasus yang akan di testing pada dataset.

4.4 Evaluation
Dari pengujian model Mining yang dilakukan didapatkan hasil berupa Frequent Item
Set.

Gambar 10 Suport itemset
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Dari Gambar 10 dihasilkan 69 Frequent tem Set dengan hasil teratas yaitu Itemset ‘Clas
mild 16’ dan ‘ZZ Tokai’ memiliki nilai support 4.844.

Gambar 11 Hasil Frequent Item Set pada Mining Model Pengujian

Gambar 12 Rules yang Dihasilkan pada Mining Model Pengujian
Gambar 12, dihasilkan 65 Association Rules yaitu ‘Gula pasir Kopi bari semendo’ dengan
probability sebesar 0.669. Rules tersebut dapat diartikan ‘Jika seorang pelanggan membeli gula
pasir maka pelanggan tersebut akan membeli kopi bari semendo dengan peluang sebesar 0.669 .
Jika terdapat dua atau lebih Rules yang saling berhubungan dapat dilihat jaringan
ketergantungan atau Dependency Network. Dari pengujian yang dilakukan, dapat disimpulkan
bahwa model Mining yang digunakan dapat memenuhi tujuan bisnis yang diinginkan.
4.5 Deployment
Mengingat banyaknya Rules ataupun Itemset yang dihasilkan, proses Data Mining yang
dilakukan dapat di filterisasi berdasarkan atribut yang diinginkan, baik dari merk dagang, jenis
barang, kategori, tanggal transaksi ataupun dari harga dan quantity. Berikut tampilan model
Mining filter pada data Mining Darmanto jaya.
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Gambar 13 Tampilan Mining Model Filter
4.6 Hasil Analisis Data Mining
Adapun tujuan dari data Mining pada CV.Darmanto Jaya antara lain :
1. Menentukan barang-barang yang berpasangan yang dilihat dari frekuensi kemunculan
barang-barang tersebut dari transaksi penjualan.
2. Melihat nilai kemungkinan pembelian dari satu barang ke barang yang lainnya dari barangbarang yang berpasangan.
3. Menentukan aturan hubungan setiap barang.
4. Melihat hubungan barang dalam bentuk graph sesuai dengan Assosiation Rules yang
dihasilkan.
Berikut pengaturan algoritma Mining yang telah ditentukan oleh pihak CV. Darmanto
Jaya dapat dilihat pada Gambar 14.

Gambar 14 Pengaturan Mining Data Penjualan 3 Tahun
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Dari implementasi model Mining yang dilakukan didapatkan hasil berupa 343 Itemset,
530 Association Rules.

Gambar 15 Itemset yang Dihasilkan pada Mining Model Pengujian
Dari gambar di atas, pasangan barang ‘Gulaku kuning 1 kg’, ‘Kopi mencong’, ‘Roti pia
kcg hitam’, ‘Susu cap enak putih’ memiliki nilai support sebanyak 230, yang artinya transaksi
dengan pembelian 4 barang tersebut tercatat dalam database muncul sebanyak 230 kali dalam 3
tahun penjualan dan untuk pasangan barang.

Gambar 16 Rules yang Dihasilkan pada Mining Model Darmanto Jaya
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Dari implementasi model Mining yang dilakukan didapatkan hasil berupa 343
Itemset, 530 Association Rules dan diagram Dependency Network dari syarat minimum yang
telah ditentukan sebelumnya.

5. PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil dari Aplikasi analisis Data Mining dengan Algoritma
Association Rule dapat menentukan kecenderungan kebiasaan pelanggan dalam membeli barangbarang secara bersamaan. Dengan mengetahui informasi kebiasaan belanja pelanggan sehingga
pihak perusahaan dapat melakukan beberapa tindakan untuk meningkatkan penjualan.
Dari Association Rules yang dihasilkan pihak CV. Darmanto Jaya dapat melihat
hubungan barang dan nilai Confidence dari tiap aturan, pihak CV. Darmanto Jaya dapat menarik
kesimpulan :
1. Jika pelanggan membeli ‘gulaku kuning 1kg , kopi cap enak puti’ maka pelanggan akan
membeli ‘kopi mencong’.
2. Jika pelanggan membeli ‘pepsodent complete 160, oreo selection 407’ maka pelanggan
akan membeli ‘biskuat energy plus’.
3. Jika Pelanggan membeli ‘unibis cream vanila’ dan ‘jesscool effervesent’ maka pelanggan
memungkinkan untuk membeli ‘S. gigi Pepsodent’.
4. Jika Pelanggan membeli ‘beras seluang’ dan ‘Anlene actifit coklat’ maka pelanggan
memungkinkan untuk membeli ‘Bimoli 2 ltr klasik’.
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