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Abstract— Akreditasi adalah salah satu kegiatan 
evaluasi untuk menentukan kelayakan sebuah 
Perguruan Tinggi atau Program Studi.  Hampir 
75% penilaian akreditasi dilakukan berdasarkan 
evaluasi pengisian borang yang telah ditentukan 
oleh Badan Akreditas Nasional. Namun pengisian 
borang akreditasi ini tidak mudah karena 
prosesnya memerlukan analisis terhadap data 
akademik yang volumenya sangat besar untuk 
mendapatkan informasi yang diperlukan. Proses 
ini akan semakin sulit jika sistem yang selama ini 
digunakan untuk mengelola data akademik tidak 
menyediakan akses ke semua data atau tidak 
didesain untuk menyelidiki, menyaring serta 
menghasilkan informasi yang diperlukan untuk 
pengisian borang. Oleh karena itu, penelitian ini 
bertujuan membuat rancangan Academic Business 
Intelligence yang akan memiliki kemampuan 
mengumpulkan, menyimpan, mengorganisasikan, 
membentuk ulang, meringkas data serta 
menyediakan informasi yang diperlukan untuk 
membantu memudahkan pengisian borang 
akreditasi di Universitas Trunojoyo Madura. 
Melalui proses analisis dan desain, penelitian ini 
menghasilkan sebuah kerangka Academic 
Business Intelligence yang terdiri dari rancangan 
arsitektur sistem, data sources, datawarehouse, 
Extract Transform Load menggunakan Pentaho 
Data Integration, visualisasi serta user interfaces 
untuk memudahkan akses terhadap informasi 
yang dibutuhkan. Hasil rancangan ini perlu 
ditindaklanjuti pada penelitian masa datang 
dengan membangun aplikasi Academic Business 
Intelligence kemudian dilakukan ujicoba untuk 
melihat apakah sistem dapat membantu 
menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk 
pengisian borang akreditasi dan evaluasi 
akademik. 

 
Keywords— Perancangan, desain, Academic 

Business Intelligence, Pentaho Data Integration, 
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I. PENDAHULUAN 

Pada dua dekade terakhir ini, kita 
menyaksikan perkembangan teknologi informasi 
yang begitu cepat. Tidak hanya sistem komputer 
(perangkat keras atau lunak), teknologi 
perekaman dan pengolahan data menjadi 
informasi atau yang dikenal dengan Sistem 
Informasi (SI) juga tak kalah pesatnya. Hal ini 

telah mendorong organisasi tidak terkecuali 
universitas untuk membangun Sistem Informasi 
Akademik (SIAKAD) yang dapat digunakan 
mengelola data akademis seperti pendaftaran, 
aktivitas perkuliahan dan laporan nilai 
mahasiswa.  

Semakin bertambanya jumlah mahasiswa 
dari tahun ke tahun, maka data dalam SIAKAD 
akan bertambah pula. Hal tersebut berdampak 
pada sulitnya proses evaluasi keberhasilan studi 
mahasiswa tiap 2 tahun pertama dan 2 tahun 
kedua yang dilakukan oleh pemimpin 
universitas. Tujuan dari evaluasi ini untuk 
mengetahui mahasiswa mana yang mengalami 
hambatan dalam mencapai jumlah SKS (Satuan 
Kredit Semester) dan IPK (Indeks Prestasi 
Kumulatif) sesuai standar minimal universitas. 
Tidak hanya itu, seperti yang diidentifikasi pada 
penelitian terdahulu (Hamrul 2017; Widiyanto 
2013; Windarto 2011), pihak universitas juga 
mengalami kesulitan dalam menyusun borang 
akreditasi oleh karena data akademik yang 
tersedia tidak sesuai dengan standar yang telah 
ditentukan oleh Badan Akreditasi Nasional 
Perguruan Tinggin (BAN-PT).  

Melihat permasalahan di atas, perlu adanya 
sebuah Business Intelligence (BI) yang dapat 
menyajikan data keperluan akrediasi dan 
evaluasi akademik. BI yang selama ini banyak 
digunakan di bidang korporasi juga dapat 
digunakan di pergutuan tinggi dalam proses 
pengumpulan data akademik dalam volume 
besar kemudian melakukan analisa hingga 
menyediakan serta menyajikan informasi yang 
dibutuhkan kepada pengguna. Banyak penelitian 
yang membahas pembuatan dan pemanfaatan BI 
untuk membantu akreditasi (Fatimah dkk. 2016; 
Hamrul 2017; Windarto 2011). Namun sebagian 
besar hanya fokus untuk mendukung ketesedian 
data akrediasi berdasarkan standar 3 yang telah 
ditentukan oleh BAN-PT dan tidak untuk 
membantu pimpinan terkait di universitas dalam 
melakukan evaluasi keberhasilan studi 
mahasiswa tiap 2 tahun pertama dan 2 tahun 
kedua.    

Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud 
untuk menganalisa dan mendesain sebuah 
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rancangan BI yang dapat digunakan membantu 
mengelola dan menyajikan informasi yang 
dibutuhkan perguruan tinggi terutama untuk 
keberhasilan studi mahasiswa tiap 2 tahun 
pertama dan 2 tahun kedua dan kegiatan 
pengisian borang akreditasi yang selama ini 
belum efisien. Selanjutnya dalam penelitian ini 
tipe BI tersebut dinamakan sebagai Academic 
Business Intelligence (ABI).  

Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian ini 
mengambil Universitas Trunojoyo Madura 
(UTM) sebagai studi kasus. UTM dipilih sebagai 
contoh kasus karena telah memiliki SIAKAD 
yang berfungsi untuk mengelola data akademik 
dan setiap tahun selalu bertambah. Namun, 
sampai saat ini, data SIAKAD belum terintegrasi 
dengan baik dengan data dari sistem yang lain 
seperti sistem informasi kepegawaian, aset dan 
keuangan, sehingga membutuhkan waktu relatif 
lama untuk pengambilan keputusan akademik. 
UTM belum memiliki ABI yang dapat 
digunakan membantu pimpinan dalam evaluasi 
akademik dan tim akrediasi dalam proses 
pengisian borang akreditas berdasarkan data 
akademik dan non-akademik yang volumenya 
sangat besar. Akibatnya, para pengguna tersebut 
sering tidak mendapatkan informasi yang 
dibutuhkan sesuai kebutuhan mereka. Kalaupun 
tersedia, informasi yang mendapatkan tidak 
mencerminkan kondisi terbaru atau bahkan 
sudah tidak valid lagi. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Business Intelligence 

Imelda (2013) mendefinisikan Business 
Intelligence (BI) sebagai sistem pendukung 
pengambilan keputusan dimana sistem dan 
aplikasi ini mengubah data dalam suatu 
perusahaan atau organisasi (data operasional, 
data transaksional, atau data lainnya) ke dalam 
bentuk pengetahuan. Secara umum, BI bertujuan 
untuk menyajikan berbagai informasi yang 
disesuaikan dengan kebutuhan setiap 
penggunanya. Informasi  tersebut dapat berasal 
dari mana saja, misalnya dari data histori 
pembelian barang oleh pelanggan, data histori 
reparasi, data hsitori komplain, dan sebagainya. 
Data tersebut kemudian diolah dan disajikan 
dalam bentuk informasi yang mudah dicerna 
oleh penggunanya dengan satu tujuan yaitu 
membantu pencapaian tujuan bisnis perusahaan.  

Menurut Ronald (2008), seperti yang 
dipaparkan oleh Imelda (2013) dalam jurnal 
ilmiahnya, tentang proses yang terjadi dalam 
sebuah aplikasi BI seperti pada gambar 1, dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 
1. Proses I: identifikasi suatu masalah bisnis 

yang dihadapi terhadap sumber data serta 
memilah data yang diperlukan dalam 
penyelesaian masalah. 

2. Proses II: menganalisis lokasi dari data 
yang diperlukan dan mengambilnya dari 
data source. 

3. Proses III: mengolah data yang dihimpun 
dari beragam data source ke dalam sebuah 
data yang konsisten.  

4. Proses IV: memindahkan data yang telah 
ditransformasi ke dalam sebuah lokasi 
gudang data yang terstruktur. 

5. Proses V: menghubungkan sebuah aplikasi 
yang mampu menjangkau dan mengakses 
data yang ada di gudang data untuk 
menampilkan visualisasi data, seperti 
dashboard data, laporan, hasil analisis, dan 
sebagainya. 

Proses V

Proses IV

Proses III

Proses II

Proses I

 

Gambar 1. Proses dalam sebuah business intelligence 

B. Business Intelligence dan Akademik 

Beberapa sumber penelitian telah membahas 
mengenai penerapan BI dalam bidang 
akademik. Sebagai contoh Zainal, dkk (2013), 
merancang dan membangun sistem BI 
Universitas sebagai pendukung pengambilan 
keputusan akademik. Zainal menerapkan sistem 
BI dengan tahapan integrasi data, analisis data, 
membuat laporan dan membuat web portal. 
Dalam proses ETL (Ekstact, Tranform, Load), 
meraka menggunakan perangkat lunak 
Microsoft SQL Server Integration Service. 
Analisis data diolah dengan OLAP (On-Line 
Analytical Processing), KPI (Key Performance 
Indicators) dan data mining untuk mengekstrak 
informasi dari data yang tersimpan didalam data 
warehouse. Hasil proses analisis data tersebut di 
representasikan dalam bentuk laporan statistik 
dan dashboard, kemudian digunakan sebagai 
pendukung pengambilan keputusan akademik. 

Penelitian sejenis dilakukan oleh Adithama 
(2013) mengungkapkan bahwa BI merupakan 
salah bentuk implementasi yang mampu 
menjawab kebutuhan untuk menganalisis 
masalah dalam pengambilan keputusan bagi 
pimpinan perguruan tinggi. Adithama 
mengembangkan BI berkonsep Real-Time 
menggunakan pendekatan Change Data 
Capture. model pendekatan CDC (Change Data 
Capture) Pull. Tool ETL yang digunakan adalah 
SQL Server 2008 dengan SSIS package. SSIS 
package memproses perubahan data saja dengan 
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menerima sekumpulan record yang 
merepresentasikan perubahan yang ditangkap 
sejak siklus permintaan terakhir. Adithama 
menambahkan proses ETL dijalankan secara 
periodik pada interval tertentu, contohnya 
bulanan atau mingguan untuk kegiatan 
akademik. 

Penerapan BI untuk mendukung perguruan 
tinggi yang kompetitif, juga pernah dilakukan 
Mustafid (2013). Menurutnya, BI sebagai 
elemen penting dalam perguruan tinggi 
difungsikan untuk membantu manajerial 
mengelola modal intelektual dalam proses 
pengambilan keputusan dalam rangka 
meningkatkan kinerja perguruan tinggi. Konsep 
yang digunakan oleh Mustafid adalah 
penggunaan BI berbasis pada teknologi 
informasi bertujuan untuk mendesain 
mengukur, mengelola dan mengembangkan 
modal intelektual, antara lain berupa 
pengetahuan, skill dan keahlian sumberdaya 
manusia perguruan tinggi. Mustafid 
menambahkan, sistem ini akan melakukan 
evaluasi penilaian kerja PT dengan penggunaan 
indikator kinerja kunci perguruan tinggi 
dianalisis untuk memenuhi standar mutu 
perguruan tinggi yang kompetitif. 

Purnamasari, dkk (2015) dalam penelitiannya 
memaparkan pengembangan BI sebagai 
penunjang keputusan penentuan jumlah kelas 
pada penjadwalan matakuliah dan sebagai alat 
bantu untuk mengolah dan menganalisa data 
nilai, data mahasiswa, data dosen yang 
dikumpulkan dalam data mart. Pendekatan yang 
terapkan adalah melakukan analisis data dengan 
membentuk cubes, fact dan dimension yang 
dapat digunakan sebagai dasar untuk pembuatan 
aplikasi business intelligence penentuan jumlah 
kelas yang akan di buka. Dalam proses 
menganalisis data, dibuat sebuah database baru 
yang akan dianalisis di SQL Server. 
Purnamasari menyimpulkan bahwa BI bisa 
membantu untuk memprediksi jumlah 
mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah 
tertentu, dengan cara menganalisis jumlah 
mahasiswa tiap angkatan yang belum 
mengambil mata kuliah dan yang belum lulus 
mata kuliah. 

Penelitian terbaru yaitu Ghozali, dkk (2017) 
mencoba mengimplentasikan konsep BI untuk 
membantu rekap nilai perkuliahan dalam bentuk 
web portal. Proses analisis data warehouse 
direpresentasikan berdasarkan dimensi tahun, 
semester, dan program studi dalam bentuk tabel, 
grafik, dan dashboard. Metode pendekatan yang 
digunakan adalah metode OLAP (On-Line 
Analytical Processing) untuk menghasilkan 
penilaian berdasarkan KPI. Tujuan dari sistem 
ini adalah sebagai bahan evaluasi 
perkembangan nilai hasil belajar mahasiswa, 

sehingga pihak manajemen kampus mampu 
mengambil keputusan yang tepat. 

Kajian pustaka juga menunjukkan penelitian 
tentang BI di dunia pendidikan saat ini mulai 
menarik minat peneliti internasional. Sebagai 
contoh berdasarkan studi pustaka baru-baru ini 
yang dilakukan oleh Wang (2015), ditemukan 
sekitar 44 publikasi yang berkaitan BI di dunia 
pendidikan secara umum. Lebih spesifik lagi, 
berbagai penelitian telah dilakukan yang 
bertujuan mengimplentasikan BI di lingkungan 
kampus sejak satu dekade lalu hingga saat ini 
(Chiang dkk. 2012; Guster dan Brown 2012; 
Luan 2002; Mutanga 2015; Zulkefli dkk. 2006). 
Hal ini menunjukkan kajian BI di perguruan 
tingga masih sangat relevan dan perlu terus 
dilakukan. Terutama dengan posisi strategis 
perguruan tinggi sebagai penyedia ahli BI 
(Chiang dkk, 2012). Motivasi lain yaitu tren 
perkembanging "Big Data" yang mengharuskan 
organisasi termasuk universitas untuk memiliki 
sistem cerdas yang dapat membantu mereka 
menggali data dari multidimensional database 
kemudian menyajikannya dalam bentuk 
informasi yang interaktif secara cepat dan tepat 
(Chen dkk, 2012).  

Berdasarkan kajian pustaka tersebut di atas, 
diketahui bahwa pengembangan dan penerapan 
BI pada Perguruan Tinggi memiliki tugas yang 
berbeda satu sama lain. Namun demikian belum 
ada penelitian tentang BI yang digunakan untuk 
membantu pengambilan keputusan akademik 
dan pengisian borang akreditasi. Oleh karena ini 
penelitian ini bersuaha mengisi gap tersebut 
dengan mendesaian sebuah Academic Business 
Intelligence (ABI) dengan studi kasus di 
Universitas Trunojoyo Madura. 

III. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah mengadopsi System Development Life 
Cycle (SDLC) sebagai pendekatan 
pengembangan software (perangkat lunak). 
Terdapat beberapa model SDLC yang dapat 
digunakan, namun  untuk membangun ABI, 
penelitin ini mengadopsi Business Intelligence 
Roadmap  yang disarankan oleh Larissa T. Moss 
dan Shaku Atre (2003) dalam buku yang 
berjudul Business Intelligence Roadmap: The 
Complete Project Lifecycle for Decision. Buku 
ini menjelaskan bahwa Business Intelligence 
Roadmap adalah panduan visual untuk 
mengembangkan aplikasi BI yang efektif seperti 
yang diilustrasikan dalam Gambar 2. 

Berdasarkan Gambar 2, teradapat enam fase 
yang harus dilakukan untuk membangun sebuah 
aplikasi BI yaitu 1)justification, 2)planning, 
3)business analysis, 4)design, 5)construction 
dan 6)deployment. Oleh karena tujuan penelitian 
ini adalah menghasilkan sebuah desain 
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rancangan BI maka hanya empat fase roadmap 
yang akan digunakan. Berikut ini dijelaskan 
secara singkat keempat fase yang diadopsi 
sebagai kerangka kerja pada penelitian ini: 

A. Fase Justification 

Dalam fase ini dilakukan business case 
assessment, yaitu langkah awal untuk memulai 
pengembangan BI. Kegiatan utama pada fase ini 
adalah identifikasi hal-hal yang diperlukan 
dalam pengembangan sebuah ABI. 

B.  Fase Planning 

Fase Planning atau perencanaan ini, terdapat 
2 kegiatan utama, yaitu enterprise infrastructure 
evaluation dan project planning. 
Mengembangkan rencana strategis dan taktis 
untuk menentukan bagaimana ABI akan 
dikerjakan dan diselesaikan. 

C. Fase Business Analysis 

Fase business analysis dilakukan dengan 
melakukan analisis secara detail terhadap 
masalah dan identifikasi peluang bisnis untuk 
mendapatkan pemahaman yang mendalam 
tentang requirements atau technical specification 
yang dibutuhkan untuk membangun sebuah ABI. 
Fase ini meliputi 3 tahapan yaitu Project 
Requirement Definition, Data Analysis, dan 
Application Prototyping. Tahap Project 
Requirement Definition bertujuan untuk 
mengkaji ulang apakah infrastruktur yang ada, 
baik itu teknikal maupun non teknikal sudah 
memadai untuk diimplementasikan sebuah ABI. 
Data Analysis, tahap ini pada dasarnya 
menampilkan analisis sistem yang disesuaikan 
terhadap sebuah rancangan yang akan dibangun. 
Sedangkan tahap Application Prototyping 
merupakan teknik komunikasi visual yang 
berguna bagi proyek Business Intelligence dalam 
memperbaiki persyaratan ruang lingkup proyek. 

D. Fase Design  

Fase ini akan dikerjakan jika hanya telah 
menyelesaikan semua kegiatan dalam fase 
analisis.  Dalam fase ini dilakukan kegiatan 
merancang sebuah produk yang digunakan untuk 
memecahkan masalah bisnis atau memperoleh 
peluang bisnis yang ada 

 Identifikasi Masalah dan Peluang Bisnis
 Identifikasi Prosedur Bisnis
 Identifikasi Sumber Data
 Identifikasi Tujuan dan Solusi

Perencanaan kebutuhan secara technical 
infrastructure dan non-technical 

infrasturcture

Perencanaan estimasi perancangan proyek BI

Menganalisis informasi tentang data yang 
disimpan atau disediakan dalam 

datawarehouse

Menganalisis perancangan sistem berdasarkan 

data yang diperoleh

Mengkaji ulang kebutuhan pengembangan 
sistem seperti kebutuhan data, fungsi query, 

technical dan non-technical

Menganalisis hasil yang bersifat fungsional 
melalui prototyping, kemudian digabungkan 

dengan desain aplikasi

Mendesain Meta Data Repository berdasarkan 

analisis sebelumnya.

Mendesain database baru yang bersifat 

multidimensional, disebut datawarehouse

Mendesain alur proses Extract, Transform, 
dan Load untuk pengintegrasian data dari 

sumber data ke datawarehouse

Tidak digunakan dalam penelitian ini

Tidak digunakan dalam penelitian ini

Fase BI Roadmap Yang Dikerjakan

Gambar 2. Kerangka kerja pengembangan ABI 

.  

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini akan dipaparkan desain 
rancangan aplikasi ABI  berdasarkan studi kasus 
di Universtas Trunojoyo Madura (UTM). 
Dengan mengadopsi 4 tahapan BI roadmap yang 
telah disarankan oleh Larissa T. Moss dan Shaku 
Atre (2003), penelitian ini dapat membuat 
sebuah rancangan ABI seperti yang dijelaskan 
sebagai berikut. 

A. Fase Justification 

Berdasarkan kerangka kerja yang sudah di 
jelaskan di atas, pada fase ini dilakukan business 
case assessment di UTM untuk mengidentifikasi 
masalah yang dihadapi dan peluang sebagai 
dasar justifikasi perlunya dikembangkan ABI. 
Dengan menggunakan beberapa pendekatan 
seperti SWOT, PEST dan Porter Generic 
Strategies seperti yang disarankan oleh Santoso 
dan Wiguna (2010) dapat diidentifikasi sejumlah 
masalah yang dihadapi oleh UTM karena belum 
memiliki ABI. Sebagai contoh belum adanya 
informasi hasil evaluasi kegiatan akademik 
secara menyeluruh yang diperlukan bagi 
mendukung pengambilan keputusan akademik 
dan pengisian borang akreditasi. Masalah lain 
yaitu belum ada proses notifikasi kepada 
pemangku kepentingan di kampus terutama 
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pimpinan jika evaluasi kegiatan akademik tidak 
sesuai sasaran.  

 Pada fase ini, juga dilakukan evaluasi 
terhadap prosedur dan sistem yang sudah 
berjalan untuk melihat kemungkinan perbaikan 
yang dapat dilakukan oleh ABI. Terakhir, 
serangkaian analisis dilakukan untuk 
mengidentifikasi berbagai peluang berkaitan 
dengan pemenuhan kebutuhan informasi bagi 
UTM sebagai rasionalisasi pentingnya ABI. 
Sebagai contoh ABI akan membantu 
mengorganisasikan, membentuk ulang, 
meringkas data akademik serta menyediakan 
informasi yang diperlukan untuk membantu 
mengukur mutu kegiatan akademik, 
memprediksi perkembangan dan pengisian 
borang akreditasi secara cepat dan tepat. 

B. Fase Planning 
Fase Planning atau perencanaan ini, terdapat 

2 kegiatan utama, yaitu enterprise infrastructure 
evaluation dan project planning. Kegiatan 
enterprise infrastructure merupakan proses 
merencanakan kebutuhan technical 
infrastructure untuk membangun ABI di UTM. 
Spesifikasi kebutuhan ini meliputi hardware, 
software, middleware, DBMS, sistem operasi 
dan kebutuhan non-fungsional lain yang 
dibutuhkan agar ABI dapat berjalan. Selain itu 
juga fase ini merencanakan kebutuhan non-
technical infrastructure seperti metodologi 
proses ETL (Extract, Transform, Load), standar 
meta-data, prosedur testing, prosedur untuk 
issue management dan lainnya. Pada tahap 
perencanaan proyek ini juga perlu dibuat 
estimasi waktu dan biaya untuk merancang 
aplikasi Business Intelligence.  

C. Fase Business Analysis 

1) Project Requirement Definition 

Semua kebutuhan yang diperlukan pada 
pengembangan ABI dan diidentifikasikan pada 
tahap sebelumnya kemudian didokumentasikan 
ke dalam project requirements document. Selain 
itu dalam proses ini, dilakukan kajian ulang 
terhadap kebutuhan-kebutuhan seperti kebutuhan 
data, fungsi yang dibutuhkan untuk query dan 
juga dari infrastuktur technical dan non-
technical.  

2) Data Analysis 

Tahap ini menampilkan aktivitas selama 
analisa data yang disesuaikan untuk mengerti 
dan mengoreksi perbedaan yang ada pada data 
bisnis. Selanjutnya dilakukan verifikasi dan 
validasi untuk memastikan bahwa semua daftar 
spesifikasi yang telah didefiniskan sesuai dengan 
permasalahan di UTM. Proses evaluasi ini 
sangat penting dan akan diulang untuk 

menghindari kesalahan rancangan pada tahap 
selanjutnya. 

3) Application Prototyping 

Setelah semua kebutuhan dan spesifikasi 
sistem baik fungsional atau non-fungsional serta 
teknik atau non-teknik telah divalidasi, maka 
dimulai merancang purwarupa dari aplikasi ABI. 
Dalam prosesnya, hal pertama yang dilakukan 
adalah mendefinisikan format seluruh perangkat 
lunak, mengidentifikasikan semua kebutuhan, 
dan garis besar sistem yang akan dibuat. 
Selanjutnya, prototyping ini bertujuan untuk 
membuat perancangan ABI sementara yang 
berfokus pada penyajian kepada user. Setelah itu 
dibuat, dilakukan proses evaluasi oleh user 
apakah prototyping ABI yang sudah dibangun 
sudah sesuai dengan kebutuhan user. Jika sudah 
sesuai, langkah lebih lanjutnya adalah desain 
sistem. 

D. Fase Design 

1) Database Design 

Pada tahap ini dilakukan proses pembuatan 
database baru yang bersifat bersifat 
multidimensional yang disebut datawarehouse. 
Tujuannya adalah digunakan untuk menganalisa 
yang orientasinya kepada pembuatan keputusan. 
Dengan dirancangnya multidimensional 
database maka, dapat mengintegrasikan data 
dari berbagai sumber, mempercepat proses 
pelaporan dan mempermudah penyusunan 
laporan pendukung pengambilan keputusan. 
Untuk mengintegrasikan data dan membuat 
desain database perlu meninjau kembali 
kebutuhan untuk akses data (staging database). 
Proses integrasi data akan dilakukan selama 
proses ETL (Extract, Transform, Load) 
menggunakan tools Pentaho Data Integration. 

Sebagai contoh dalam perancangan ABI 
yang digunakan untuk evaluasi student body di 
UTM serta notifikasi untuk mahasiswa dengan 
kategori nilai akademik yang kritis, ada sekitar 
3 tabel fakta yang akan terbentuk, yaitu tabel 
fakta mahasiswa, tabel fakta calon mahasiswa 
dan tabel fakta lulusan. Selain itu, ada sekitar 5 
tabel dimensi yang akan berinteraksi dengan 
tabel fakta, diantaranya tabel dimensi periode, 
fakultas, prodi, jalur, dan jenjang. 

2) ETL (Extract, Transform, Load) 
Design 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan uji coba 
dengan membuat desain Extract, Tranform dan 
Load. Tujuannya untuk proses pengekstrakan 
data dari sumber data yang kemudian 
dimasukkan ke dalam datawarehouse. Dari 
sumber data tersebut akan dibuat sebuah staging 
database yang merupakan proses pembersihan 
dan pemrosesan data dilakukan sebelum 
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dimasukkan ke dalam datawarehouse. Setelah 
melakukan proses staging maka akan 
dilanjutkan proses transformasi dan load ke 
datawarehouse. 

3) Desain Sumber Data 

Sumber data (data source) utama yang 
digunakan dalam sistem business intelligence 
akademik dan akreditasi berasal dari kantor 
Pusat Komputer Universitas Trunojoyo Madura 
pada bagian Sistem Informasi. Data operasional 
yang didapatkan berasal dari sistem informasi 
yang telah merekam data terkait, misalnya 
Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) UTM 
dan sistem informasi Penerimaan Mahasiswa 
Baru. 

Tabel 1. Sumber Data Academic Business Intelligence UTM 

No. Jenis Data/Informasi Data Source 

1. Data Mahasiswa (Baru,  
Lama, Lulusan) 

DbSiakad 

2. Hasil Belajar 
Mahasiswa (Jumlah 
SKS dan IPK) dan IPK 
Lulusan 

DbSiakad 

3. Data Calon Mahasiswa DbPmb 

Diketahui bahwa jenis data atau informasi 
yang dibutuhkan dalam evaluasi keberhasilan 
studi mahasiswa dan penyusunan borang 
akreditasi yaitu data seluruh mahasiswa, baik 
mahasiswa baru maupun mahasiswa lama, 
informasi hasil belajar mahasiswa dan data calon 
mahasiswa yang telah lulus seleksi (belum daftar 
ulang). Seluruh data tersebut berasal dari 2 
database utama, yaitu database SIAKAD dan 
database penerimaan mahasiswa baru UTM. 
Data operasional ini akan memasuki sistem 
business intelligence dan akan dilakukan proses 
ETL (Extract, Transform, Load) untuk 
penyimpanan ke datawarehouse. 

4) Desain Arsitektur Sistem 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang 
telah dilakukan pada tahap sebelumnya, maka 
dapat dibuat sebuah rancangan arsitektur sistem 
yang akan memastikan aplikasi ABI dapat 
berjalan sesuai kebutuhan dan kondisi di UTM 
seperti ditunjukan pada Gambar 4. 

Gambar 4 menjelaskan tentang sistem BI 
yang akan dibuat. Alur sistem ini, berawal dari 
user yang merupakan admin Puskom UTM akan 
melakukan aktivitas integrasi atau ETL (Extract, 
Transform, Load) sumber data (mahasiswa dan 
akademik) dalam kurun waktu 4-5 tahun terakhir 
(sesuai ketentuan universitas dalam evaluasi 
mahasiswa) menggunakan Pentaho Data 
Integration (PDI) tools. Proses integrasi/ETL, 
admin puskom hanya akan melakukan update 

data terbaru (alur integrasi sudah terformat) yang 
ingin dilakukan proses analisis. Selama proses 
integrasi/ETL, data hasil transformasi akan 
tersimpan di datawarehouse (MySQL) yang 
telah dibentuk tabel dimensi dan tabel fakta 
sesuai kebutuhan analisis.  

User 
(Admin/Pimpinan)

Data Source

Query Manage (OLAP & 
ANALYTICS)

ETL (Extract, Transform, 
Load)

Data 
Warehouse

(MySQL)

Web Portal / Dashboard / Report
(Statistik/Grafik)

BUSINESS INTELLIGENCE

INFORMATION MANAGEMENT

 

Gambar 3. Arsitektur Sistem Business Intelligence 
Akademik dan Akreditasi UTM 

5) Desain Arsitektur Proses ETL 
Menggunakan Pentaho Data 
Integration 

Semua langkah-langkah tersebut merupakan 
aktivitas pengolahan informasi (Information 
Management). Langkah selanjutnya adalah 
menuju aktivitas Kecerdasan bisnis (business 
intelligence) untuk memperoleh report hasil 
analisis. User (Admin Puskom/Pimpinan UTM) 
harus melakukan login untuk masuk ke sistem 
business intelligence.  Setelah itu, user dapat 
memilih kategori report atau statistik yang ingin 
dilihat. Untuk menghasilkan report atau statistik 
yang diinginkan, sistem akan mengolah data 
(query manage) dalam proses OLAP (On-Line 
Analytical Processing). Lalu jika proses OLAP 
telah selesai, sistem akan menampilkan hasil 
report dan analisis kepada user berupa statistik 
atau grafik. 

Gambar 5 menjelaskan bahwa proses ETL 
(Extract, Transform, Load)  menggunakan 
Pentaho Data Integration (PDI) Tools. Pentaho 
dipilih karena menawarkan platform opensource 
dengan biaya infrastruktur yang relatif rendah. 
Walapun demikian, Pentaho memiliki fitur yang 
tidak kalah dibandingkan dengan commercial 
ETL tools seperti SAS® TOOLS (Ta’a, dkk. 
2008) dan SQL Server (Adhitama 2013; Zainal 
dkk 2013). Bahkan Pentaho memiliki beberapa 
keunggulan yang dapat mendukung kemudahan 
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dan kecepatan dalam pembuatan aplikasi ABI 
seperti proses instalasi cepat, arsitektur plug-in 
yang sederhanda dan fasilitas Data Cleansing 
dengan langkah mulai dari transformasi yang 
sangat sederhana hingga sangat kompleks 
(Casters, & Dongen, 2010).    

Sesuai fungsinya Pentaho akan menangani 
ekstraksi, transformasi dan loading data. 
Pertama adalah proses Ekstraksi yang 
merupakan proses pengambilan data dari satu 
atau beberapa database, text files, dan sumber 
data yang lainnya. Proses ini mencakup tugas 
memvalidasi dan membuang data yang tidak 
cocok dengan pola yang diharapkan. Kedua, 
proses transformasi data merupakan proses 
mengubah data dari format operasional menjadi 
format data warehouse. Pada tahap ini dilakukan 
konversi tipe data, perhitungan, penyaringan 
data yang tidak relevan, dan meringkasnya. 
Proses transformasi dibutuhkan untuk memenuhi 
kebutuhan bisnis suatu instansi. Ketiga adalah 
proses loading (misalnya : Table output, 
Microsoft Excel Output, dan lainnya) merupakan 
tahap akhir dalam pengisian data warehouse. 
Tujuan dari proses ini adalah untuk memuat data 
yang sudah terseleksi dari proses transformasi ke 
dalam data warehouse. Untuk terhubung dengan 
data warehouse, harus dilakukan koneksi 
dengan data warehouse. 

EXTRACTION TRANSFORMATION LOADING

PROSES ETL DENGAN

Gambar 4. Arsitektur Proses ETL Menggunakan Pentaho 
Data Integration (PDI) 

6) Desain  Laporan 

Dalam sistem business intelligence setelah 
melakukan beberapa proses integrasi dan analisis 
data, maka sistem akan menampilkan visualisasi 
laporan berupa statistik, grafik dan tabular yang 
sesuai dengan kebutuhan informasi. Adapun 
desain view laporan yang akan disajikan 
kedalam sistem business intelligence UTM 
untuk akademik dan akreditasi. Dengan desain 
view laporan ini, maka pimpinan UTM menjadi 
lebih mudah dalam mengevaluasi keberhasilan 
studi mahasiswa tiap 2 tahun pertama dan 2 
tahun kedua dan dalam proses penyusunan 
borang akreditasi UTM. 

-- Pilih Jenjang --

Laporan Evaluasi Keberhasilan Mahasiswa Tahun 2014-2016

< 2,00 2,00 - 2,74 2,75 - 3,00 3,01 - 3,50 3,51 - 4,00

Tampil

Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa

 

Gambar 5. Desain Laporan Hasil Evaluasi Keberhasilan 
Studi Mahasiswa Tiap 2 Tahun Berbentuk Grafik 

Gambar 6 menjelaskan gambaran desain 
laporan hasil evaluasi keberhasilan studi 
mahasiswa tiap 2 tahun pertama dan 2 tahun 
kedua dalam bentuk grafik. Grafik yang 
disajikan adalah jumlah mahasiswa berdasarkan 
parameter yang IPK tiap 2 tahun. Selain itu, 
admin/pimpinan dapat juga melihat laporan 
hasil evaluasi keberhasilan studi mahasiswa tiap 
2 tahun pertama dan 2 tahun kedua dalam 
bentuk grafik pada tiap fakultas atau program 
studi. Grafik yang disajikan dapat di download 
dan disimpan. 

-- Pilih Jenjang --

Next >>1234..<< Prev

Detail Mahasiswa dengan IPK <2,00
Tahun 2014-2016

Tampil

Seacrh

  No       Nama Mahasiswa      Fakultas      Program Studi       Semester             Jumlah SKS        IPK (IP Kumulatif) 

Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa

 

Gambar 6. Desain Laporan Hasil Evaluasi Keberhasilan 
Mahasiswa Tiap 2 Tahun Berbentuk Tabel 

Gambar 7 menunjukkan ilustrasi desain 
laporan detail mahasiswa berdasarkan IPK yang 
didapatkan. Field yang ditampilkan dalam tabel 
adalah nama mahasiswa, fakultas, program studi, 
semester, jumlah SKS dan IPK terakhir 
mahasiswa. Dari visualisasi tersebut, pimpinan 
dapat mengetahui mahasiswa yang prestasi 
akademiknya bermasalah dan pimpinan dapat 
dengan mudah mengambil keputusan apakah 
mahasiswa dapat melanjutkan studinya atau 
tidak. Admin/pimpinan dapat melakukan cetak 
laporan sebagai arsip.  



Seminar Nasional Matematika dan Aplikasinya, 21 Oktober 2017 
Surabaya, Universitas Airlangga 

 

434 
 

-- Pilih Tingkatan --

Next >>1234..<< Prev

Tabel Borang Akreditasi Universitas Trunojoyo Periode 5 Tahun

Tampil

Seacrh

Borang Akreditasi Universitas Trunojoyo

 

Gambar 7. Desain Laporan Borang Akreditasi Berdasarkan 
Standar 3a Berbentuk Tabel (Badan Akreditasi Nasional 

Perguruan Tinggi) 

Gambar 8 menjelaskan gambaran desain 
laporan borang akreditasi berbentuk tabel. Tabel 
borang akreditasi yang digunakan mengacu pada 
format borang akreditasi Badan Akreditasi 
Nasional Perguruan Tinggi. Dalam laporan tabel 
borang akreditasi, field yang disajikan 
diantaranya tahun akademik, jumlah calon 
mahasiswa baru lulus seleksi, jumlah mahasiswa 
baru (reguler dan transfer), jumlah total 
mahasiswa (reguler dan transfer), jumlah 
lulusan, IPK lulusan regular, dan presentase 
lulusan regular dengan IPK <2,76;2,76-
3,50;>3,50. Laporan tabel borang akreditasi 
tersebut juga dapat dicetak dan disimpan. 
Sementara pada gambar 9 menjelaskan pula 
gambaran desain laporan borang akreditasi 
dalam bentuk grafik. Grafik tersebut 
menampilkan jumlah mahasiswa berdasarkan 5 
tahun sebelumnya. Grafik ini pun dapat di 
download. 

Jumlah Calon Mahasiswa Baru (Lulus Seleksi) 

2012 2013 2014 2015 2016

Calon Mahasiswa Baru (Lulus Seleksi) 

 

Gambar 8. Desain Laporan Borang Akreditasi Berbentuk 
Grafik 

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Berdasarkan dari pembahasan di atas, 
penelitian ini telah berhasil membuat desain 
rancangan ABI sesuai dengan kondisi dan 
kebutuhan evaluasi akademik dan akreditaasi di 
UTM. Namun demikian, rancangan ABI yang 
dihasilkan dari penelitian ini baru sebatas 
konseptual. Oleh karena itu, sebagai 

rekomendasi, hasil penelitian ini perlu 
ditindaklanjuti dengan mewujudkan rancangan 
tersebut dalam bentuk aplikasi ABI pada 
penelitian lanjut di masa akan datang. Kemudian 
perlu juga dilakukan ujicoba terhadap sistem 
yang telah dihasilkan dengan pihak terkait di 
lingkungan UTM untuk melihat apakah 
rancangan dapat menunjukkan proof of concept 
dari sebuah ABI yang dapat membantu 
menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk 
membantu pengambilan keputuasan akademik 
dan  pengisian borang akreditasi secara akurat. 
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