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PERANCANGAN DATA WAREHOUSE CV.AL-GHUROBA’ SUKOHARJO 

 

Abstrak 

CV.Al-Ghuroba’ merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi dan 

distribusi produk herbal alami yang berkedudukan di kabupaten Sukoharjo provinsi Jawa 

Tengah. CV.Al-Ghuroba’ memiliki data-data transaksi yang sangat banyak dan 

menumpuk dari waktu ke waktu, hal tersebut akan sangat bermanfaat apabila data 

tersebut diolah dan akan menghasilkan informasi strategis bagi perusahaan. Dengan 

teknologi data warehouse, data transaksi diklasifikasikan sesuai kebutuhan kemudian 

diolah melalui proses ETL (ekstraksi, transformasi, loading). Skema yang diterapkan 

dengan menggunakan skema snowflake menghasilkan empat tabel dimensi, tiga tabel 

sub-dimensi, dan satu tabel fakta penjualan yang berisi measure sebagai informasi dan 

primary key masing-masing tabel dimensi. Hasil dari proses ETL data warehouse berupa 

laporan informasi yang bersifat strategis berdasarkan kategori produk di kota tertentu 

pada kurun waktu tertentu (per tahun, kuartal, dan bulan). Data warehouse CV.Al-

Ghuroba’ ini dapat diakses menggunakan sistem yang telah dibangun dengan bahasa 

pemrograman java berbasis desktop.    

Kata Kunci: CV.Al-Ghuroba’, data transaksi, data warehouse, snowflake, ETL. 

Abstract 

CV.Al-Ghuroba’ is a company engaged in the production and distribution of natural 

herbal products, located in Sukoharjo regency, Central Java province. CV.Al-Ghuroba’ 

have transaction data very much and accumulate over time, it would be very useful if 

the data is processed and will generate strategic information for the company. With data 

warehouse technology, the transaction data is classified according to the needs and then 

processed through the ETL (extraction, transformation, loading). The scheme is applied 

using a snowflake scheme produces four tables dimension, three tables sub-dimension, 

and the sales fact table that contains the measure as a information and primary key each 

dimension tables. The results of ETL process in the form of reports for strategic 

information by product category in a certain city at a certain time (year, quarter, and 

month). Data warehouse CV.Al-Ghuroba’ can be accessed using a system that has been 

built with the java programming language dekstop based.    

Keywords: CV.Al-Ghuroba', transaction data, data warehouse, snowflake, ETL. 

 
 

 PENDAHULUAN 1.

Sebuah perusahaan dapat dipengaruhi oleh berkembang pesatnya teknologi dan keilmuan 

tentangnya. Pengaruh teknologi berdampak terhadap keuntungan maupun kerugian perusahaan. 

Perusahaan yang menginginkan keuntungan tentu akan memberikan perhatian lebih terhadap data 

penting, seperti data penjualan, produk, dan pelanggan yang dimiliki untuk dimanfaatkan menjadi 

sebuah informasi strategis. Data yang terekam dari waktu ke waktu  akan semakin banyak dan 
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menumpuk, jika tidak diolah maka hal tersebut akan mengakibatkan kurangnya pemanfaatan 

terhadap data itu sendiri.  

Al Irsyadi (2014) menegaskan bahwa data dalam jumlah yang luar biasa banyak merupakan 

salah satu dari sekian aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Strategi bisnis dapat ditingkatkan 

dengan memanfaatkan teknologi mutakhir dan diolah menggunakan pengetahuan keilmuan. Bagi 

perusahaan, prediksi mengenai minat konsumen menjadi orientasi ke arah masa depan, dimana 

dengan prediksi tersebut mewujudkan sebuah keputusan atau strategi bisnis. Untuk itu teknologi data 

warehouse dan data mining dapat dimanfaatkan sebagai solusi. CV.Al-Ghuroba’ merupakan 

perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi dan distribusi herbal, berpusat di kabupaten 

Sukoharjo provinsi Jawa Tengah.  

Perusahaan ini setiap hari menyimpan data-data transaksi yang belum dimanfaatkan dengan 

konsep data warehouse. Data yang ada dalam data warehouse merupakan hasil dari proses ETL data 

transaksi selama kurun waktu satu tahun pada tahun 2015. Pengambil kebijakan dapat melakukan 

pengelolaan, prediksi/mining, dan analisa yang terhadap data warehouse untuk dijadikan sebagai 

sistem pendukung keputusan. Data warehouse tidak dapat memberikan keputusan secara langsung 

tetapi dapat memberikan informasi yang dapat digunakan pengguna untuk mengambil keputusan 

strategis (Andri dan Tujni, 2015).  

  Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah data 

warehouse yang dapat dijadikan sumber informasi bagi pihak manajemen CV.Al-Ghuroba’. 

Pendekatan dalam melihat informasi dari data warehouse yaitu dengan melihat bagaimana tren 

penjualan produk herbal berdasarkan kategori produk dan wilayah (kota) pada kurun waktu tertentu 

(tahun, kuartal, dan bulan). 

 METODE 2.

Metode penelitian yang dilakukan meliputi beberapa langkah, seperti analisis kebutuhan 

(mendefinisikan kebutuhan software) dilakukan secara bijaksana tanpa harus memaksa penggunaan 

sebuah tools tertentu dalam sebuah penelitian ini, pengumpulan data dengan metode observasi dan 

wawancara, perancangan skema snowflake  (snowflake scheme) pada data warehouse, melakukan 

proses utama pada data wawrehouse yaitu ETL (ekstraksi, transformasi, loading), dan terakhir yaitu 

perancangan sistem dengan mendefinisikan diagram use case, finalisasi use case, tabel use case, 

serta diagram aktivitas. 

2.1 Analisis Kebutuhan dan Pengumpulan Data 
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Pendefinisian kebutuhan akan software perlu dilakukan dengan bijaksana sehingga penelitian dapat 

dilakukan sesuai rencana. Metode observasi dilakukan di CV.Al-Ghuroba’ bertujuan untuk 

memperoleh data transaksi penjualan yang diperlukan dengan pengamatan secara langsung di 

lapangan, data yang diperoleh digunakan sebagai sumber data dalam data warehouse. Data yang 

diperoleh merupakan data transaksi penjualan selama kurun waktu satu tahun pada tahun 2015 yang 

tersimpan di database operasional CV.Al-Ghuroba’. Data transaksi yang diperoleh bertipe data 

Microsoft Excel (.xls) dengan rincian yaitu data waktu, data produk terjual, data jumlah pembelian 

produk, data harga produk, dan data total harga produk. Data tersebut masih perlu diolah untuk 

diklasifikasikan berdasarkan kategori produk, pemasok, pelanggan, dan wilayah sebelum masuk 

pada proses ETL. 

. 

Gambar 1. Potongan data transaksi CV.Al-Ghuroba’ 

Metode wawancara juga dilakukan kepada narasumber yaitu bapak Achmad Yani selaku 

pengelola divisi IT dan percetakan CV.Al-Ghuroba’, proses tanya jawab membahas seputar 

database, pelaporan rutin dari transaksi penjualan, format data yang dibutuhkan dalam pembangunan 

data warehouse, dan bagaimana kategori produk herbal dikelompokkan, semua itu dilakukan untuk 

mendapat data dan informasi yang akurat. 

2.2 Perancangan Data Warehouse 

Data transaksi yang telah diolah sesuai kebutuhan kemudian dapat dijadikan dasar untuk merancang 

sebuah data warehouse. Analisis terhadap data tersebut menghasilkan rancangan skema data 

warehouse yaitu snowflake scheme. Model skema snowflake dipilih karena dapat melihat secara 

lebih baik mengenai “penjualan produk dalam kurun waktu tertentu di wilayah tertentu berdasarkan 

kategori produk. Skema snowflake yang dirancang menghasilkan empat tabel dimensi (dimensi 

produk, waktu, wilayah, dan pelanggan), tiga tabel sub-dimensi (sub-dimensi katgori produk terkait 
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dengan dimensi produk, sub-dimensi pemasok terkait dengan dimensi produk, dan sub-dimensi jenis 

kelamin terkait dengan dimensi pelanggan) dan satu tabel fakta penjualan dengan measure (ukuran 

yang dijadikan informasi) jumlah produk terjual, harga produk, total harga produk. 

 

Gambar 2. Snowflake skema yang diterapkan 

2.2.1 Proses ETL (Ekstraksi, Transformasi, Loading) 

ETL merupakan proses memindahkan sumber data dari database transaksi, menyaringnya, dan 

dimuat ke data warehouse (Malhotra, 2015). Proses ETL menjadi bagian utama dalam proses 

pembangunan data warehouse, dimana komponen ETL dan arsitekturnya menjadi faktor utama 

dalam data warehouse. Tujuan proses ETL untuk mendapatkan standarisasi data sebelum data masuk 

ke data warehouse (Al Irsyadi, 2014). Untuk mendapatkan analisis data sesuai harapan, maka proses 

ETL akan membutuhkan waktu yang tergantung kepada sumber data yang dimiliki, demikian untuk 

menghasilkan kualitas data warehouse yang baik (Mohammed & Talab, 2015). 

 

Gambar 3. Potongan proses ETL keseluruhan 
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Berikut merupakan contoh ETL terhadap dimensi-dimensi yang diterapkan sesuai dengan 

rancangan skema snowflake. Salah satunya yaitu dimensi produk, dimensi ini terdiri dari lima kolom 

tabel yang berisi data kode_produk, nama_produk, kode_kategori, kode_pemasok, dan harga produk. 

Diperlukan konfigurasi khusus untuk membuat kode produk, memindahkan data produk, dan 

mengimpor data kode kategori dari dimensi kateogri, data kode pemasok dari dimensi pemasok. 

 

Gambar 4. Potongan proses ETL dimensi produk 

Hasil dari proses ETL dimensi produk adalah tabel dimensi produk yang ditunjukkan pada 

tabel 1. Ekstraksi dilakukan terhadap data kode_produk, nama produk, kode_kategori, 

kode_pemasok, dan harga. 

Tabel 1. Potongan data pada dimensi produk 

Kode_Produk Nama Produk Kode_Kategori Kode_Pemasok Harga 

… … … … … 

PRO-E226 Madu Kaliandra 1 Kg K-C8C9 P-13BA 63000 

PRO-9126 Madu Kalimantan 1Kg K-C8C9 P-13BA 33800 

PRO-E719 Madu Karet 1 Kg K-C8C9 P-13BA 54500 

…. … … … … 

 

 

Gambar 5. Potongan proses ETL tabel fakta penjualan 

2.3 Perancangan Sistem 

Sistem yang dibangun lebih terstruktur, lebih mudah dalam proses pembangunannya dengan 

membuat rancangan UML (unified modeling language) yang beberapa diantaranya diagram use case, 

finalisasi use case, , tabel use case, dan diagram aktivitas. 
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2.3.1 Diagram Use Case 

Use case diagram menggambarkan bagaimana perilaku pengguna atau user dalam berinteraksi 

dengan sistem secara visual. Pada bahasan ini, user dapat melakukan login, input data produk, data 

kategori, data pemasok, data pelanggan, data jenis kelamin, data wilayah, data waktu, melihat 

laporan secara grafik, dan logout. 

 

Gambar 6. Use case user 

2.3.2 Finalisasi Use Case 

Salah satu contoh finalisasi use case saat input data produk.  

 

Gambar 8. Finalisasi use case input data produk 

2.3.3 Tabel Use Case 

Tabel use case menggambarkan finalisasi use case Input data produk (kode_produk, nama_produk, 

kode_kategori, kode_pemasok, harga)  
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{OK, kode_produk ditemukan, nama_produk ditemukan, kode_kategori ditemukan, kode_pemasok 

ditemukan, harga ditemukan}. Salah satu contoh tabel use case tentang user yang melakukan 

aktivitas input data produk. 

 

Gambar 9. Tabel use case input data produk 

Dari gambar 9 diatas, user sebagai pengguna dapat melakukan aktivitas pengelolaan dengan 

mengisi kode produk, nama produk, memilih kode kategori, memilih kode pemasok, mengisi harga 

produk. Apabila semua atau salah satu aktivitas input tidak dilakukan, maka input data produk tidak 

akan terlaksana. 

2.3.4 Diagram Aktivitas 

Diagram aktivitas menggambarkan proses bisnis sebuah sistem. Salah satu diagram aktivitas yang 

dimuat di sini sebagai contoh adalah diagram aktivitas input data produk.  

 

Gambar 10. Diagram aktivitas input data produk 
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 HASIL DAN PEMBAHASAN 3.

Sistem data warehouse CV.Al-Ghuroba’ yang dibangun dengan bahasa pemrograman java bertujuan 

untuk mengakses data warehouse yang sebelumnya telah melalui proses ETL.  

3.1 Tampilan Login 

Akses sistem data warehouse pertama kali harus melalui halaman login dengan memasukkan 

username dan password dengan benar, jika salah maka login gagal. 

 

Gambar 11. Halaman login  

3.2 Tampilan Menu Dimensi Produk 

Menu dimensi produk dapat diakses setelah admin melakukan login dan memilih menu master, 

begitu juga menu-menu dimensi yang lain. Di halaman ini admin dapat mengelola (menambah, 

menghapus, mengedit) data produk baru yang ingin ditambahkan maupun produk yang sudah ada 

sebelumnya. 
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Gambar 12. Halaman menu dimensi produk 

3.3 Tampilan Menu Dimensi Pelanggan 

Halaman dimensi pelanggan menampilkan informasi mengenai data pelanggan seperti kode 

pelanggan, nama lengkap pelanggan, dan kode jenis kelamin yang sudah terekam ke dalam data 

warehouse sebelumnya. Di halaman ini juga, admin dapat mengelola data pelanggan. 

 

Gambar 13. Halaman menu dimensi pelanggan 

3.4 Tampilan Menu Dimensi Wilayah 

Halaman menu dimensi wilayah menampilkan informasi terkait data wilayah seperti kode wilayah 

dan kota. Admin dapat mengelola data wilayah yang sudah ada maupun data yang baru akan 

ditambahkan. 
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Gambar 14. Halaman menu dimensi wilayah 

3.5 Tampilan Menu Dimensi Waktu 

Halaman menu dimensi waktu menampilkan informasi terkait data waktu seperti kode waktu, 

tanggal, bulan, kuartal, dan tahun. Data waktu yang sudah terekam di data warehouse ini data kurun 

waktu satu tahun pada tahun 2015. Admin dapat mengelola data waktu yang sudah ada maupun data 

yang baru akan ditambahkan. 

 

Gambar 15. Halaman menu dimensi waktu 

3.6 Tampilan Grafik Penjualan Berdasarkan Kategori Produk pada Kuartal I Tahun 2015 

Informasi yang ditampilkan pada halaman ini berisi laporan penjualan secara grafik batang. Dapat 

diperhatikan pada gambar 13, produk madu merupakan produk paling laku pada kuartal I tahun 2015 
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dengan jumlah item terjual sebanyak lebih dari 3.700 produk madu kemudian diikuti minyak Al-

Ghuroba’, jahe Al-Ghuroba’, instan Al-Ghuroba’, habbatussauda, sabun Al-Ghuroba’, produk 

kecantikan, jamu Al-Ghuroba’, sari kurma, kopi Al-Ghuroba’, kapsul Al-Ghuroba’, dan propolis. 

 

Gambar 16. Tampilan grafik batang berdasarkan kategori produk pada kuartal I 2015 

3.7 Tampilan Grafik Berdasarkan Wilayah di Kota Sukoharjo pada Kuartal IV Tahun 2015 

Pada gambar 14, terlihat lebih rinci di kota Sukoharjo produk madu menjadi produk paling laku 

diikuti minyak Al-Ghuroba’ pada kuartal IV tahun 2015 sebanyak lebih dari 575 dan 320 item 

produk. 
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Gambar 17. Tampilan grafik berdasarkan wilayah di kota Sukoharjo pada kuartal IV 2015 

3.8 Pengujian Black Box 

Pengujian terhadap sistem atau aplikasi yang dibangun perlu dilakukan sebagai deteksi adanya 

error/bug yang kemungkinan timbul. Sistem data warehouse ini diuji menggunakan metode black 

box, dimana dalam metode ini fokus pengujian berorientasi terhadap fungsi sistem apakah berjalan 

dengan benar. Pengujian dilakukan terhadap semua menu yang ada dalam sistem data warehouse, 

dapat dilihat ditabel 2. 

Tabel 2. Daftar menu pengujian black box 

Menu yang diuji Keterangan Jenis pengujian 

Login user Input username dan password Black Box 

Menu dimensi produk Mengelola data produk Black Box 

Menu dimensi pelanggan Mengelola data pelanggan Black Box 

Menu dimensi waktu Mengelola data waktu Black Box 

Menu dimensi wilayah Mengelola data wilayah Black Box 

Menu laporan grafik Melihat laporan grafik penjualan Black Box 
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3.8.1 Hasil Pengujian Black Box 

Setelah melakukan pengujian mulai menu login sampai dengan menu laporan grafik, dapat 

disimpulkan bahwa sistem data warehouse berjalan dengan baik. Salah satu pendefinisian pengujian 

yaitu terhadap menu laporan grafik seperti tabel 3 dibawah ini. 

Tabel 3. Definisi pengujian menu laporan grafik 

Menu 

yang diuji 
Input Output Kesimpulan 

Menu 

laporan 

grafik 

 

Klik menu “Data 

Penjualan” 

Tampil menu laporan berdasarkan kategori, 

laporan berdasarkan wilayah, dan laporan 

berdasarkan pemasok 

Benar 

Klik menu “Laporan 

Berdasarkan Kategori” 

Grafik laporan penjualan berdasarkan 

kategori produk 
Benar 

Klik menu “Laporan 

berdasarkan Wilayah” 

Grafik laporan penjualan berdasarkan 

wilayah 
Benar 

Klik menu “Laporan 

berdasarkan Pemasok” 

Grafik laporan penjualan berdasarkan 

pemasok 
Benar 

 

 PENUTUP 4.

4.1 Kesimpulan 

Data warehouse CV.Al-Ghuroba’ telah selesai dan sesuai rancangan dengan skema snowflake yang 

terdiri dari empat tabel dimensi (dimensi produk, dimensi pelanggan, dimensi waktu, dan dimensi 

wilayah), tiga tabel sub-dimensi (sub-dimensi kategori produk, sub-dimensi pemasok, dimensi 

waktu, sub-dimensi jenis kelamin), serta satu tabel fakta penjualan dengan measure (jumlah produk 

terjual, harga produk, total harga produk). Data warehouse juga dapat diakses melalui sistem yang 

dibangun untuk melihat informasi (laporan) data warehouse penjualan berdasarkan kategori produk, 

wilayah, dan pemasok pada kurun waktu tertentu. 

4.2 Saran 

Dalam pengembangan selanjutnya sumber data yang akan diolah menjadi data warehouse akan 

memberikan informasi yang lebih luas dengan menggunakan data tahun 2014 dan sebelum-
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sebelumnya, tidak hanya data penjualan tahun 2015 saja. Informasi yang dihasilkan dari data 

warehouse ini agar digali lebih lanjut dengan keilmuan data mining untuk melihat hasil prediksi di 

masa yang akan datang. Selanjutnya, penerapan data mining akan menjadi sebuah prediksi terhadap 

keberlangsungan (tren) penjualan pada masa depan sebagai langkah dini menerapkan strategi bisnis.  
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