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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilatar belakangi hasil pengamatan peneliti bahwa penggunaan transportasi 

semakin tinggi dan sudah menjadi kebutuhan yang mutlak, hal ini dikarenakan adanya kebutuhan 

masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari, akibat tingginya angka transportasi di jalan raya 

membuat permasalahan tersendiri seperti kemacetan atau kecelakaan dalam berlalu lintas. Dari data 

yang diperoleh dari Kepolisian Resor (POLRES) Kabupaten Nganjuk pada tahun 2017 saja 

menyatakan bahwa ada 809 kecelakaan lalu lintas. 

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana cara mendesain data warehouse kecelakaan lalu 

lintas di Kabupaten nganjuk yang jumlahnya banyak dan menghasilkan laporan secara periodik 

dengan data warehouse? 

Peneliti menggunakan metode Kimball dalam perancangan Data Warehouse, yang menghasilkan 

snowflake schema, dan untuk pembuatan Data Warehouse ini di desain dengan menggunakan aplikasi 

Odoo. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah penelitian ini menghasilkan desain data warehouse 

kecelakaan lalu lintas Kabupaten Nganjuk yang jumlahnya banyak dan menghasilkan laporan secara 

periodik dengan data warehouse. Dari hasil penelitian tersebut kecelakaan tertinggi terjadi pada bulan 

Agustus 2017, kecelakaan tertinggi terjadi di kecamatan Tanjunganom, dan polsek yang menangani kecelakaan 

terbanyak adalah polsek Warujayeng dengan jenis kendaraan terbanyak adalah sepeda motor. 

 

 

 

KATA KUNCI  : data warehouse, olap, data, kecelakaan. 

 

 

I. LATAR BELAKANG 

Dewasa ini penggunaan transportasi 

semakin tinggi dan sudah menjadi 

kebutuhan yang  mutlak, hal ini 

dikarenakan adanya kebutuhan masyarakat 

dalam melakukan kegiatan sehari-hari, 

dengan adanya transportasi dapat diperoleh 

kemudahan akses untuk masyarakat dalam 

melakukan kegiatannya. Dapat 

dibayangkan bagaimana sulitnya tanpa 

adanya transportasi, jika kita akan menuju 

ke tempat kerja, ke sekolah atau 

melakukan pekerjaan yang tempatnya 

cukup jauh dari rumah, dan hampir tidak 

ada satu pun pekerjaan yang tidak luput 

dari penggunaan transportasi. Namun 

tingginya angka transportasi di jalan raya 

membuat permasalahan tersendiri seperti 
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kemacetan atau kecelakaan dalam berlalu 

lintas. 

Dalam hal berkendara di jalan, kita 

harus memperhatikan diri seperti memakai 

helm, menggunakan sabuk keselamatan 

dan menyalakan lampu di siang hari. Hal 

tersebut agar baik pengendara maupun 

penumpang selamat sampai ke tujuan. 

Menurut UU RI No. 22 tahun 2009 adalah 

suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga 

dan tidak disengaja melibatkan kendaraan 

dengan atau tanpa pengguna jalan lain 

yang mengakibatkan korban manusia 

dan/atau kerugian harta benda. 

Berdasarkan data dari BPS  

Kabupaten Nganjuk terketak antara  111°5' 

sampai dengan 112°13ʹ BT dan 7°20ʹ 

sampai dengan 7°59ʹ LS.  Jumlah 

penduduk di Kabupaten Nganjuk sebanyak 

1.017.030 jiwa dan luas wilayah di 

Kabupaten Nganjuk adalah 1.182,64km. 

Karena wilayah di Kabupaten Nganjuk 

relatif kecil dibandingkan dengan jumlah 

penduduknya, maka Kabupaten Nganjuk 

merupakan salah satu kota yang padat 

penduduknya. Hal ini menjadi penyebab 

tingginya angka transportasi di jalan raya 

sehingga dapat menimbulkan kemacetan 

dan kecelakaan di jalan raya. Dari data 

yang diperoleh dari Kepolisian Resor 

(POLRES) Kabupaten Nganjuk pada tahun 

2017 saja menyatakan bahwa ada 809 

kecelakaan lalu lintas. 

Berdasarkan banyaknya data 

kecelakaan yang terkumpul, akan 

dilakukan penelitian dalam bidang 

pengelolaan data kecelakaan untuk 

POLRES Kabupaten Nganjuk yang dengan 

judul “Visualisasi OLAP pada Data 

Warehouse Kecelakaan Lalu Lintas di 

Kabupaten Nganjuk”. Dari data tersebut 

kita dapat memperoleh informasi jumlah 

korban kecelakaan dan kerugian materil 

dari kecelakaan di Kabpaten Nganjuk pada 

tahun 2017. 

Kajian Pustaka 

Pada penelitian yang berjudul 

Modeling Data Warehouse to Analyse 

Frequency of Traffic Accident Using 

Snowflake Schema (Ransi & Purnamasari, 

2017) penulis menunjukkan model data 

warehouse untuk menganalisis frekuensi 

kecelakaan lalu lintas menggunakan 

snowflake schema. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk memanfaatkan data 

kecelakaan untuk dapat memperoleh 

pengetahuan bisa lebih efektif dan 

bervariasi dari segi kombinasi parameter 

yang akan ditinjau. Hasil dari penelitian ini 

adalah menghasilkan perancangan yang 

diharapkan dapat mempermudah proses 

pemahaman struktur data pada saat 

pembangunan nantinya. Sehingga proses 

pembangunan data warehouse yang akan 

dilakukan selanjutnya dapat lebih 

terkontrol, terutama dari segi manajemen 
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kompleksitas data dan kebutuhan 

pengguna tingkat eksekutif.  

Menurut penelitian yang berjudul 

Analisis dan Perancangan Data Warehouse 

Rumah Sakit Umum Daerah Palembang 

Bari (Suzana, Jemakmun, & Suyanto, 

2013) Seiring dengan berkembangnya 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 

Palembang Bari, semakin banyak dan 

kompleks pula data medik yang dimiliki 

dan harus diolah. Data medik yang besar 

menyulitkan pihak rumah sakit dalam 

melakukan analisis terhadap data tersebut. 

Untuk dapat menangani data dalam jumlah 

besar dan memanfaatkannya semaksimal 

mungkin, diperlukan analisa dan 

perancangan teknologi informasi yang 

lebih lanjut untuk dapat mengatasinya, 

yaitu data warehouse. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk dapat 

menangani data dalam jumlah besar dan 

memanfaatkannya semaksimal mungkin, 

diperlukan analisa dan perancangan 

teknologi informasi yang lebih lanjut. 

Kesimpulan dari penelitan tersebut antara 

lain. Hasil dari penelitian ini dapat 

dipergunakan untuk menganalisa data 

pasien sehingga didapat informasi jumlah 

pasien RSUD Palembang Bari dari 

berbagai dimensi (waktu, pasien, asuransi, 

diagnosis, kamar dan klinik) dan juga 

pengalisaan pertumbuhan jumlah pasien 

dari tiap periode waktu yang bermanfaat 

bagi manajemen rumah sakit. 

II. METODE 

Berdasarkan permasalahan dan 

kebutuhan maka terbentuklah sebuah 

kerangka / alur penelitian yang trdapat 

pada Gambar 1 kerangka / alur penelitian 

Ralph Kimball dan Margy Ross dari buku 

yang berjudul the Data Warehouse Toolkit 

yang menjadi dasar dari penelitian. 

 

Gambar 2.1 Kerangka / Alur Penelitian 

Keterangan gambar : 

1. Pada tahap pertama dilakukan 

pemilihan proses yaitu dengan 

menentukan subjek dari permasalahan.  

2. Tahap kedua memutuskan secara tepat 

apa yang digambarkan oleh record 

pada table fakta.  

3. Tahap ketiga menentukan tablel-tabel 

dimensi.  

4. Tahap keempat memilih fakta yang 

akan digunakan dalam data mart. 
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5. Tahap kelima dilakukan penentuan 

measure / nilai pada tabel fakta, dari 

kelima proses tersebut menghasilkan 

OLAP berupa pivot tabel dan pivot 

diagram. 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Berikut ini merupakan  gambaran  

mengenai hasil dari pembuatan Data 

Warehouse menggunakan odoo yang telah 

dibuat. Pada penelitian ini. Peneliti 

membuat Data Warehouse dari 

perancangan yang telah dibuat dengan 

menggunakan metode Kimball. 

 

Gambar 3. 1 Pivot Tabel Kecelakaan 

Pada pivot tabel ini terdapat empat 

measure yaitu Korban Luka Ringan, 

Korban Luka Berat, Korban Meninggal 

Dunia, dan Kerugian Material. Pada 

gambar 2 peneliti mencoba memilih 

dimensi waktu dan polsek, pada pivot 

kecelakaan terlihat di Kabupaten Nganjuk 

pada tahun 2017 terdapat 1.500 korban 

luka ringan, 13 korban luka berat, 185 

korban meninggal dunia, dan Rp 

961.000.000,00  kerugian material. Jika 

dilihat berdasarkan kecamatan, kecelakaan 

yang ditangani oleh Polsek Warujayeng 

terdapat 193 korban luka ringan, 3 korban 

luka berat, 32 korban meninggal dunia, dan 

96.550.000,00 kerugian material. Pada 

pivot tabel dapat dipilih apa saja yang 

ingin di tampilkan berdasarkan tabel fakta. 

Berikut ini merupakan pivot grafik 

dari fakta kecelakaan dan bridge kendaraan 

terlibat : 

 

Gambar 3.2 Grafik Kecelakaan 

Berdasarkan Waktu dan Lokasi 

Pada gambar 3.2 peneliti mencoba 

hanya menampilkan 5 kecamatan saja, 

yaitu kecamatan Bagor, kecamatan 

Prambon, kecamatan Tanjunganom, 

kecamatan Berbek, dan kecamatan 

Nganjuk. Pada gambar tersebut terlihat 

bahwa kecelakaan tertinggi terdapat pada 

bulan Oktober dan November, pada bulan 

Oktober terjadi 14 kecelakaan di 

kecamatan Prambon dan pada bulan 

November  terjadi 14 kecelakaan di 
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kecamatan Tanjunganom, sedangkan 

angka terendah terdapat pada bulan 

Agustus, November, dan Desember yaitu 

terdapat masing-masing 1 kecelakaan pada 

bulan tersebut di kecamatan Berbek. 

 

Gambar 3. 3 Grafik Kecelakaan 

Berdasarkan Lokasi dan Jenis Kendaraan 

Gambar 3.3 merupakan grafik 

kendaraan terlibat berdasarkan lokasi dan 

jenis kendaraan, sama seperti grafik 

sebelumnya peneliti mencoba memilih 5 

jenis kendaraan, yaitu Bus, Mobil, Sepeda, 

Sepeda Motor, dan Truck. Pada gambar 

tersebut terlihat bahwa kecelakaan 

tertinggi ada di kecamatan Tanjunganom 

dengan jenis kendaran Sepeda Motor, yaitu 

mencapai 158 Sepeda Motor terlibat 

kecelakaan. 

IV. PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian ini 

kesimpulan yang dapat diambil adalah 

penelitian ini menghasilkan desain data 

warehouse kecelakaan lalu lintas 

Kabupaten Nganjuk yang jumlahnya 

banyak dan menghasilkan laporan secara 

periodik dengan data warehouse. 

Saran 

Saran yang dapat diberikan agar 

dapat memperoleh hasil yang lebih baik 

dan bermanfaat, yaitu  Perancangan data 

warehouse yang ada diharapkan dapat 

diimplementasikan dan diperluas 

cakupannya, sehingga mencakupi berbagai 

bidang lainnya pada POLRES Kabupaten 

Nganjuk. 

V. DAFTAR PUSTAKA  

Kimball, R., & Ross, M. (n.d.). The Data 

Warehouse Toolkiit. 

Ransi, N., & Purnamasari, Y. (2017). 

Modeling Data Warehouse to Analyse 

Frequency of Traffic Accident using 

Snowflake Schema Modeling Data 

Warehouse to Analyse Frequency of 

Traffic Accident using Snowflake 

Schema. In Seminar Nasional Forum 

Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia 

2017 (p. 5). Forum Pendidikan Tinggi 

Vokasi Indonesia. 

Suzana, M., Jemakmun, & Suyanto. 

(2013). Analisis Dan Perancangan Data 

Warehouse Rumah Sakit Umum Daerah 

Palembang Bari. Jurnal Ilmiah Teknik 

Informatika Ilmu Komputer, (12), 1–

14.

 


