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ABSTRAK 
 

Penelitian ini dilatar belakangi hasil pengamatan peneliti bahwa dalam perkembangan zaman 

yang semakin serba IT, maka pada hal ini perlu adanya penganalisaan data warehouse dikarenakan 

kebutuhan dinas kependudukan akan data yang dari tahun ke tahun berubah, akibat tingginya jumlah 

penduduk di rusun membuat permasalahan tersendiri seperti pertambahan penduduk. Dari data yang 

diperoleh dari dataset pada tahun 2015 saja menyatakan bahwa ada 1324 penduduk. 

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana cara menganalisa data kependudukan pada rusun 

yang  jumlahnya banyak dan menghasilkan laporan secara periodik dengan data warehouse. 

Peneliti menggunakan metode Kimball dalam perancangan Data Warehouse dan Pengolahan data 

warehouse kepedudukan pada rusun menggunakan snowflake schema, dalam pembuatan Data 

Warehouse ini di analisa dengan menggunakan excel (pivot table). 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Penelitian ini menghasilkan analisa Data Warehouse 

dengan dimensi Suami/istri, Pekerjaan, Pendidikan, Wilayah dan Kelurahan, Kecamatan pada Rusun 

yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan manajer bagi dinas kependudukan. Berdasarkan 

hasil pengujian, membantu meringkas data sesuai yang diinginkan. Membantu terstrukturnya data, 

sehingga tersusunnya laporan secara periodik dan bisa menjadi masukan bagi pihak dinas 

kependudukan dalam proses pengambilan keputusan. 
 

KATA KUNCI  : data warehouse,  data, metode Kimball 

 

I. LATAR BELAKANG 

 

Di era globalisasi saat ini, 

perkembangan ilmu pengetahuan teknologi 

dan informasi berkembang sangat pesat. 

Dengan semakin banyaknya informasi data 

yang diterima didalam kemasyarakatan di 

rusun 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. Dengan 

dibangunnya sebuah data warehouse 

didalam lembaga kemasyarakatan maka 

pihak yang bersangkutan (dinas 

kependudukan) dapat melihat informasi 

warga rusun dari berbagai sudut pandang 

data seperti melihat informasi jumlah 

anggota keluarga rusun berdasarkan 

pekerjaan, jenis kelamin, dan berada di 

alamat mana pada rusun tersebut. 

Dengan adanya data warehouse 

menggunakan excel (pivot table) maka 

memudahkan bagi dinas kependudukan 

dalam mencari data. 
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 Karena didalam penelitian ini 

bertujuan untuk meringkas sebuah data 

warga rusun. Dan petugas yang 

bersangkutan dapat dengan langsung 

mencari data yang dinginkan, tanpa 

menghitung dan mencari satu persatu data 

untuk dimasukkan dalam pelaporan atau 

pembuatan statistik. 

Bermula dari permasalahan tersebut 

dibutuhkan sebuah rancangan data 

Warehouse yang dapat mempermudah 

pengumpulan data dan pembuatan laporan 

data sehingga proses dan hasil akan 

semakin cepat dan akurat. Dari data yang 

diperoleh dari sensus penduduk tahun 2015 

ada kurang lebih 1324 jiwa warga rusun. 

Dan data yang sudah ada akan 

dibandingkan berapa jumlah anggota 

keluarga tiap KK berdasarkan pekerjaan, 

jenis kelamin, dan berada di alamat mana 

pada rusun tersebut. 

Data Warehouse tidak dapat 

memberikan keputusan secara langsung 

tetapi dapat memberikan informasi yang 

digunakan pengguna untuk mengambil 

keputusan strategis. Dalam memantau dan 

membuat laporan jumlah warga rusun yang 

masih banyak kendala dan mentah. 

Berdasarkan uraian diatas maka diambilah 

sebuah tema tugas akhir yang berjudul 

“ANALISIS DATA WAREHOUSE 

KEPENDUDUKAN PADA RUSUN 

MENGGUNAKAN METODE 

KIMBALL ”. 

 

II. METODE 

3.1 Metode Pengumpulan Data 

3.1.1 Studi Pustaka 

Memperoleh informasi dari penelitian 

terdahulu merupakan langkah yang penting 

dan harus dilakukan dalam penelitian. Hal 

ini dilakukan dengan cara menelusuri data 

dan informasi yang ada dan menelaahnya 

secara tekun (Nazir, 2005), dalam skripsi 

ini dibuat dengan pengumpulan data studi 

pustaka dikarenakan data dan informasi 

yang diambil dari internet dan akan 

dikembangkan. 

 

3.2 Kerangka/Alur Penelitian  

 

 

Gambar 3.1 Kerangka/Alur 

Penelitian 

Proses pertama yang dilakukan adalah 

memilih proses (Choosing the process), 

yang kedua memilih grain (Choosing the 
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grain), yang ketiga identifikasi dan 

penyesuaian dimensi (identifying and 

conforning the dimension), selanjutnya 

proses yang keempat adalah memilih fakta 

(Choosing the facts), yang kelima 

menentukan measure pada tabel fakta, 

proses keenam OLAP (Online Analytical 

Processing), dan menghasilkan pivot table 

dan pivot diagram. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini  dijelaskan gambaran 

pembuatan data warehouse, penelitian ini 

menggunakan excel ( pivot table ) dengan 

metode kimball. 

 

3.1 Tampilan Data Source 

Dibawah ini merupakan tampilan dari 

data Source. 

 

Gambar 3.1 Tampilan data source 

Tampilan diatas merupakan data 

sebelum diolah kedalam bentuk pivot 

table, sehingga perlu penginputan pada 

data terlebih dahulu. 

3.2 Form Tabel Fakta Penduduk 

Rusun  

Gambar dibawah merupakan 

keterangan pada rusun terdapat penduduk 

berdasarkan dari jenis kelamin, jadi 

didalam rusun tahun 2015 ada 686 jiwa 

berjenis kelamin laki-laki, dan jenis 

kelamin perempuan sebanyak 622 jiwa, 

jadi total penduduk rusun Flamboyan 

berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan 

perempuan sebanyak 1308. 

 

Gambar 3.2 Form Penduduk Rusun 

Flamboyan 

3.3 Form tabel dimensi suami/istri 

Pada form tabel dimensi suami/istri 

terdapat satu kolom yang berisi sebagian 

nama-nama penghuni dari rusun. Form 

tersebut sudah dimasukkan ke dalam excel 

( pivot table ). Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat sebagai berikut seperti pada gambar 

3.3. 
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Gambar 3.3 Form tabel dimensi suami/istri 

3.4 Form tabel dimensi pekerjaan 

Gambar form di bawah ini merupakan 

form tabel dimensi pekerjaan. 

 

Gambar 3.4 Form tabel dimensi pekerjaan 

Pada form tabel dimensi pekerjaan 

terdapat dua kolom yang berisi nama 

pekerjaan dan hitungan jenis pekerjaan 

yang menghasilkan jumlah keseluruhan 

dari jenis pekerjaan yang ada. 

3.5 Form tabel dimensi pendidikan 

Dibawah ini merupakan form tabel 

dimensi pendidikan. Form tabel dimensi 

pendidikan terdapat dua kolom yang berisi 

nama pendidikan dan hitungan dari setiap 

keterangan pendidikan yang sudah tertera. 

 

 

Gambar 3.5 Form tabel dimensi 

pendidikan 

 

 

Gambar 3.6 Form tabel dimensi wilayah, 

kecamatan, kelurahan dan jumlah total 

Pada gambar 3.6 merupakan 

penjelasan dari penghitungan dan total 

keseluruhan dari masing-masing dimensi 

kelurahan, kematan dan wilayah. 

 

 

 Gambar 3.7 Form jenis Kelamin 
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Gambar 3.7 menjelaskan penghitungan 

dan total keseluruhan dari pivot table diatas 

menghasilkan perhitungan total 

keseluruhan, diagram chart dan diagram 

line, antara lain :  

 

3.6 Tabel Diagram ( Chart ) 

Dibawah ini merupakan gambar dari 

diagram chart pekerjaan berdasarkan 

wilayah. 

 

Gambar 3.8 Tabel diagram chart pekerjaan 

berdasarkan wilayah 

 

 

Gambar 3.9 Form total pekerjaan 

berdasarkan wilayah 

Gambar diatas merupakan diagram 

chart atau dapat disebut juga dengan 

diagram coloumn yang menjelaskan pada 

wilayah Jakarta Barat terdapat beberapa 

pekerjaan yaitu kurang lebih 50 bekerja 

sebagai buruh, 19 bekerja sebagai guru, 

250 bekerja sebagai IRT, 308 bekerja 

sebagai karyawan, 308 berstatus sebagai 

pelajar. 

3.7 Diagram Garis ( Line ) Status 

Pekerjaan berdasarkan Wilayah 

Penjelasan diagram garis ( line ) 

sebagai berikut seperti pada gambar 3.10 : 

 

Gambar 3.10 Diagram Line status 

pekerjaan berdasarkan wilayah 

Pada gambar 3.10 merupakan bentuk 

digram line dari wilayah Jakarta Barat 

terdapat beberapa pekerjaan yaitu kurang 

lebih 50 bekerja sebagai buruh, 19 bekerja 

sebagai guru, 250 bekerja sebagai IRT, 308 

bekerja sebagai karyawan, 308 berstatus 

sebagai pelajar. 

IV. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Hasil yang sudah diperoleh selama 

analisa, pengujian, maka dapat 

disimpulkan bahwa :  

Analisis data warehouse yang dibuat 

terkait dengan jumlah penduduk pada 

rusun, dan menganalisis data warehouse 
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menggunakan metode Kimball berdasarkan 

kartu keluarga yang meliputi pekerjaan, 

jenis kelamin, pendidikan dan wilayah 

penduduk dapat dijadikan dasar untuk 

menyajikan data yang terintegrasi sebagai 

data pendukung dalam proses evaluasi 

bidang kependudukan. 

Berdasarkan hasil pengujian, 

membantu terstrukturnya data, sehingga 

tersusunnya laporan secara periodik. 

 

4.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, dan 

kesimpulan, selanjutnya ada beberapa 

saran yang relevan dengan hasil penelitian  

1. Pemanfaatan data warehouse 

membantu proses bisnis analisa data, 

sehingga pihak yang bersangkutan 

dapat menganalisa informasi dan dapat 

dijadikan sebagai basisdata 

pengambilan keputusan. 

2. Pada penelitian selanjutnya 

diharapkan dapat mengembangkan 

rancangan dan implementasi data 

warehouse yang lebih kompleks dan 

menyeluruh dari sistem kependudukan 

seperti pengelolaan administrasi atau 

perekonomian penduduk dan lain 

sebagainya. 
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