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ABSTRAK 

 
Pembuatan data warehouse penjualan ini dilatar belakangi oleh hasil wawancara dan 

pengamatan langsung di Perusahaan Sumber Traffic Light di Nganjuk. Dari hasil wawancara, 

perusahaan menyimpan informasi data penjual pada spreadsheet yaitu Microsoft Excel. Penyimpanan 

dan pengolahan data bisa menggunakan Microsoft Excel, namun perusahaan masih mengalami 

kesulitan dalam membaca dan perekapan data penjualan per-bulan, maka dalam penelitian ini peneliti 

mencoba menganalisis dan mengolah data menggunakan OLAP agar memudahkan untuk membaca 

data penjualan. Perancangan data Warehouse pada penelitian ini menggunakan metode Kimball yaitu 

dengan mengidentifikasi data untuk menyediakan kapabilitas laporan, analisis, serta kombinasi hingga 

menjadi data Warehouse. Dalam metode Kimball ini peneliti menggunakan empat langkah, yaitu: 

choosing the process, choosing the grain, identifying and conforming the dimension, dan choosing the 

facts. Selain metode tersebut pengolahan data juga dapat menggunakan desain Star Schema. Desain ini 

menyediakan query yang cepat sesuai respon waktu, dan skema sederhana yang dapat mudah 

dimengerti user. Untuk mendapatkan sebuah fakta jumlah penjualan selanjutnya diolah menggunakan 

OLAP. Penggunaan OLAP berfungsi untuk analisis data multidimensi (data yang dapat dimodelkan 

sebagai atribut dimensi dan ukuran) Hasil penelitian ini adalah pengembangan informasi data yang 

mencakup penjualan order cash maupun credit hingga pelaporan data penjualan sudah sesuai dan dapat 

mengakomodasi informasi data perusahaan. Platform database yang digunakan untuk OLAP dan data 

warehouse pada penelitian menggunakan platform Odoo. 

 

KATA KUNCI  : Data Warehouse, Penjualan, Kimball, Star Schema, Online analytical 

Processing (OLAP)

I. LATAR BELAKANG 

Seiring dengan perkembangan 

teknologi yang semakin pesat, banyak 

perusahaan memanfaatkan teknologi 

sebagai alat pengolah informasi. Teknologi 

informasi menawarkan kemudahan-

kemudahan yang dapat digunakan oleh 

perusahaan untuk menunjang proses bisnis  

sehingga dapat bersaing dengan situasi 

pasar pada saat ini. Salah satu kemudahan 

yang ditawarkan adalah pemakaian 

teknologi informasi untuk mendukung 

pengambilan keputusan dalam 

menjalankan proses bisnis yang ada pada 

perusahaan berkala menengah keatas yang 

memiliki data jumlah besar. 

Sumber Traffic Light merupakan 

sebuah perusahaan yang bergerak dibidang 

manufacturing untuk alat rambu-rambu 

lalu lintas seperti lensa, cover, karet lensa, 
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amatur. Produk-produk ini mempunyai 

banyak variasi jenis masing-masing produk 

sesuai tingkat ukurannya misalnya lensa 

20cm, lensa 30cm, cover 20cm, cover 

30cm, karet lensa 20cm, karet lensa 30cm, 

amatur pendek, dan amatur panjang. 

Dalam menjalankan proses bisnis. Pihak 

manajemen masih merasa kesulitan 

mengetahui per order, per bulan, per jenis 

barang, per customer yang sering order 

cash dan credit dalam menganalisis data 

tersebut, maka perlu diolah agar memiliki 

fungsi lebih, berupa data analisis dan 

informasi, penyajian informasi yang cepat 

dan akurat merupakan salah satu faktor 

untuk memudahkan pihak manajemen pada 

organisasi dalam mengambil keputusan 

dan membuat kebijakan. Hal tersebut 

adalah bagian dari proses pengolahan data 

sehingga menghasilkan suatu keteranagan 

dan perincian yang disajikan dengan jelas, 

mudah dimengerti dan sesuai kebutuhan 

untuk dikelola oleh pimpinan perusahaan. 

Untuk mempermudah dalam 

penyajian informasi, perlu adanya suatu 

tempat untuk menampung informasi 

tersebut, sehingga dibuat data warehouse 

dengan metode OLAP sebagai sarana 

utama dalam pengambilan keputusan. 

Menurut W.H Inmon, data warehouse 

adalah koleksi data yang bersifat subject 

oriented, terintegrasi, time-variant, dan 

non-volatile yang digunakan untuk 

mendukung proses pengambilan keputusan 

yang strategis organisasi. Berdasarkan 

pernyataan Azimah, A., dan Sucahyo, Y. 

G. dengan adanya data warehouse, proses 

penyusunan laporan menjadi sederhana, 

karena pengguna bisa melakukan 

customization report sesuai dengan yang 

diinginkan, sehingga ada efisiensi waktu 

dari yang sebelumnya memerlukan waktu 

satu bulan untuk membuat program atau 

satu minggu untuk mengerjakan secara 

manual menjadi hanya satu hari. 

Data-data tersebut memerlukan 

sebuah tempat penyimpanan dalam jangka 

waktu yang lama, memiliki kapasitas yang 

cukup besar, aman, dan mudah diakses. 

Data warehouse merupakan salah satu 

teknologi informasi yang dapat 

menyimpan data-data tersebut. Data-data 

transaksi perusahaan yang semakin hari 

semakin bertambah membuat manajemen 

kesulitan mendapatkan informasi yang 

akurat dalam waktu cepat dengan adanya 

keterbatasan lokasi pengaksesan data. 

Berdasarkan uraian di atas, menjadi faktor 

pendorong bagi penulis dalam melakukan 

penelitian yang penulis tuangkan dengan 

judul “Pembuatan Data Warehouse 

Penjualan Pada Perusahaan Traffic Light”. 

I. METODE 

1.1 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan 

berdasarkan studi lapangan yaitu melalui 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Moh. Lukman Hanarifa’i | 14.1.03.03.0166 
Teknik – Sistem Informasi 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 4|| 

 
 

studi pengamatan, Observasi, Wawancara, 

Studi Pustaka  

2.2 Perancangan data warehouse 

Menggunakan metode Kimball. Yang 

memiliki tahapan berikut ini: 

1. Pemilihan proses (Choosing the 

process),  

2. Pemilihan Grain (Choosing the grain), 

3. Identifikasi   dan   penyesuaian   

dimensi (identifying and conforming 

the dimension). 

4. Pemilihan Fakta (Choosing the facts), 

5. Menyimpan perhitungan awal dalam 

tabel fakta 

 

II. HASIL DAN KESIMPULAN 

Perusahaan traffic light terdapat 

proses bisnis penjualan yang urutan 

kerjanya yaitu transaksi penjualan dan 

perekapan data penjualan setelah itu 

bagian penjualan merekap data nota ke 

dalam sebuah program spreadsheet yaitu 

Microsoft Excel. 

Data yang didapat dalam proses 

tersebut bersifat konvensional, yaitu hanya 

berupa hasil perekapan data penjualan, 

dengan kondisi ini bagian pejualan merasa 

kesulitan dalam mendapatkan informasi 

jumlah penjualan per-bulan. Maka analisa 

permasalahan yang hasilnya dijelaskan 

pada rumusan masalah. 

Setelah dilakukan analisa ditemukan 

solusi untuk pemecahan masalah tersebut 

yaitu dengan melakukan perancangan data 

warehouse dengan metode kimbal, yang 

menghasilkan Star Schema untuk 

mendapatkan sebuah fakta jumlah 

penjualan selanjutnya diolah menggunakan 

OLAP. 

3.1 Perancangan data warehouse 

Menggunakan metode Kimball. Yang 

memiliki tahapan berikut ini: 

1. Pemilihan proses (Choosing the 

process),  

pada tahap ini dilakukan penentuan 

subjek dari pemasalahan yang sedang 

dihadapi adalah penyajian data 

penjualan. Pemilihan proses 

ditunjukan 

Table 1 Pemilihan Proses 

Proses 

Bisnis 

Deskripsi  Fungsi 

yang 

telibat 

Penyajian 

data 

penjualan 

Setelah proses 

transaksi 

penjualan, 

dilakukan 

perekapan data 

penjualan yang 

disimpan di 

spreadsheet, 

data tersebut 

didapat dari 

nota penjualan 

dalam kurun 

waktu tertentu, 

Bagian 

penjualan 
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rekapan tersebut 

sebagai 

dokumentasi 

 

2. Pemilihan Grain (Choosing the grain), 

Berdasarkan pemilihan proses, 

grainnya adalah informasi penjualan 

pemilihan grain 

Tabel 2 Pemilihan Grain 

Grain  Deskripsi  Proses 

bisnis yang 

terlibat 

Informasi 

jumlah 

penjualan 

Data 

penjualan 

akan 

dilihat per 

jenis 

barang, per 

customer, 

per order, 

per bulan 

Penyajian 

data 

penjualan 

 

3. Identifikasi   dan   penyesuaian   

dimensi (identifying and conforming 

the dimension). 

Berdasarkan pemilihan grain, 

identifikasi dan penyesuaian dimensi 

antara lain dimensi jenis barang, 

dimensi customer, dimensi order, 

dimensi waktu. Proses identifikasi dan 

penyesuaian dimensi 

Tabel 3 Identifikasi penyesuaian dimensi 

Table 

Dimensi 

Deskripsi Grain  

Jenis 

Barang 

Id_JenisBarang, 

nama barang 

Informasi 

jumlah  

penjualan  Customer  Id_Customer, 

customer 

Order Id_Order, order 

barang 

Waktu  Id_waktu, bulan 

4. Pemilihan Fakta (Choosing the facts), 

berdasarkan pemilihan identifikasi dan 

penyesuaian dimensi dilakukan 

pemilihan fakta yang terbentuk, terdiri 

dari atribut dimensi dan data measure. 

Fakta yang telah diidentifikasikan 

akan ditampilkan dalam bentuk 

laporan, grafik atau diagram. 

Tabel 4 Pemilihan Fakta 

Tabel 

fakta 

Deskripsi Dimensi 

Fakta 

jumlah 

penjualan  

Fakta 

penjualan 

merupakan 

kumpulan 

berbagai 

informasi 

tentang data 

penjualan 

yang di 

analisis dari 

dimensi-

dimensi 

yang ada. 

Dim_jen

is 

barang 

Dim_cu

stomer  

Dim_or

der 

Dim_wa

ktu  
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Gambar 4 Star Schema 

5. Menyimpan perhitungan awal dalam 

tabel fakta 

Pada tahap ini dijelaskan perhitungan 

untuk menentukan measure/nilai dalam 

tabel fakta dengan cara menghitung 

jumlah penjualan dari data yang ada. 

Jumlah transaksi yang dihitung dari 

banyaknya data yang masuk ke dalam 

tabel transaksi perbulan 

jumlah_penjualan = count 

(dimensi_barang.id_barang, 

dimensi_customer.id_customer, 

dimensi_order.id_order, 

dimensi_waktu.id_waktu) 

3.2 OLAP Pivot 

OLAP pivot memudahkan user untuk 

membaca data transaksional menjadi 

informasi penjualan untuk memperoleh 

rincian secara multidimensi. Untuk melihat 

Hasil Penyajian Informasi Penjualan yang 

ada pada perusahaan berdasarkan per 

bulan, per custumer, per order, per jenis 

barang. 

 

Gambar 3.2 OLAP Pivot 

menjelaskan tampilan jumlah 

penjualan berdasarkan dimensi waktu, 

dimensi barang, dimensi customer, dimensi 

order. Pivot odoo bersifat menyesuaikan 

dimana user dapat memilih dimensi yang 

diaktifkan sebagai acuan dalam 

menyajikan informasi penjualan. 

3.3 Graph Pie 

 

Gambar 3.3 Graph Pie 

penggunaan graph pie diatas memudahkan 

user melihat langsung perbandingan 

masing-masing ukuran data melalui 

sektornya 

3.4 Graph Bar 
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Gambar 3.4 Graph Bar 

informasi penjualan juga dapat disajikan 

dengan graph bar, yang akan memudahkan 

user untuk mengetahui dan 

membandingkan nilai statistic pada suatu 

kurun waktu tertentu. 

3.5 Graph Line 

 

Gambar 3.5 Graph Line 

penyajian data yang berkesinambungan 

juga dapat disajikan menggunakan graph 

line. Dengan menggunakan graph line user 

dapat mengetahui secara langsung 

perkembangan data dari pola yang 

tergambar. 

 

III. PENUTUP 

3.1 Kesimpulan  

Dari hasil perancangan maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penggunaan aplikasi teknologi OLAP 

sangat membantu pengolahan data 

penjualan yang menjadi kendala atau 

permasalahan perusahaan, yang semula 

data transaksional penjualan dilakukan 

satu per satu kemudian dimasukkan 

pada formula spreadsheet dalam 

menggunakan teknologi OLAP data-

data penjualan yang masih berupa 

dalam format spreadsheet 

dikelompokkan berdasarkan dimensinya 

(per jenis barang, customer, order cash 

atau credit, per waktu) seperti hubungan 

fakta penjualan yang terlihat pada star 

schema. Selanjutnya data-data yang 

sudah dikelompokkan dapat 

dimasukkan dalam aplikasi OLAP 

dimana aplikasi ini mengubah data-data 

awal yang terbentuk spreadsheet 

menjadi grafik. Sehingga proses 

pengolahan data pada spreadsheet tidak 

diperlukan lagi. Untuk melihat hasil 

analisa penjualan, hanya perlu 

mengalihkan format data untuk 

dimasukkan ke platform odoo. 

2. Data yang dimasukkan dalam OLAP 

akan menampilkan seluruh perdimensi 

yang terdapat pada spreadsheet data-

data tersebut tidak perlu diolah lagi 

cukup mengubah format data ke 

platform odoo. Jika ingin mengetahui 

informasi jumlah penjualan dengan 

dimensi (per bulan, customer, jenis 
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barang, order) user hanya perlu memilih 

dimensi itu digroup by. Setelah itu 

tersebut akan muncul berupa grafik 

dengan keterangan dimensi yang dipilih 

maka user dengan mudah melihat 

perkembangan penjualan di tiap-tiap 

customer, jenis barang, order cash dan 

credit pada kurun waktu tertentu. 

3.2 Saran 

 Selama penulis mengerjakan 

pembuatan sistem informasi data 

warehouse ini penulis menyadari ada 

beberapa kekurangan, Penulis 

menyarankan bagi peneliti selanjutnya 

guna untuk memperoleh hasil yang lebih 

baik dan lebih bermanfaat pada tahap 

pembuatan data warehouse dibuat 

rancangan penambahan dimensi beserta 

implementasi ke aplikasi OLAP, 

menambah sumber data perusahaan agar 

menambah sample penelitian untuk 

memperoleh hasil penelitian yang lebih 

dalam penggunaan atau pengolahan data 

dengan OLAP yang bertujuan agar OLAP 

dapat menyikapi dalam penyajian 

informasi jika terdapat perubahan dimensi. 
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