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ABSTRAK 

Nunik Boru Sinulingga :   Analisa Data Warehouse Penjualan Distributor Pakan Ternak,  Skripsi, FT  UN PGRI 

Kediri, 2019. 

 

Data Warehouse menjadikan data perusahaan menjadi ringkas sehingga membantu menganalisis data yang 

ada untuk pengambilan keputusan yang bersifat strategis secara cepat dan tepat. Penerapan Data Warehouse dibangun 

dengan menggunakan nine-step methodologi dan OLAP (On-Line Analyltical Processing ) 

Permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana menganalisis data penjualan menggunakan Metode Kimball, 

Bagaimana mengetahui produk yang paling terlaris terjual, Bagaimana mengetahui peningkatan dan penurunan 

produk setiap tahun. Tujuan dalam penelitian ini adalah Mengetahui jumlah produk yang terlaris di pasaran 

Penelitian ini menggunakan metodologi pengumpulan data dan informasi untuk analisa data dengan 

melakukan wawancara, observasi, dokumentasi. Metode yang digunakan adalah Metode Kimball. 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah berdasarkan produk paling terlaris dalam penjualan analisa data 

dapat diketahui. 

Berdasarkan saran hasil penelitian ini, pengembangan pada pembuatan sistem analisa secara online, 

menggunakan aplikasi android agar pengguna bisa mengakses dan kelola data. 

Kata kunci : Analisa Data Warehouse Pakan Ternak, Metode Kimball 

 
 

I. Latar Belakang 

 Perkembangan teknologi saat ini 

sudah menjadi urat nadi bisnis setiap 

perusahaan, yang tidak saja hanya sekedar 

pendukung proses bisnis perusahaan juga 

membutuhkan sistem pengambilan 

keputusan yang up to date terpercaya dan 

cepat. Solusi untuk membangun dan 

merancang Data Warehouse sangat 

diperlukan ialah memegang peran penting 

untuk proses bisnis suatu perusahaan. Di 

Indonesia banyak sekali terdapat 

Perusahaan yang bergerak di bidang 

penjualan tetapi untuk level menengah 

keatas banyak perusahaan tersebut masih 

menggunakan sistem manual untuk 

menjalankan proses bisnisnya. Dengan 

begitu pentingnya teknologi informasi 

bagi dunia usaha, sebuah perusahaan akan 

dapat mengetahui kondisi perkembangan 

perusahaan secara lebih cepat dan akurat 

sehingga benar-benar menghasilkan 

informasi yang tepat, efektif dan efisien. 

Sebuah perusahaan perlu mengembangkan  

Data Warehouse sebagai basis data untuk 

menghasilkan informasi yang bersifat 

strategis dalam menunjang proses 

pengambilan keputusan yang lebih cepat 

dan baik. Berdasarkan hal tersebut untuk 

membuat suatu sistem yang sesuai dengan 

kebutuhan suatu perusahaan. Adapun 

tujuan dari sistem ini untuk 
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mempermudah pimpinan meninjau 

perkembangan perusahaan melalui grafik 

penjualan produk menggunakan metode 

kimball, selain itu memberi kemudahan 

karyawan dalam mengerjakan yang dapat 

diakses selama di area perusahaan, dapat 

mempermudah mengelola data perusahaan 

secara akurat. 

 

II. METODE 

2.1.1. Objek Penelitian 

Penulis menggunakan beberapa metode 

atau teknik dalam mengumpulkan data. 

Metode pengumpulan data penelitian yang 

telah dilakukan penulis adalah : 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu 

teknik pengumpulan data  yang dilakukan 

Melalui tatap muka langsung dengan 

narasumber dengan  cara  tanya  jawab 

langsung. Wawancara dilakukan dengan 

selaku pimpinan  pada  CV. Tritunggal 

Farma.Vet yang berhubungan dengan data 

yang terkait. 

2. Observasi 

Metode ini dilakukan penulis dengan 

cara melakukan penelitian dan praktik 

kerja lapangan pada tempat yang akan di-

jadikan penelitian penulis. Observasi dil-

akukan oleh peneliti dengan cara penga-

matan dan pencatatan mengenai data yang 

akan di analisis.  

3. Dokumentasi 

Berupa foto-foto kegiatan tindakan di lo-

kasi penelitian, dengan metode dokumentasi 

ini penulis mendapatkan informasi tentang 

volume penjualan. 

2.2 Alur Penelitian  

Gambaran tahap-tahap peletian yang 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

Gambar 1 Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan Gambar 1 adalah tentang alur 

penelitian data transaksi kemudian 

diproses menjadi data analisis yang 

diterapkan ke dalam bentuk OLAP ( 

Online Analytical Processing  ) yang 

kemudian hasilnya dapat dianalisis oleh 

pembuat keputusan, 

Online Analytical Processing  atau 

singkatan OLAP adalah bagian dari 

katagori yang lebih global dari pemikiran 

bisnis, yang juga merangkum hubungan 

antara pelaporan dan penggalian data, bisa 

digunakan untuk analisis. 

Data Transaksi 

Proses Data Analisis 

OLAP Data Warehouse 

Pivot Tabel 

Hasil Keputusan 
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Data Warehouse disertai OLAP dapat 

menghasilkan output yang dapat 

digunakan sebagai analisis yang akan 

sangat membantu perusahaan dalam 

mengambil keputusan secara tepat dan 

cepat.  

 

  III. Hasil danKesimpulan 

1. Hasil 

Proses ETL (Extract Transform 

Load) 

 Extract yaitu dengan cara membagi 

bagian – bagian pada sumber data yang 

bisa dijadikan tabel dimensi berdasarkan 

semua data sumber yang ada yaitu pada 

gambar dibawah 

Gambar 5.1 File Sumber Data 

 

Pada gambar diatas menjelaskan bahwa 

data diambil dari sumber data adalah 

dengan tahun 2018 dengan 3 macam 

produk. Didalamnya terdapat data 

penjualan pertahun  berdasarkan produk 

dan tahun penjualanya, contohnya 

penjualan produk L-Lysine HCL tahun 

2016 pada bulan Januari yaitu sebagai 

berikut : 

  Tabel 5.2 Data Penjulaan Per Produk 

pada Tahun dan Bulan 

 

Pada Tabel diatas Penjulaan Per Produk 

pada Tahun dan Bulan, menjelaskan 

bahwa data diambil dari data penjualan 

produk L-Lysine HCL pada tahun 2016 

bulan Januari, data tersebut adalah 

ccontoh data penjualan yang dijadikan 

data sumber. Tahap berikutnya adalah 

dimana data yang berasal dari sumber 

data diambil dan dikelompokan 

berdasarkan dimensi dan dimasukkan di 

semua tabel dimensi disesuaikan dengan 

data yang berasal dari sumber data 

seperti gambar dibawah: 

Tabel 5.3 Dimensi Supplier 

 

Tabel 5.3 Dimensi Supplier, 

Menjelaskan bahwa gambar diatas 

adalah hasil sumber data dan 

dikelompokkan berdasarkan nama-nama 

supplier yang ada. 

Tabel 5.4 Dimensi Produk 
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Tabel 5.4 Dimensi Produk, Menjelaskan 

bahwa gambar diatas memiliki dimensi 

produk diatas dengan 3 produk yaitu L-

Lysine HCL, L-Methionine dan Produk 

L-Threonine hasil dari data sumber dan 

dikelompokkan berdasarkan nama-nama 

produk yang ada. 

Tabel 5.5 Dimensi Kota 

 

Tabel 5.5 Dimensi Kota, Menjelaskan 

bahwa gambar diatas adalah hasil data 

sumber dan dikelompokkan berdasarkan 

nama-nama kota dari supplier yang ada. 

Tabel 5.6  Dimensi Waktu 

 

Tabel 5.6 Dimensi Waktu, Menjelaskan 

bahwa gambar diatas adalah hasil data 

sumber dan dikelompokkan berdasarkan 

3 tahun penjualan yang ada. 

Untuk selanjutnya adalah proses Load 

yaitu adalah proses dimana data yang 

berasal dari sumber data diambil dan 

dikelompokan berdasarkan dimensi dan 

dimasukkan di semua tabel dimensi 

disesuaikan dengan data yang berasal 

dari sumber data lalu menjadi tabel fakta 

seperti gambar dibawah 

Tabel 5.7 Tabel Fakta 

 

 

Tabel 5.7 Tabel Fakta, Menjelaskan 

bahwa gambar diatas adalah hasil data 

sumber dan dikelompokkan berdasarkan 

dimensinya dan terbentuk tabel fakta 

yang nantinya akan proses pembuatan 

tabel pivot. 

2. Proses Pembuatan PIVOT Excel 

Berdasarkan hasil proses yang telah 

dilakukan maka tahapan awal adalah 

membuat tabel fakta yang nantinya 

dijadikan tabel pivot yang berdasarakan 

data sumber yang didapatkan, untuk 

dapat membuat tabel fakta maka semua 

data yang didapatkan dikumpulkan 

menjadi dalam tabel fakta sehingga biasa 

dilakukan proses pembuatan tabel pivot, 

dan untuk tampilan data yang dibuat 

yaitu: 

Tabel 5.2 Tabel Fakta 

 

Tabel 5.2 Tabel Fakta, Menjelaskan 

bahwa diatas adalah hasil data gabungan 

dari semua data sumber yang ada dan 
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dijadikan tabel fakta, dan untuk data 

yang dipakai di excel adalah isi data 

berdasarkan tabel dimensi yang ada 

sehingga menghasilkan data tabel fakta 

pada gambar diatas. 

Tabel 5.3 Pivot Excel 

 

Pada Tabel Pivot Excel, Menjelaskan 

bahwa data diatas adalah hasil dari 

pembuatan tabel pivot pada excel yang 

digunakan untuk memudahkan dalam 

proses pelaporan dan pencatatan data 

yang lebih mudah. Tahapan selanjunya 

yaitu hasil akhir penelitian menggunakan 

2 Grafik seperti gambar berikut : 

Gambar 5.4 Hasil Grafik Produk Terlaris 

 

Penjelasan gambar Grafik diatas diambil 

dari sumber data Pivot Tabel Ms. Excel 

yang dijadikan grafik jumlah produk 

terlaris untuk membantu perusahaan 

dalam memantau produk terlaris, 

dijelaskan bahwa produk L-Methionine 

meningkat atau laris penjualan dan 

produk L-Lysine masih seimbang dalam 

penjualan sedangkan produk L-

Threonine mengalami penurunan 

penjualan selanjutnya menentukan grafik 

peningkatan dan penurunan produk tiap 

tahun. 

 

 Gambar 5. 5 Grafik Peningkatan Dan 

Penurunan Setiap Produk 

 Gambar 5.5 Grafik Peningkatan Dan 

Penurunan Setiap Produk, yaitu lanjutan 

tahapan dari grafik sebelumnya, 

dijelaskan diatas Grafik tahun 2016 

produk L-Lysine stabil dalam penjualan, 

selanjutnya mengalami penurunan di 

tahun 2017 sejumlah 20%, akan tetapi di 

tahun 2018 penjualan kembali 

meningkatkan. Penjualan produk L-

Methionine ditahun 2016 tetap stabil 

namun ditahun 2017 penjualan menurun 

sampai ditahun 2018. Produk L-

Threonine ditahun 2016 stabil tetapi 

ditahun 2017 penjualan menurun dan 

lanjut sampai tahun 2018.   

IV. PENUTUP 

KESIMPULAN 
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Kesimpulan yang bisa diambil dari judul 

“ANALISA DATAWAREHOUSE 

PENJUALAN DISTRIBUTOR PAKAN 

TERNAK” ini adalah sebagai berikut : 

1. Pencatatan informasi mengenai data 

sudah dibuat bentuk tabel dimensi 

dan tabel fakta. 

2. Pembuatan Pivot Excel sudah 

berhasil dilakukan berdasarkan data 

tabel fakta yang telah dibuat. 

3. Hasil akhir tujuan penelitian dari 

produk terlasis dan peningkatan atau 

penurunan produk setiap tahun sudah 

bisa di tampilkan dalam bentuk 

grafik. 

SARAN 

 Berdasarkan dari hasil penelitian maka 

ditemukan bahwa masih ada beberapa 

kekurangan yang ada pada sistem pivot 

tersebut yang perlu diperbarui dan 

dibenahi. Untuk itu diperlukan saran se-

buah kepada para pengguna dan 

pengembang sistem pivot excel. Saran-

saran yang diberikan yaitu : 

1. Pengembangan pada pembuatan sitem 

 pivot secara online. 

2. Untuk kedepannya sistem dapat dibah 

kedalam bentuk program baik 

menggunakan website, aplikasi 

desktop maupun menggunakan 

aplikasi android sehingga 

memudahkan pengguna dalam 

mengakses dan kelola data dan 

melihat sistem pivot dengan mudah 

dan cepat. 
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