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LEARNING OUTCOMES

1. Jelaskan bagaimana aplikasi visualisasi data dan laporan interaktif

mendukung fungsi pembelajaran dan bisnis.

2. Jelaskan bagaimana aplikasi mashup data merampingkan proses

pengintegrasian beragam sumber data dan umpan informasi untuk

mendukung kebutuhan data yang tidak dapat diantisipasi.

3. Jelaskan bagaimana perusahaan mengoptimalkan operasi dengan bantuan

dasbor. Jelaskan bagaimana dashboard perusahaan dibangun dan

bagaimana mereka memanfaatkan data waktu nyata dan kemampuan

alami orang untuk berpikir secara visual.

4. Menilai aplikasi bisnis dan manfaat data geospasial dan sistem informasi

geografis.
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Mashup merupakan aplikasi web yang mengkombinasikan konten dari banyak sumber ke dalam

sebuah portal yang terintegrasi.

Dashboards adalah sebuah User Interface yang cukup unik, ia berada diantara data dan desain.

Menampilkan berbagai metriks , angka ataupun visualisasi data. Tujuan utama dashboards adalah

membantu user untuk membuat keputusan yang tepat dan cepat berdasarkan dari data yang ada.



CHAPTER SNAPSHOT

 Analytics secara historis telah dilakukan oleh ahli statistik, programer, dan ilmuwan

data ("orang besar") yang jarang berinteraksi langsung dengan bisnis. Namun,

pendekatan khusus pakar ini telah berubah karena visualisasi data yang lebih

mudah digunakan, dashboard, dan teknologi mashup.

 Analitik data didorong keluar ke dalam bisnis dengan kemajuan yang

memungkinkan bagi sebagian besar karyawan untuk menggunakan analitik sendiri.

Vendor analitik tingkat perusahaan juga meningkatkan platform visualisasi dan

pelaporan mereka yang dirancang untuk digunakan oleh orang-orang besar.

 Beberapa alat yang dibahas dalam bab ini memungkinkan swasembada. Drag-and-

drop, automation, wizard "show me", dan dashboard yang mudah digunakan

memungkinkan Anda untuk mengembangkan visualisasi data interaktif (viz),

aplikasi, dan dasbor Anda sendiri.

 Dalam Bab 3, Anda membaca tentang analitik data besar, penambangan data, dan

intelijen bisnis (BI). Bab 11 memperluas topik-topik ini dengan yang terbaru dalam

data yaitu, penemuan visual, dashboard, mashup, dan sistem informasi geografis

(GIS).
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GAMBAR 11.1 PETA BIRO SENSUS A.S. MENUNJUKKAN PERUBAHAN KEPADATAN POPULASI

UNTUK NEGARA MENGGUNAKAN WARNA HIJAU DAN UNGU UNTUK MEWAKILI ARAH PERUBAHAN

DAN INTENSITAS WARNA UNTUK MEWAKILI BESARNYA PERUBAHAN. SUMBER: WWW. 

CENSUS.GOV/
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CASE 10.1 OPENING CASE  
SAFEWAY DAN PEPSICO MENERAPKAN 

VISUALISASI DATA KE RANTAI PASOKAN
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Tujuan program Visibilitas Data 

Safeway adalah untuk meningkatkan

visibilitas rantai pasokan dengan

vendor utama, seperti PepsiCo.

PepsiCo and Safeway

Gambar 11.2 Deloitte Consulting bermitra dengan

PepsiCo dan Safeway untuk membantu menganalisis

sejumlah besar data point-of-sale (POS) di pusat

visualisasi canggih yang disebut HIVE.

Deloitte Consulting bermitra dengan

PepsiCo dan Safeway untuk

membantu mereka menganalisis data 

POS secara visual di Deloitte Analytics 

HIVE, kependekan dari Lingkungan

Visual Sangat Immersive.

PepsiCo bekerja dengan pelanggan

utama untuk meningkatkan perkiraan

permintaan untuk meminimalkan

persediaan.



TABLE 11.1 Opening Case Overview

Companies •Safeway, Inc., rantai grosir $ 44,2 miliar yang tergabung dalam

Pleasanton, CA.

•PepsiCo, perusahaan makanan dan minuman utama yang

berkantor pusat di Purchase, NY, dengan 274.000 karyawan dan

pendapatan 2013 sebesar $ 66,4 miliar.

Locations and 

Industries 

•Safeway adalah pengecer makanan dan obat-obatan di Amerika

Utara dengan 1.335 toko di California, Hawaii, Oregon, Washington,

dan wilayah Mid-Atlantic.

•PepsiCo adalah produsen makanan dan minuman yang produknya

dipasarkan di lebih dari 200 negara dan wilayah.

Deloitte 

Consulting’s

HIVE 

HIVE adalah lingkungan fisik di mana orang dapat memeriksa

pendekatan analitik terbaru dengan menggunakan data mereka

sendiri.

Business 

Challenges

Manajemen persediaan sangat penting untuk operasi ritel - dan

merupakan tantangan di seluruh rantai pasokan.
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 SUPPLY CHAIN VISIBILITY
 Visibilitas rantai pasokan adalah kesadaran dan berbagi data POS dan data tentang

pesanan produk, tingkat persediaan, perkiraan permintaan, transportasi, dan logistik oleh
mitra dagang dari bahan baku ke pengiriman ke pelanggan akhir.

 Dalam upaya meningkatkan visibilitas rantai pasokan, Safeway mengimplementasikan
program berbagi data dengan PepsiCo dan vendor utama lainnya (Gambar 11.1 dan Tabel
11.1). Manfaat peningkatan visibilitas adalah peningkatan penjualan dan jutaan dolar
dalam pengurangan biaya di sepanjang seluruh rantai pasokan.

 Pada 2012, Clay Broussard, Direktur Rantai Suplai & Logistik Pelanggan di PepsiCo,
menghubungi Kirsten Curtis dari Safeway, Direktur Perencanaan Permintaan & BI. Clay
menjelaskan (Curtis, 2013):

 Program Visibilitas Data Safeway adalah pemikiran yang sangat maju. Dipasangkan dengan program
eksekusi Ritel 360¤ PepsiCo, tim kami diperlengkapi untuk meningkatkan rantai pasokan yang sudah
ramping. Tetapi jika kita benar-benar ingin membawanya ke tingkat berikutnya, kita memerlukan cara
berbeda untuk melihat data. Deloitte Consulting telah menawarkan untuk bermitra dengan kami untuk
menyediakan cara yang efektif untuk menginterpretasikan sejumlah besar data di pusat visualisasi canggih
yang disebut HIVE.

 Kirsten Curtis dari Safeway tertarik karena dia percaya strategi visualisasi data sangat
penting untuk keberhasilan Safeway.
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 EXCEL-BASED ANALYTICS 
 Di masa lalu, ketika Safeway menginginkan jawaban tentang kehabisan stok, manajer

menggunakan lembar kerja untuk mengumpulkan dan menyusun data inventaris dan
melihat bagaimana kehabisan stok cenderung di seluruh perusahaan. Dengan
spreadsheet, manajer dapat menemukan tren umum dari waktu ke waktu, tetapi
mereka tidak dapat mengidentifikasi tren di seluruh merek tertentu atau kode produk
universal (UPC). Tren tentang setiap merek membutuhkan lebih banyak data daripada
yang dapat diwakili dalam baris dan kolom spreadsheet. Keterbatasan spreadsheet
pada akhirnya membuat perusahaan mencoba visualisasi data. Pada Agustus 2012,
perwakilan dari Safeway dan PepsiCo datang ke HIVE Deloitte untuk sesi desain
selama satu hari untuk menganalisis banyak terabyte data.

 HIVE

Deloitte menyelenggarakan pertemuan dengan para pemimpin bisnis yang ingin memahami analitik
bisnis dengan lebih baik. Sesi ini dirancang untuk menjawab tantangan bisnis mereka. Di HIVE,
eksekutif mendapatkan bantuan dengan alat analitik menggunakan data mereka sendiri. HIVE
mengumpulkan berbagai teknologi analitik terbaru dari seluruh dunia. Dalam waktu yang sangat
singkat, para eksekutif dapat mempelajari apa yang mungkin memerlukan waktu berbulan-bulan
rapat, demonstrasi, dan pitch bisnis.
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 Proses Visualisasi Data di HIVE

Peserta PepsiCo dan Safeway berkolaborasi untuk memahami cara mengurangi "jumlah hari

pasokan" dari rantai pasokan mereka sambil mempertahankan tingkat layanan. Proyek ini akan

menghemat PepsiCo dan Safeway jutaan dolar setiap tahun. Selama sesi mereka, visualisasi data

dibangun untuk mengeksplorasi pertanyaan tentang kehabisan stok. Data tersebut mencakup

merek, barcode UPC, biaya, distrik, nomor toko, pemindaian stok habis, dan kode alasan persediaan

habis. Setelah Safeway dan PepsiCo memutuskan teknik visualisasi yang paling mewakili rantai

pasokan mereka, mereka perlu merancang tiga proses untuk mengoperasionalkannya. Tiga proses

yang akan dirancang adalah:

1. Cara memberi makan kumpulan data besar ke dalam perangkat lunak visualisasi

2. Cara terbaik untuk menampilkan data secara visual

3. Cara mengumpulkan umpan balik

Dalam 40 hari, Pepsico dan Safeway menerapkan visualisasi data awal mereka dengan dashboard

dan kemampuan menelusuri, kemudian menghabiskan 20 hari untuk memperbaikinya.
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 Apa yang Mereka Pelajari Dari Visualisasi Data dan Dasbor

 Safeway mengidentifikasi toko-toko yang paling banyak mengalami kehabisan stok dan akar

permasalahannya. Sebagai contoh, ia mengetahui jumlah stockout yang tidak proporsional terjadi

di sebuah toko di Pulau Catalina. Toko tersebut berada di area resor tempat lalu lintas turis

menyebabkan permintaan tidak merata. Safeway menyesuaikan strategi rantai pasokannya untuk

mengatasi pola permintaan yang tidak merata.

 Safeway juga menemukan bahwa mereka mengirimkan beberapa ramalan yang bertentangan ke

vendor mereka dari berbagai departemen. Safeway mengubah cara perusahaan menciptakan dan

mengomunikasikan perkiraan dengan pemasoknya.

 Dua peningkatan operasional yang signifikan di Safeway dari penemuan yang dilakukan melalui

visualisasi data adalah:

1. Akurasi perkiraan yang ditingkatkan sebesar 35 persen.

2. Mengurangi persediaan gudang di tangan, yang memangkas persediaan dengan biaya

signifikan.
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QUESTIONS

1. Apa manfaat potensial dari visibilitas rantai pasokan?

2. Apa keterbatasan analitik data berbasis Excel di Safeway?

3. Apa itu HIVE Deloitte?

4. Langkah apa yang dilakukan Safeway dan PepsiCo untuk sampai pada

solusi visualisasi data mereka?

5. Apa yang dipelajari Safeway dari dasbor visualisasi datanya?

6. Apa dua peningkatan operasional di Safeway?
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11.1 DATA VISUALIZATION AND LEARNING

 Visual adalah cara terbaik otak kita memproses informasi. Kami
mengandalkan isyarat visual untuk memahami dan memproses
sejumlah besar informasi. Visualisasi data memanfaatkan kekuatan
analitik dan menambahkan tampilan visual untuk memanfaatkan
cara kerja otak kita. Tampilan interaktif, grafik dengan kemampuan
menelusuri, dan analisis data geospasial adalah beberapa contoh
dari banyak cara untuk bekerja dengan data.

 Perangkat lunak visualisasi data bisa sangat kuat dan kompleks,
seperti platform HIVE Deloitte. Di kontinum lain adalah alat dengan
antarmuka sederhana, point-and-klik yang tidak memerlukan
pengetahuan pengkodean tertentu atau pelatihan yang signifikan.
Sebagian besar alat yang tidak ramah ilmuwan data memiliki elemen
interaktif dan dapat menarik data dari Google Docs, Excel
spreadsheets, database Access, dan sumber lain yang sudah bekerja
dengan kebanyakan pelaku bisnis.
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 Pada bagian pertama bab ini, fokusnya adalah pada teknologi yang

termasuk dalam kategori analisis data, seperti yang ditunjukkan pada

Gambar 11.3. Bagian selanjutnya membahas pengiriman informasi dan

integrasi data. Paket vendor biasanya menawarkan alat dalam lebih dari

satu kategori. Secara umum, alat pelaporan menunjukkan apa yang telah

terjadi dalam bisnis. Alat analitik menunjukkan apa yang mungkin atau bisa

terjadi di masa depan.

Gambar 11.3 Alat dan teknologi dalam bab ini terbagi dalam tiga kategori terkait.
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 BELAJAR, MENJELAJAHI, DAN MENEMUKAN

Ketika perusahaan, partai politik, tim olahraga, atau lembaga penggalangan dana

berinvestasi dalam kampanye, promosi, acara khusus, atau proyek lainnya, mereka

ingin belajar sesuatu dari mereka. Belajar adalah dasar untuk perbaikan terus-

menerus, seperti peningkatan penghasilan saat Anda membaca dalam kasus

pembuka. Visualisasi juga digunakan sebagai penjelajah data atau untuk penemuan

data — menemukan hubungan tersembunyi. Seperti Safeway dan PepsiCo,

perusahaan lintas industri menemukan hubungan baru dan belajar bagaimana

meningkatkan kinerja menggunakan visualisasi data. Aplikasi visualisasi

perusahaan untuk Android, Apple iPad, dan Blackberry Playbook menggantikan

laporan bisnis statis dengan data waktu nyata, analitik, dan alat pelaporan interaktif.

 Visuals



16

 DATA DISCOVERY MARKET SEPARATES FROM THE BI MARKET

Menurut penelitian Gartner, pada tahun 2014 pasar analitik data terbagi menjadi

dua segmen: pasar BI tradisional dan pasar penemuan data baru. Perangkat lunak

penemuan data telah dilihat sebagai suplemen untuk platform BI tradisional.

Sekarang ini merupakan alternatif yang berdiri sendiri untuk BI. Perpecahan ini

terjadi karena data hari ini

Gambar 11.4

Peta panas ini

menggunakan tiga

warna untuk

menyampaikan

informasi secara

sekilas. Peta panas

seperti spreadsheet 

yang selnya diformat

dengan warna, bukan

angka.Moody.)



Gambar 11.5. Peta panas ini mewakili dataset yang sama menggunakan intensitas warna

merah dan hijau dan warna untuk menunjukkan keuntungan dari tiga kategori produk dan

subkategori mereka. 

(a) Label data menunjukkan keuntungan

terperinci

(b) Area masing-masing segmen digunakan

untuk membuat perbandingan
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 Analisis / Visualisasi Vendor Menanggapi Permintaan

Vendor ini terus fokus pada pengguna bisnis dari semua tingkatan dan latar

belakang. Sebagai contoh, Jeff Strauss, arsitek BI di Allstate Insurance Company,

menjelaskan bahwa Allstate berinvestasi dalam perangkat penemuan data

Tableau sehingga pengguna di seluruh organisasi dapat melakukan analisis

sendiri daripada bergantung pada departemen TI. Tableau telah membangun

klub penggemar dengan dashboard yang mudah diakses.

 Data Discovery (Penemuan) Menawarkan Kecepatan dan Fleksibilitas

Penemuan data diharapkan untuk mengambil peran yang lebih besar dalam

pengambilan keputusan perusahaan. Perusahaan berinvestasi dalam solusi

penemuan data terbaru terutama karena kecepatan dan fleksibilitasnya. Pakar

dan non-pakar dapat mengumpulkan data dengan cepat dari sumber yang

berbeda dan kemudian menjelajahi dataset dengan visualisasi interaktif dan

antarmuka pencarian yang mudah digunakan. Jalur penelusuran tidak

ditentukan sebelumnya, yang memberi pengguna lebih banyak fleksibilitas

dalam cara mereka melihat data terperinci.
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 REAL-WORLD EXAMPLES OF DATA VISUALIZATION

Tujuan akhir dari analisis data adalah untuk mendorong keuntungan, dan seringkali
itu tergantung pada mempelajari cara mengelola aset, seperti inventaris, atau
melibatkan pelanggan dengan cara yang lebih cerdas. Mengumpulkan data relatif
mudah. Memahami data itu tidak. Berikut adalah contoh bagaimana perusahaan
dan / atau seluruh industri menggunakan visualisasi data dan interaktivitas untuk
meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan dan kinerja sering dengan
tampilan seluler.

Quick Detection and Decisions in Stock Markets

Perusahaan Wall Street, mengandalkan kemampuan mereka untuk memproses dan
memanfaatkan anomali pasar secara real time.

Karena langkah keputusan mereka yang menuntut, para profesional pasar modal
menggunakan visualisasi untuk analisis risiko, pemeriksaan pra-perdagangan dan
pasca-perdagangan, pemantauan kepatuhan, deteksi penipuan, analisis profitabilitas
klien, penelitian dan penjualan, dan kinerja portofolio. Vendor Aqumin menyediakan
solusi interpretasi visual waktu nyata untuk industri jasa keuangan
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 Meningkatkan Fungsi SDM

ADP Corporation adalah salah satu penyedia layanan penggajian terbesar di dunia, dengan data
33 juta pekerja. Pada tahun 2014, ADP perusahaan penggajian meluncurkan visualisasi data
dengan analitik prediktif untuk meningkatkan fungsi sumber daya manusia (SDM). Setelah
mengorganisir informasi dan menyalurkannya melalui program analisis, departemen SDM
menemukan bahwa ADP akan segera menghadapi masalah pensiun yang serius. Untuk
mengurangi kesenjangan bakat di masa mendatang, ADP membangun program pelatihan baru
untuk mempersiapkan generasi pekerja berikutnya.

 Respons Bencana yang Cepat oleh Industri Asuransi

Perusahaan asuransi terkemuka menggunakan teknologi visualisasi dan analisis data berbasis
web untuk mengelola respons mereka terhadap bencana besar dengan lebih baik. Pada hari-hari
dan minggu-minggu setelah bencana, perusahaan asuransi menghadapi analisis dan melaporkan
kemacetan. Analis yang mampu membuat peta dan laporan bekerja dengan panik untuk
menanggapi permintaan informasi. Karena data baru terus dihasilkan bahkan setelah kejadian,
data memiliki rentang hidup yang pendek dan laporan perlu dibuat ulang dan didistribusikan
kembali.

Misalnya, ketika gempa bumi terjadi, pekerja di seluruh perusahaan asuransi mengakses aplikasi
data (cloud) berbasis web untuk memvisualisasikan dan menganalisis dampaknya. Pengguna
dengan cepat menentukan properti mana yang tunduk pada intensitas guncangan tertentu dan
dapat membuat analisis sendiri secara visual, alih-alih menunggu laporan.
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 ALAT VISUALISASI DATA TERKEMUKA DAN TERBARU

IBM SPSS Analytic Catalyst telah membuat analitik canggih dapat diakses. Analytic

Catalyst memungkinkan pengguna bisnis untuk melakukan jenis analisis lanjutan

yang telah dirancang untuk para ahli dalam perangkat lunak statistik. Perangkat

lunak ini cepat melacak analitik dengan mengidentifikasi driver utama, memilih

model yang sesuai, mengujinya, dan kemudian menjelaskan hasilnya dalam Bahasa

Inggris. Lihat video YouTube berjudul "IBM SPSS Analytic Catalyst" untuk ikhtisar. Alat

ini memadatkan proses analitik menjadi tiga langkah: pengunggahan data,

pemilihan variabel target (variabel dependen atau variabel hasil), dan eksplorasi

data.



QUESTIONS

1. Bagaimana visualisasi data berkontribusi pada

pembelajaran?

2. Bagaimana peta panas dan tag cloud menyampaikan

informasi?

3. Mengapa visualisasi data dan penggunaan penemuan

meningkat?

4. Berikan dua contoh visualisasi data untuk manajemen

kinerja.
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11.2 ENTERPRISE DATA MASHUPS

 Mashup perusahaan menggabungkan data bisnis dan aplikasi dari

berbagai sumber — biasanya campuran data internal dan aplikasi dengan

data bersumber eksternal, SaaS (perangkat lunak sebagai layanan) dan

konten Web — untuk menciptakan pengalaman terintegrasi. Mashup,

secara umum, menjadi populer karena teknologi sosial dan mobile.

Walaupun kebanyakan mashup awal adalah fokus konsumen, kemampuan

mashup perusahaan untuk secara cepat dan mudah terkonsolidasi pada

satu halaman web atau data layar perangkat seluler dan fungsionalitas

yang biasanya tersebar di beberapa aplikasi menawarkan peluang bisnis

nyata bagi perusahaan dari segala bentuk dan ukuran di seluruh dunia .

 Perusahaan menggunakan mashup sebagai solusi cepat dan hemat biaya

untuk berbagai masalah. Karena mashup menggunakan teknologi yang

sudah ada, mereka tidak memerlukan investasi besar dan dapat

dikembangkan dalam hitungan jam, bukan hari atau minggu.
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 MASHUP ARCHITECTURE

Secara teknis, mashup adalah teknik untuk membangun aplikasi yang

menggabungkan data dari berbagai sumber untuk menciptakan pengalaman yang

terintegrasi. Ketika teknik untuk membuat mashup menjadi lebih mudah,

perusahaan mulai menggunakannya untuk membangun mashup perusahaan

yang mendukung model bisnis mereka. Manajer yang paham teknologi menyadari

bahwa mereka dapat menggunakan aplikasi mashup dengan data mereka yang

ada dan layanan eksternal untuk memberikan pandangan baru dan menarik pada

data.

Gambar 11.7 menunjukkan arsitektur umum dari aplikasi mashup perusahaan.

Data dari penyimpanan data operasional, sistem bisnis, data eksternal (data

ekonomi, pemasok; informasi, kegiatan pesaing), dan umpan berita real-time

terintegrasi untuk menghasilkan mashup perusahaan.
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GAMBAR 11.7 ARSITEKTUR APLIKASI MASHUP PERUSAHAAN.
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 ENTERPRISE DATA MASHUPS

Mashup data perusahaan adalah kombinasi data dari berbagai sistem bisnis dan

sumber eksternal, sering kali dalam waktu nyata, tanpa harus bergantung pada

langkah tengah ETL (ekstrak, ubah, dan muat) dari gudang data. Sementara

menggabungkan sumber data yang berbeda adalah hal yang umum untuk

mashup data, bahkan jika hanya ada satu sumber data tunggal, mashup dapat

dibuat dengan menggabungkan data dengan cara yang tidak diantisipasi.

Pengguna akhir dan analis yang mengandalkan dashboard dan kemampuan

menelusuri manfaat mendapat manfaat dari akses data yang lebih besar, tetapi

mashup tetap berada di belakang layar dan tidak terlihat.

Dasbor interaktif dan laporan yang dapat dibangun dengan cepat berdasarkan

data mashup .

Untuk organisasi, aplikasi mashup mengurangi biaya implementasi TI dari pada

pengembangan perangkat lunak khusus secara tradisional.
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 MENGAPA PENGGUNA BISNIS MEMBUTUHKAN TEKNOLOGI DATA MASHUP

Pengguna bisnis memiliki waktu yang cukup sulit mengidentifikasi kebutuhan

data mereka saat ini. Tidak realistis mengharapkan mereka juga

mempertimbangkan semua sumber data baru yang mungkin tersedia bagi

mereka dan analisis yang mungkin mereka lakukan jika mereka memiliki akses ke

data itu. Dengan BI tradisional dan sistem pergudangan data, sumber data harus

diidentifikasi dan beberapa pemahaman tentang persyaratan data dan model

data diperlukan.

Menyadari bahwa akan selalu ada kebutuhan data yang tidak dapat diantisipasi,

pertanyaannya adalah apakah TI harus di tengah mendukung permintaan itu?

Memberikan pengguna mandiri layanan mandiri memungkinkan mereka untuk

memenuhi kebutuhan mereka dengan lebih cepat. Mereka juga memiliki

kesempatan untuk mengeksplorasi dan bereksperimen.
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TABEL 11.2 Manfaat Mashup Perusahaan

Ringkasan manfaat teknologi mashup bagi perusahaan:

• Secara dramatis mengurangi waktu dan upaya yang diperlukan untuk menggabungkan

sumber data yang berbeda.

• Pengguna dapat menentukan mashup data mereka sendiri dengan menggabungkan

bidang dari berbagai sumber data yang sebelumnya tidak dimodelkan.

• Pengguna dapat mengimpor sumber data eksternal, mis., Spreadsheet dan data pesaing, 

untuk membuat dasbor baru.

• Mengaktifkan pembuatan query kompleks oleh orang awam dengan alat bangunan drag-

and-drop.

• Memungkinkan BI gesit karena sumber data baru dapat ditambahkan ke sistem BI dengan

cepat melalui tautan langsung ke sumber data operasional, melewati kebutuhan untuk

memuatnya ke gudang data.

• Menyediakan mekanisme untuk menyesuaikan dan berbagi pengetahuan dengan mudah

di seluruh perusahaan.

Mashup perusahaan meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan jalur

penjualan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mendorong profitabilitas. Dalam

pemerintahan, mashup telah berdampak positif pada bidang strategis seperti

keterlibatan dan kepuasan warga negara, transparansi keuangan, pengawasan

proyek, kepatuhan terhadap peraturan, dan pelaporan yang disahkan. Ringkasan

manfaat mashup perusahaan diberikan pada Tabel 11.2.



 ENTERPRISE MASHUP TECHNOLOGY

Teknologi Mashup memanfaatkan investasi dalam alat BI dan teknologi
interaktif. Sistem BI sangat baik dalam memfilter dan menggabungkan
volume data yang sangat besar menjadi informasi. Dengan teknologi mashup,
misalnya, pengguna dapat menyaring data berdasarkan kebutuhan mereka
sehingga hanya informasi yang dibutuhkan disediakan oleh layanan data yang
tersedia.

Dalam lingkungan perusahaan, mashup dapat digunakan untuk
menyelesaikan berbagai masalah bisnis dan situasi sehari-hari. Contoh dari
jenis mashup ini adalah:
1) Customer. Mashup data pelanggan yang menyediakan tampilan cepat data pelanggan untuk tenaga

penjualan dalam persiapan untuk kunjungan lokasi pelanggan. Data dapat diambil dari penyimpanan
data internal dan sumber Web, seperti informasi kontak, tautan ke situs web terkait, pesanan
pelanggan baru-baru ini, daftar situasi kritis, dan banyak lagi.

2) Logistik. Mashup logistik yang menampilkan inventaris untuk sekelompok department store
berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya, Anda dapat menumbuk informasi badai saat ini ke peta lokasi
toko dan kemudian mengirim peta ke inventaris data untuk menunjukkan toko mana yang berada di
jalur badai yang kekurangan generator.

3) Sumber Daya Manusia. Mashup SDM yang menyediakan sekilas data karyawan seperti profil, gaji,
peringkat, status manfaat, dan kegiatan. Data dapat disaring untuk menampilkan tampilan khusus,
misalnya, produk yang rata-rata penjualan triwulanannya lebih rendah daripada kuartal terakhir.
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Enterprise Mashup Vendors

Beberapa vendor menawarkan kemampuan mashup, tetapi tidak

semuanya menawarkan perangkat lunak mashup tingkat

perusahaan. Vendor yang menawarkan mashup perusahaan

adalah Magic Software dan JackBe dengan Presto. Bangunan

dasbor Point-and-click adalah fitur umum. Teknologi mashup ini

menyediakan aplikasi perusahaan yang kaya secara visual dan

aman yang dibuat dari data langsung. Mereka memberikan

fleksibilitas untuk menggabungkan data dari aplikasi perusahaan

apa pun dan cloud apa pun lokasinya. Pengguna dapat

membangun aplikasi dan dasbor yang dapat ditampilkan di Web

dan perangkat seluler.
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QUESTIONS

1. Buat sketsa atau uraikan arsitektur aplikasi mashup

perusahaan.

2. Apakah yang dimaksud dengan mashup data perusahaan?

3. Apa fungsi dan kegunaan dari mashup perusahaan?

4. Jelaskan mengapa para pebisnis mungkin membutuhkan

teknologi data mashup.

5. Apa tiga manfaat teknologi mashup bagi organisasi?
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11.3 DIGITAL DASHBOARDS

 Dashboard adalah gaya pelaporan yang menggambarkan key performance

indicators (KPI), informasi operasional atau strategis dengan tampilan

intuitif dan interaktif. Tabel 11.3 mencantumkan metrik khas yang

ditampilkan di dasbor berdasarkan fungsi. Dasbor eksekutif menampilkan

metrik kinerja perusahaan, yang secara otomatis diperbarui secara real

time (setiap 15 menit) berdasarkan pemrograman kustom dan konektivitas

dengan sistem bisnis yang ada. Dasbor meningkatkan proses sintesis

informasi dengan memasukkan banyak, sumber dan sumber data yang

berbeda, mengekstraksi fitur yang menarik, dan memanipulasi data

sehingga informasi berada dalam format yang lebih mudah diakses.

Pengguna tidak perlu lagi masuk ke banyak aplikasi untuk melihat

bagaimana kinerja bisnis.
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 Komponen dasbor adalah:

● Design. Teknik visualisasi dan keterangan deskriptif untuk menyampaikan informasi

sehingga mereka dipahami dengan benar. Infografis banyak digunakan karena

menyampaikan informasi dalam desain yang menarik dan informatif.

● Performance Metrics. KPI dan konten waktu nyata lainnya ditampilkan di dasbor. Semua

data dasbor harus mencerminkan nilai saat ini dari setiap metrik.

● API. API (application programming interfaces) menghubungkan sumber data dan umpan

yang berbeda untuk ditampilkan di dasbor. Alternatifnya adalah bagi pengguna atau TI untuk

secara manual memasukkan data ke dasbor. Dasbor yang dibuat dengan cara ini cenderung

gagal karena risiko data yang tidak lengkap, ketinggalan zaman, atau salah, yang dipelajari

pengguna untuk tidak dipercayai.

● Access. Akses pilihan adalah melalui browser Web yang aman dari perangkat seluler.
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TABEL 11.3 Metrik Ditampilkan di Dasbor berdasarkan Fungsi

DASHBOARDS METRICS

Financial performance • Batas pemasukan

• Saldo tunai, aktual vs. yang diharapkan

• Laba, proyeksi bulan berjalan

• Perubahan A/R dan A/P

E-commerce • Pengunjung situs web harian berdasarkan sumber lalu lintas

• Tren lalu lintas seluler vs tablet

• Lokasi di mana pengunjung berada

• Situs web pengarah teratas

• Kata kunci teratas yang merujuk lalu lintas

• Penghasilan per pengunjung situs web

Revenue / Pendapatan • Penjualan per hari per saluran

• Bagaimana pendapatan sedang tren

• Hari-hari dengan penjualan terkuat, penjualan terlemah

• Produk menjual yang terbaik, terburuk

Sales team • Penjualan berdasarkan sumber prospek; yang mengarah paling dan

paling tidak efektif

• Jumlah arahan dan proposal per wiraniaga

• Persentase penutupan proposal,

• Persentase penutupan tenaga penjual

• Di mana dalam saluran konversi, pelanggan akan hilang. 

Menyalurkan konversi adalah jalur yang diambil calon pelanggan

sebelum mereka menjadi klien yang membayar.

34



TABEL 11.3 Metrik Ditampilkan di Dasbor berdasarkan Fungsi (Cont.)

DASHBOARDS METRICS

Advertising /Iklan • Jumlah arahan yang dihasilkan oleh iklan; iklan mana yang paling 

dan paling tidak efektif

• Biaya per lead, berdasarkan sumber iklan

• Biaya iklan, sebagai persentase dari penjualan

• Sumber iklan mana yang langsung mengarah ke penjualan

Order 

fulfillment/Pemenuhan

pesanan

• Jumlah produk yang diproduksi, dikerjakan ulang

• Persentase penyelesaian tepat waktu

• Perubahan tingkat persediaan

• Persen pengiriman tepat waktu per minggu, bulan
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 DASHBOARDS ADALAH WAKTU NYATA

Dashboard sering keliru dianggap sebagai laporan yang terdiri dari berbagai alat

pengukur, grafik, dan panggilan, tetapi tujuan dashboard bisnis jauh lebih spesifik

dan terarah.

Tujuan dasbor adalah untuk memberi pengguna pandangan yang jelas tentang

keadaan KPI saat ini, peringatan waktu nyata, dan metrik lainnya tentang operasi.

Desain dasbor adalah faktor penting karena pengguna bisnis harus dapat

memahami pentingnya informasi dasbor sekilas dan memiliki kemampuan untuk

menelusuri satu atau beberapa tingkat detail. Memiliki waktu nyata, atau

mendekati waktu nyata, data sangat penting untuk membuat pengguna

mengetahui setiap perubahan yang berarti dalam metrik saat hal itu terjadi dan

untuk memberikan informasi untuk membuat keputusan secara real time.

Pengguna dapat segera mengambil tindakan korektif.
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GAMBAR 11.8 DASBOR DIRANCANG UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN INFORMASI

PENGGUNANYA.

37
Dengan melihat dasbor pada Gambar 11.8, Anda memperhatikan bagaimana tampilan kode

warna dapat dengan cepat menginformasikan kepada pengguna tentang status KPI.



 BAGAIMANA CARA KERJA DASHBOARD OPERASIONAL DAN STRATEGIS

Dasbor diprogram khusus untuk secara otomatis dan aman menarik,

menganalisis, dan menampilkan data dari sistem perusahaan, aplikasi

cloud, umpan data, dan sumber eksternal (Gambar 11.9). Mereka

bekerja dengan menghubungkan ke sistem bisnis, seperti perangkat

lunak akuntansi, ERP, CRM, SCM, sistem email, program analisis situs

web, dan perangkat lunak manajemen proyek melalui API.
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GAMBAR 11.9 DASBOR MENARIK DATA DARI SUMBER DAN UMPAN DATA YANG 

BERBEDA, MEMANIPULASI DATA, DAN KEMUDIAN MENAMPILKAN METRIK.
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 BENEFITS
Manfaat yang saling terkait dari dasbor bisnis adalah:

1. Visibilitas. Bintik-bintik buta diminimalkan atau dihilangkan. Ancaman dan peluang
terdeteksi sesegera mungkin.

2. Continuous improvement(Peningkatan berkelanjutan). Peringatan terkenal dari Peter
Drucker adalah "jika Anda tidak bisa mengukurnya, Anda tidak bisa memperbaikinya."
Dasbor eksekutif dirancang khusus untuk menampilkan metrik dan ukuran kritis
pengguna.

3. Single sign on(Masuk tunggal). Manajer dapat menghabiskan banyak waktu untuk
masuk ke berbagai sistem bisnis dan menjalankan laporan. Dashboard sistem masuk
tunggal menghemat waktu dan tenaga.

4. Deviations from what was budgeted or planned/Penyimpangan dari apa yang
dianggarkan atau direncanakan. Metrik apa pun, seperti yang tercantum dalam Tabel
11.3, dapat diprogram untuk menampilkan penyimpangan dari target, seperti
perbandingan aktual dan terencana atau dianggarkan.

5. Akuntabilitas. Ketika karyawan tahu bahwa kinerja mereka dilacak dalam waktu dekat
dan dapat melihat hasilnya, mereka cenderung termotivasi untuk meningkatkan
kinerja mereka.
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QUESTIONS

1. Jelaskan dasbor bisnis dan fungsinya.

2. Menurut Anda mengapa dasbor harus dalam waktu nyata dan

disesuaikan untuk eksekutif atau manajer?

3. Apa perbedaan dasbor bisnis dari jenis laporan visual

lainnya?

4. Jelaskan komponen dasbor.

5. Apa manfaat dashboard?
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11.4  GEOSPATIAL DATA AND GEOGRAPHIC 

INFORMATION SYSTEMS

 Sistem informasi geografis (SIG) captures, manages, menganalisis, dan

menampilkan data geografis multidimensi, juga disebut data geospasial. GIS dapat

terhubung ke perangkat dan aplikasi pelacakan lokasi. Perangkat lunak SIG dapat

menghubungkan data geospasial — di mana hal-hal atau orang-orang dan ke mana

mereka pergi — dengan data deskriptif — seperti apa hal-hal itu atau apa yang

dilakukan pelanggan. Kemampuan GIS untuk melacak pergerakan dan perilaku

pelanggan di ruang nyata memungkinkan strategi baru untuk pemasaran, ritel, dan

kewirausahaan. Kemampuan mereka untuk melacak produk di sepanjang rantai

pasokan juga menawarkan peluang dalam logistik dan pemenuhan pesanan.

 Mengumpulkan alamat rumah dan kantor hanya memberikan gambaran statis

tentang lokasi konsumen. Gerakan mereka dari waktu ke waktu tidak dilacak. Data

yang diatur oleh kode pos saja tidak dapat mengungkapkan kebiasaan pelanggan.

Dengan mengintegrasikan sistem informasi geografis, bisnis dapat secara lebih

efektif menyelesaikan masalah seperti mengatur wilayah penjualan, menentukan

lokasi yang optimal, menemukan pelanggan, mengelola kampanye, dan

memberikan layanan. Data geospasial juga dapat memetakan tindakan pesaing.
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 GEOCODING / PENGKODEAN GEO

Dalam banyak kasus, lokasi sudah ada di penyimpanan data yang ada,

tetapi tidak dalam format yang sesuai untuk analitik. Sebuah proses

sederhana yang disebut geocoding dapat mengubah alamat pos menjadi

data geospasial yang kemudian dapat diukur dan dianalisis. Dengan

memanfaatkan sumber daya ini, pembuat keputusan dapat

menggunakan konteks geografis atau spasial untuk mendeteksi dan

merespons peluang.

● Contoh kasus: GM

General Motors (GM) menghabiskan $ 2 miliar per tahun untuk pemasaran. Di masa

lalu, ia menembak iklannya di masyarakat umum. Sekarang, memetakan jenis rumah

tangga mana yang akan membeli mobil baru, lebih akurat menentukan lokasi di mana

orang membeli model tertentu, dan menyalurkan iklannya secara khusus ke daerah-

daerah tersebut. Akibatnya, GM menghabiskan lebih sedikit uang untuk menghasilkan

penjualan yang lebih tinggi.
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 GIS IS NOT A MAP

Pada peta, jika Anda melihat toko eceran # 50, Anda akan melihat nama

toko dan titik yang menunjukkan di mana ia berada. Namun, jika Anda

melihat peta GIS di tablet, Anda dapat mengklik toko ritel # 50 dan

melihat lokasi, nama, pendapatan mingguan atau bulanan, kategori

produk, foto etalase, dan tur virtual.

Tidak seperti peta datar, peta yang dihasilkan GIS memiliki banyak

lapisan informasi untuk banyak cara berpikir tentang ruang geografis.

Gambar 11.10 menunjukkan contoh. Dengan mengarahkan kursor ke

negara bagian, seperti Texas, lapisan data lain tentang penjualan dan

data keuangan muncul.
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GAMBAR 11.10 GIS DAPAT MEMBUAT PETA DENGAN BANYAK LAPISAN DATA.

45



 INFRASTRUKTUR DAN KOLEKSI YANG DIBERI LOKASI DATA GEOSPATIAL

Infrastruktur yang diperlukan untuk mengumpulkan data geospasial terus
berkembang. Penyedia layanan seluler dan internet, sensor, Google Earth,
GPS, dan sistem RFID mengetahui lokasi setiap pengguna atau objek yang
terhubung. Foursquare, Google Maps, dan aplikasi seluler lainnya bergantung
pada lokasi GPS. Dengan aplikasi Shopkick, Macy dapat melacak setiap
gerakan pembelanjaan dalam salah satu tokonya dan mengirim
pemberitahuan pembelanja tentang penawaran dan barang-barang yang
menarik. iBeacon adalah fitur yang tersedia di perangkat iOS 7 yang
menggunakan transmisi Bluetooth berdaya rendah untuk menyiarkan lokasi
pengguna. iBeacon memungkinkan Apple, atau pengembang aplikasi yang
memanfaatkan teknologi Apple, untuk melacak pengguna di dalam gedung di
mana transmisi satelit mungkin tidak mencapai.

Seperti Macy, bisnis dapat memotivasi pelanggan untuk mengunduh aplikasi
pelacak lokasi. Menggunakan GIS dapat membantu bisnis menargetkan
pasar pelanggan mereka secara lebih efektif dan dinamis dengan melibatkan
mereka secara langsung.
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MENGINTEGRASI GIS KE APLIKASI BISNIS KE APLIKASI BISNIS

Perangkat GIS telah memberikan kontribusi signifikan terhadap

pengambilan keputusan di bidang keuangan, akuntansi, pemasaran, dan

BI. Aplikasi bisnis meliputi:

● Analis dapat menentukan pendapatan rata-rata di daerah di mana toko

dengan kinerja tertinggi didirikan.

● Pengecer dapat mempelajari bagaimana penjualan toko dipengaruhi oleh populasi atau

kedekatan dengan toko pesaing.

● Rantai pengecer dengan rencana untuk membuka seratus toko baru dapat menggunakan

GIS untuk mengidentifikasi demografi yang relevan, kedekatan dengan jalan raya,

transportasi umum, dan toko pesaing untuk memilih opsi lokasi terbaik.

● Perusahaan makanan dan produk konsumen dapat memetakan lokasi panggilan

pengaduan, memungkinkan keterlacakan produk jika terjadi krisis atau penarikan kembali.

● Tenaga penjualan mungkin lebih baik menargetkan kunjungan pelanggan mereka dengan

menganalisis geografi target penjualan.
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Dengan teknologi dan platform GIS, geospasial, dan geocoding saat ini, GIS

dapat dengan mudah dimasukkan dan dikelola dalam analitik data dan

perangkat lunak visualisasi. Dengan GIS yang bergerak ke cloud,

pengembang aplikasi perusahaan berbasis SAP, Microsoft Office,

SharePoint, MicroStrategy, IBM Cognos, dan Microsoft Dynamics CRM

menggunakannya untuk membuat berbagai aplikasi seluler.
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