
Chapter 3

MANAJEMEN DATA, ANALITIK BIG DATA, DAN

MANAJEMEN RECORD
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LEARNING OUTCOMES

1. Menjelaskan fungsi dari database dan teknologi data warehouse,

perbedaan antara arsitektur database terpusat dan terdistribusi,

bagaimana kualitas data berdampak pada kinerja, dan peran dari file

referensi master dalam menciptakan data yang akurat dan konsisten di

seluruh perusahaan.

2. Evaluasi manfaat taktis dan strategis dari big data dan analitik.

3. Deskripsikan data dan penambangan teks, dan berikan contoh aplikasi

pertambangan untuk menemukan pola, korelasi, tren, atau hubungan

penting lainnya dalam penyimpanan data organisasi.

4. Menjelaskan manfaat operasional dan keunggulan kompetitif intelijen

bisnis, dan bagaimana peramalan dapat ditingkatkan.

5. Menjelaskan manajemen catatan elektronik dan bagaimana hal itu

membantu perusahaan memenuhi kepatuhan mereka, peraturan, dan

kewajiban hukum.

3



PENDAHULUAN

❑ Analytics membedakan bisnis di abad ke-21. Data
transaksional, sosial, seluler, cloud, web, dan sensor
menawarkan potensi yang sangat besar.

❑ Tetapi tanpa alat untuk menganalisis jenis dan volume data
ini, tidak akan ada banyak perbedaan antara bisnis di abad
ke-20 dan bisnis saat ini — kecuali untuk akses seluler.

❑Data berkualitas tinggi dan keahlian manusia sangat penting
untuk nilai analitik (Gambar 3.1).

❑ Keahlian manusia diperlukan karena analisis saja tidak
dapat menjelaskan alasan untuk tren atau hubungan; tahu
tindakan apa yang harus diambil; atau memberikan konteks
yang cukup untuk menentukan apa yang diwakilkan oleh
angka dan bagaimana menginterpretasikannya.
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GAMBAR 3.1 ANALISIS DATA, DAN KEAHLIAN MANUSIA DAN DATA 

BERKUALITAS TINGGI, DIPERLUKAN UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI YANG 

DAPAT DITINDAKLANJUTI.

• Tren atau hubungan

• Konteks untuk

memahami apa yang 

diwakili angka dan

bagaimana

menafsirkannya

• Tindakan apa yang 

harus diambil

Keahlian

manusia

Data

analytics

Data 

berkualitas

tinggi
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TANTANGAN MANAJEMEN DATA COCA-COLA'S

 The Coca-Cola Company adalah perusahaan Fortune

100 dengan lebih dari $ 48 miliar dalam pendapatan

penjualan dan laba $ 9 miliar (Gambar 3.2).

Pemimpin pasar mengelola dan menganalisis

beberapa petabyte (Pb) data yang dihasilkan atau

dikumpulkan dari lebih dari 500 merek dan

konsumen di 206 negara.

Petabyte (Pb) 1,000 terabyte

Terabytes (Tb) 1 million

Gigabytes (Gb).
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FIGURE 3.2 THE COCA-COLA COMPANY OVERVIEW

The Coca-Cola

Company

Brand

• Perusahaan minuman

nonalkohol terbesar di

dunia dengan lebih dari

500 merek minuman, kopi 

siap saji, jus, dan

minuman jus.

• Memiliki sistem distribusi

minuman terbesar di

dunia, dengan konsumen

di lebih dari 200 negara.

• Produk dikonsumsi pada

tingkat 1,9 miliar porsi per 

hari di seluruh dunia.

Digital Technology

• Centralized database

• Enterprise data warehouse (EDW)

• Big data analytics

• Decision models

• 70 juta pengikut Facebook

Etika & Keberlanjutan

Bisnis

Berfokus pada inisiatif yang 

mengurangi jejak lingkungan

mereka; mendukung aktif, 

hidup sehat; menciptakan

lingkungan kerja yang aman; 

dan meningkatkan

perkembangan ekonomi

masyarakat di mana mereka

beroperasi.
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 Centralized database menyimpan data di satu lokasi yang

dapat diakses dari mana saja. Pencarian bisa cepat karena

mesin pencari tidak perlu memeriksa beberapa lokasi

terdistribusi untuk menemukan data yang responsif.

 Data warehouses yang mengintegrasikan data dari database

di seluruh perusahaan disebut data warehouses perusahaan

(Enterprise Data Warehouses -EDW)..
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TABLE 2.1 Opening Case Overview

Company • The Coca-Cola Company, coca-cola.com

• Keberlanjutan: www.coca-colacompany.com/sustainability

• $ 48 miliar dalam pendapatan penjualan dan laba sebesar $ 9 miliar, 2013

Industry • Perusahaan global memproduksi, menjual, dan mendistribusikan minuman

non-alkohol.

Product lines • Lebih dari 500 merek minuman ringan dan sparkling , kopi siap saji, jus, dan

minuman jus.

Digital 

technology

• Enterprise data warehouse (EDW)

• Big data and analytics

• Business intelligence

• Pada tahun 2014, pindah dari pendekatan desentralisasi ke pendekatan

terpusat, di mana data digabungkan secara terpusat dan tersedia melalui

platform bersama di seluruh organisasi.
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CONT...

Business 

challenges

• Pada tahun 2010, Coca-Cola memiliki 74 database unik, banyak dari mereka

menggunakan perangkat lunak yang berbeda untuk menyimpan dan 

menganalisis data. Berurusan dengan database dan sistem pelaporan yang 

tidak kompatibel tetap menjadi masalah dari tahun 2003 hingga 2013.

• Chief Big Data Insights Offi cer Esat Sezer telah menyatakan bahwa Coca-

Cola mengambil pendekatan strategis daripada pendekatan taktis dengan

data besar.

Global data 

sources

• Transaction and merchandising data

• Data from nationwide network of 74 bottlers

• Multichannel retail data

• Customer profi le data from loyalty programs

• Social media data

• Supply chain data

• Competitor data

• Sales and shipment data from bottling partners
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FIGURE 3.4 CENTRALIZED DATA ARCHITECTURE.
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FIGURE 3.5 DATA DARI TRANSAKSI ONLINE DAN OFFLINE DISIMPAN DALAM

BASIS DATA. DATA TENTANG ENTITAS SEPERTI PELANGGAN, PRODUK, 

PESANAN, DAN KARYAWAN DISIMPAN DENGAN CARA YANG TERORGANISASI.
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•MENDORONG KINERJA BISNIS

❑ Semua data distandardisasi melalui serangkaian proses master data

management (MDM), sebagaimana dibahas dalam Bab 2. Sebuah

enterprise data warehouse (EDW) menghasilkan satu tampilan dari semua

data ritel multisaluran.

❑ EDW menciptakan pandangan tepercaya tentang pelanggan, penjualan, dan

transaksi, memungkinkan Coca-Cola merespons dengan cepat dan akurat

terhadap perubahan dalam kondisi pasar.

❑ Pendekatan Coca-Cola terhadap Model Data dan Keputusan Big Data

diperlakukan sebagai aset strategis.
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❑ Data besar memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa jus jeruk

rasanya di tahun yang sama dan tersedia di mana saja di dunia.

❑ Jeruk yang digunakan oleh Coca-Cola memiliki puncak musim pertumbuhan

hanya tiga bulan. Memproduksi jus jeruk dengan rasa konsisten sepanjang

tahun meskipun kualitas pasokan jeruk yang tidak konsisten adalah

kompleks. Untuk menghadapi kompleksitas, model keputusan jus jeruk

dikembangkan, Black Book model.

❑ Model keputusan mengkuantifikasi hubungan antar variabel, yang

mengurangi ketidakpastian.

❑ Black Book menggabungkan data terperinci tentang 600 rasa yang

membentuk oranye, cuaca, preferensi pelanggan, hasil panen yang

diharapkan, tekanan biaya, preferensi konsumen regional, dan tingkat

keasaman atau kemanisan.
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QUESTIONS

1. Mengapa Coca-Cola Company memiliki petabyte data?

2. Mengapa penting bagi Coca-Cola untuk dapat memproses

data POS (Point-of-sale) dalam waktu dekat secara langsung?

3. Bagaimana Coca-Cola berupaya menciptakan pengalaman

pelanggan yang menguntungkan?

4. Apa pentingnya memiliki pandangan tepercaya tentang data?

5. Apa manfaat dari model keputusan?

6. Apa Black Book Model itu?

7. Jelaskan manfaat strategis dari Black Book Model .
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3.1 DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS

 Data adalah kekuatan pendorong di balik setiap bisnis yang

sukses. Operasi, perencanaan, kontrol, dan semua fungsi

manajemen lainnya sangat bergantung pada informasi yang

diproses, bukan data mentah. Dan, tidak ada yang mau

menunggu laporan bisnis penting atau jawaban spesifik untuk

pertanyaan mereka. Teknologi manajemen data yang membuat

pengguna tetap mendapat informasi dan mendukung berbagai

tuntutan bisnis adalah sebagai berikut:

❑ Databases

❑ Data warehouses

❑ Data marts

❑ Business intelligence (BI)

16



❑ Database menyimpan data yang dihasilkan oleh aplikasi bisnis,

sensor, operasi, dan sistem pemrosesan transaksi (TPS). Data dalam

basis data sangat tidak stabil. Perusahaan menengah dan besar

biasanya memiliki banyak basis data dari berbagai jenis.

❑ Data warehouses mengintegrasikan data dari banyak basis data dan

silo data, dan mengaturnya untuk analisis yang kompleks, penemuan

pengetahuan, dan untuk mendukung pengambilan keputusan.

Misalnya, data diambil dari database, diproses untuk

menstandardisasi formatnya, dan kemudian dimuat ke Data

warehouses pada waktu tertentu, seperti mingguan. Dengan

demikian, data dalam Data warehouses tidak mudah berubah — dan

siap untuk dianalisis.
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❑ Data mart adalah Data warehouses berskala kecil yang

mendukung satu fungsi atau satu departemen. Perusahaan

yang tidak mampu berinvestasi dalam Data warehousing dapat

dimulai dengan satu atau lebih data mart.

❑ Business intelligence (BI) tool memproses data dan melakukan

analisis statistik untuk wawasan dan penemuan — yaitu, untuk

menemukan hubungan yang bermakna dalam data, memberi

informasi secara real time, mendeteksi tren, dan

mengidentifikasi peluang dan risiko.
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•DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS AND SQL

 Sistem manajemen basis data (DBMSs) adalah perangkat

lunak yang digunakan untuk mengelola penambahan,

pembaruan, dan penghapusan data saat transaksi terjadi, dan

untuk mendukung query data dan pelaporan.

 Mereka adalah online transaction-processing (OLTP).

 SQL adalah bahasa query standar untuk mengakses database.
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CONT…

 Database management systems ((DBMSs) terintegrasi dengan

sistem pengumpulan data seperti TPS dan aplikasi bisnis;

menyimpan data dengan cara yang terorganisasi; dan

menyediakan fasilitas untuk mengakses dan mengelola data

itu. Selama 25 tahun terakhir, database relasional telah

menjadi model database standar yang diadopsi oleh sebagian

besar perusahaan.

 Database relasional menyimpan data dalam tabel yang terdiri

dari kolom dan baris, mirip dengan format spreadsheet, seperti

yang ditunjukkan pada Gambar 3.6.
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 Relational management systems (RDBMSs) menyediakan
akses ke data menggunakan bahasa deklaratif-bahasa query
terstruktur (SQL). Bahasa deklaratif menyederhanakan akses
data dengan mensyaratkan bahwa pengguna hanya
menentukan data apa yang ingin mereka akses tanpa
mendefinisikan bagaimana akses akan dicapai. Format
pernyataan SQL dasar adalah

SELECT column_name(s)

FROM table_name

WHERE condition

 Contoh SQL ditunjukkan pada Gambar 3.7.
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FIGURE 3.6 ILUSTRASI FORMAT DATA TERSTRUKTUR DATA NUMERIK DAN

ALFANUMERIK DISUSUN DALAM BARIS DAN KOLOM YANG SUDAH

DITENTUKAN SERUPA DENGAN YANG ADA DALAM SPREADSHEET EXCEL.
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FIGURE  3.7 SEBUAH CONTOH DARI SQL UNTUK MENGAKSES INFORMASI

KARYAWAN BERDASARKAN TANGGAL PENERIMAAN.
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•DBMS FUNCTIONS

❑ Pandangan yang akurat dan konsisten tentang data di seluruh
perusahaan diperlukan agar orang dapat membuat keputusan yang
terinformasi dan dapat ditindaklanjuti yang mendukung strategi
bisnis.

❑ Fungsi yang dilakukan oleh DBMS untuk membantu membuat
tampilan seperti itu adalah:
▪ Penyaringan dan pembuatan profil data: Memproses dan menyimpan data

secara efisien. Periksa data untuk kesalahan, inkonsistensi, redudansi, dan
informasi yang tidak lengkap.

▪ Integritas data dan pemeliharaan: Perbaiki, standarisasi, dan verifikasi
konsistensi dan integritas data.

▪ Sinkronisasi data: Mengintegrasikan, mencocokkan, atau menautkan data
dari sumber yang berbeda.

▪ Keamanan data: Periksa dan kontrol integritas data dari waktu ke waktu.

▪ Akses data: Memberikan akses yang sah ke data dengan cara yang
direncanakan dan ad hoc dalam waktu yang dapat diterima.
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TECH NOTE 3.1 FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN KINERJA

DBMS

 Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan ketika
mengevaluasi kinerja database adalah sebagai berikut.
▪ Latensi data. Latensi adalah waktu yang berlalu (atau penundaan)

antara saat data dibuat dan kapan data tersedia untuk kueri atau
laporan.

▪ Kemampuan untuk menangani volatilitas data. Basis data memiliki
kekuatan pemrosesan untuk menangani volatilitas data.

▪ Waktu respons queri. Volume data berdampak waktu respons terhadap
kueri dan eksplorasi data.

▪ Konsistensi data. Konsistensi langsung berarti bahwa segera setelah
data diperbarui, respons terhadap permintaan baru akan
mengembalikan nilai yang diperbarui.

▪ Prediktabilitas query. Semakin besar jumlah query ad hoc atau tak
terduga, semakin fleksibel database yang dibutuhkan.
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PEMROSESAN TRANSAKSI ONLINE DAN PEMROSESAN ANALISIS 

ONLINE

▪ Ketika sebagian besar transaksi bisnis terjadi — misalnya, sebuah barang

dijual atau dikembalikan, pesanan dikirim atau dibatalkan, pembayaran

atau setoran dilakukan — perubahan dilakukan segera ke database.

▪ Perubahan online ini adalah tambahan, pembaruan, atau penghapusan.

▪ DBMS mencatat dan memproses transaksi dalam basis data, dan

mendukung query dan pelaporan.

▪ Mengingat fungsinya, DBMS disebut sebagai sistem pemrosesan transaksi

online (OLTP).

▪ OLTP adalah desain database yang memecah informasi yang rumit menjadi

tabel data yang lebih sederhana untuk mencapai keseimbangan antara

efisiensi pemrosesan transaksi dan efisiensi query.

▪ OLTP database memproses jutaan transaksi per detik. Namun, basis data

tidak dapat dioptimalkan untuk penambangan data, sistem pemrosesan

analitik online kompleks (OLAP), dan dukungan keputusan.
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 Sistem pemrosesan transaksi online (OLTP) dirancang untuk mengelola

data transaksi, yang tidak stabil.
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DBMS DAN DATA WAREHOUSING VENDORS RESPOND 

TERHADAP DATA TERBARU

Peringkat Vendor DBMS

 DBMS perusahaan dengan peringkat tertinggi pada pertengahan 2014 

adalah MySQL Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, DB2 IBM, dan 

Database Teradata. Sebagian besar berjalan di beberapa sistem operasi 

(OS).

▪ MySQL, yang diakuisisi oleh Oracle pada Januari 2010, memberdayakan ratusan ribu situs 

web komersial dan sejumlah besar aplikasi internal perusahaan.

▪ SQL Server’s memberikan kemudahan penggunaan, ketersediaan, dan integrasi sistem 

operasi Windows SQL membuatnya menjadi pilihan yang mudah bagi perusahaan yang 

memilih produk Microsoft untuk perusahaan mereka.

▪ PostgreSQL adalah database sumber terbuka paling canggih, yang sering digunakan oleh 

aplikasi game online dan Skype, Yahoo !, dan MySpace.

▪ DB2 banyak digunakan di pusat data dan berjalan di Linux, UNIX, Windows, dan 

mainframe.
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• ARSITEKTUR DATABASE TERPUSAT DAN DISTRIBUSI

 Database terpusat atau terdistribusi, seperti yang ditunjukkan pada

Gambar 3.9. Kedua jenis database membutuhkan satu atau lebih

cadangan dan harus diarsipkan di tempat dan di luar lokasi jika terjadi

kecelakaan atau insiden keamanan.

➢ Centralized Database Architecture

➢ Distributed Database Architecture
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• ARSITEKTUR BASIS DATA TERSENTRALISASI

Sebuah pangkalan data terpusat menyimpan semua file terkait di lokasi pusat

— seperti yang Anda baca dalam kasus pembukaan Coca-Cola. Selama

beberapa dekade platform basis data utama terdiri dari file database terpusat

pada komputer mainframe besar. Manfaat konfigurasi database terpusat

meliputi:

1. Kontrol kualitas data yang lebih baik. Konsistensi data lebih mudah ketika

data disimpan di satu lokasi fisik karena penambahan data, pembaruan,

dan penghapusan dapat dilakukan dengan cara yang terawasi dan teratur.

2. Keamanan TI yang lebih baik. Data diakses melalui komputer host terpusat,

di mana mereka dapat dilindungi dengan lebih mudah dari akses tidak sah

atau modifikasi.
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• DISTRIBUTED DATABASE ARCHITECTURE

 Sistem database terdistribusi memungkinkan aplikasi pada komputer dan

ponsel untuk mengakses data dari database lokal dan remote, seperti yang

digambarkan pada Gambar 3.10. Database terdistribusi menggunakan

arsitektur client / server untuk memproses permintaan informasi. Komputer

dan perangkat seluler yang mengakses server disebut klien. Basis data

disimpan di server yang berada di pusat data perusahaan, awan pribadi,

atau cloud publik.
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FIGURE 3.9 PERBANDINGAN

BASIS DATA TERPUSAT DAN

TERDISTRIBUSI.
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• SAMPAH MASUK SAMPAH KELUAR

❑ Pengumpulan data adalah proses yang sangat kompleks yang dapat

menimbulkan masalah terkait kualitas data yang dikumpulkan. Oleh karena

itu, terlepas dari bagaimana data dikumpulkan, mereka perlu divalidasi

agar pengguna tahu bahwa mereka dapat memercayai mereka. Ekspresi

klasik yang merangkum situasi adalah “sampah masuk, sampah keluar”

(GIGO) dan berpotensi “sampah masuk, masalahkeluar.”

❑ Dalam kasus terakhir, data berkualitas buruk dipercaya dan digunakan

sebagai dasar perencanaan. Anda telah menemukan perlindungan data,

seperti pemeriksaan integritas, untuk membantu meningkatkan kualitas

data ketika Anda mengisi formulir online. Misalnya, formulir tidak akan

menerima alamat e-mail yang tidak diformat dengan benar.
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• DATA LIFE CYCLE AND DATA PRINCIPLES

1. Principle of diminishing data value.

2. Principle of 90/90 data use.

3. Principle of data in context.
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• MASTER DATA AND MASTER DATA MANAGEMENT

 Ketika data menjadi lebih kompleks dan volume mereka meledak, kinerja

database menurun. Salah satu solusinya adalah penggunaan data master

dan manajemen data master (MDM), seperti yang diperkenalkan di Bab 2.

Proses MDM mengintegrasikan data dari berbagai sumber atau aplikasi

perusahaan untuk membuat tampilan yang lebih lengkap (terpadu) dari

pelanggan, produk, atau entitas lain .
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QUESTIONS

1. Jelaskan database dan sistem manajemen basis data (DBMS).

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem pemrosesan transaksi online 

(OLTP).

3. Mengapa data dalam basis data berubah-ubah?

4. Jelaskan proses apa yang dioptimalkan DBMS untuk dijalankan.

5. Apa biaya atau risiko bisnis dari kualitas data yang buruk?

6. Jelaskan siklus hidup data.

7. Apa fungsi manajemen data master (MDM)?
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3.2 DATA WAREHOUSE DAN BIG DATA ANALYTICS

 Manajer pemasaran senior peritel besar AS mengetahui bahwa 

perusahaannya terus kehilangan pangsa pasar ke pesaing di banyak 

segmen menguntungkan mereka. Kerugian berlanjut bahkan setelah 

kampanye penjualan yang menggabungkan promosi online dengan 

peningkatan penjualan (Brown, Chui, & Manyika, 2011).
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• FOUR V’S OF DATA ANALYTICS

1. Ragam/Variety : Lingkungan analitik telah berkembang dari
menarik data dari sistem perusahaan untuk memasukkan
data besar dan sumber tidak terstruktur.

2. Volume: Volume besar data terstruktur dan tidak terstruktur
dianalisis.

3. Kecepatan/Velocity : Kecepatan akses ke laporan yang
diambil dari data menentukan perbedaan antara analitik
yang efektif dan tidak efektif.

4. Kebenaran/Veracity : Memvalidasi data dan mengekstraksi
wawasan yang dapat dipercaya oleh manajer dan pekerja
adalah faktor kunci dari analisis yang sukses. Kepercayaan
pada analitik menjadi semakin sulit dengan ledakan sumber
data.
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ENTERPRISE DATA WAREHOUSE AND DATA MART

❑ Data Warehouse menyimpan data dari berbagai sistem sumber dan basis

data di seluruh perusahaan untuk menjalankan kueri analitis terhadap

kumpulan data besar yang dikumpulkan dalam jangka waktu lama.

❑ Warehouse adalah sumber utama data yang dibersihkan untuk analisis,

pelaporan, dan BI.

❑ Seringkali data diringkas dengan cara yang memungkinkan respons cepat

terhadap Query.

❑ Misalnya, hasil query dapat mengungkapkan perubahan dalam perilaku

pelanggan dan mendorong keputusan untuk mengembangkan kembali

strategi periklanan.

❑ Data Warehouse yang mengumpulkan data dari berbagai sumber dan basis

data di seluruh perusahaan disebut Enterprise Data Warehouses (EDW).

Tech Note 3.2 merangkum karakteristik utama dari dua jenis penyimpanan

data.
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TECH NOTE 3.2 RINGKASAN PERBEDAAN ANTARA DATABASE 

DAN DATA WAREHOUSES

❑ Database adalah:
▪ Didesain dan dioptimalkan untuk memastikan bahwa setiap transaksi

dicatat dan disimpan dengan segera.

▪ Volatil karena data terus diperbarui, ditambahkan, atau diedit.

▪ Sistem OLTP.

❑ Data warehouses adalah:
▪ Dirancang dan dioptimalkan untuk analisis dan respons cepat terhadap

pertanyaan.

▪ Nonvolatile. Stabilitas ini penting untuk dapat menganalisis data dan

membuat perbandingan. Ketika data disimpan, mereka mungkin tidak

pernah diubah atau dihapus untuk melakukan analisis tren atau

membuat perbandingan dengan data yang lebih baru.

▪ Sistem OLAP.

▪ Subjek yang berorientasi, yang berarti bahwa data yang diambil diatur

untuk memiliki data serupa yang dihubungkan bersama.
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❑ Prosedur untuk Menyiapkan Data EDW untuk Analytics

1. Diekstrak dari database yang ditunjuk.

2. Berubah dengan format standar, membersihkan data,

mengintegrasikannya.

3. Dimuat ke dalam data warehouse.

❑ Ketiga prosedur ini — mengekstrak, mengubah, dan memuat — disebut oleh

ETL (extract, transform, and load) (Gambar 3.14).

❑ Di warehouse, data bersifat hanya-baca; artinya, mereka tidak berubah

sampai ETL berikutnya.

41



FIGURE 3.14 DATA MASUKKAN DATABASE DARI SISTEM TRANSAKSI. DATA

YANG MENARIK DIEKSTRAKSI DARI DATABASE, DIUBAH UNTUK

MEMBERSIHKAN DAN MENSTANDARDISASI MEREKA, DAN KEMUDIAN

DIMUAT KE DALAM GUDANG DATA. KETIGA PROSES INI DISEBUT ETL.
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MEMBANGUN DATA WAREHOUSE

❑ Gambar 3.15 diagram proses membangun dan menggunakan data

warehouse. Data organisasi disimpan dalam sistem operasional (sisi kiri

gambar).

❑ Tidak semua data ditransfer ke gudang data. Seringkali, hanya data

ringkasan yang ditransfer.

❑ Warehouse mengatur data dalam berbagai cara — berdasarkan subjek,

area fungsional, vendor, dan produk.

❑ Seperti yang ditunjukkan, arsitektur data warehouse mendefinisikan aliran

data yang dimulai ketika data ditangkap oleh sistem transaksi; sumber data

disimpan dalam database transaksional (operasional); Proses ETL

memindahkan data dari basis data ke gudang data atau mart data, tempat

data tersedia untuk akses, laporan, dan analisis.
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DUKUNGAN REAL TIME DARI DATA WAREHOUSE AKTIF

❑ Teknologi data warehouse awal terutama didukung aplikasi strategis yang

tidak memerlukan waktu respon instan, interaksi pelanggan langsung, atau

integrasi dengan sistem operasional.

❑ ETL mungkin telah dilakukan sekali seminggu atau sebulan sekali.

❑ Namun, permintaan informasi untuk mendukung interaksi dan operasi

pelanggan real time mengarah pada pergudangan dan analisis data real-

time — dikenal sebagai active data warehouse (ADW).

❑ Peningkatan besar dalam daya komputasi, kecepatan pemrosesan, dan

memori membuat ADW menjadi mungkin.
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FIGURE 3.15 DATABASE, GUDANG DATA DAN MART, DAN

ARSITEKTUR BI
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DATA WAREHOUSING MENDUKUNG AKSI DAN KEPUTUSAN

 Banyak organisasi membangun gudang data karena mereka frustrasi

dengan data yang tidak konsisten yang tidak dapat mendukung keputusan

atau tindakan.

 Dilihat dari perspektif ini, data warehouses adalah investasi infrastruktur

yang dibuat perusahaan untuk mendukung operasi yang sedang

berlangsung dan masa depan, seperti:

❑ Pemasaran dan penjualan. Selalu memberi tahu orang-orang tentang status

produk, efektivitas program pemasaran, dan profitabilitas lini produk; dan

memungkinkan mereka mengambil tindakan cerdas untuk memaksimalkan

profitabilitas per pelanggan.

❑ Penetapan harga dan kontrak. Menghitung biaya secara akurat untuk

mengoptimalkan penetapan harga suatu kontrak. Tanpa data biaya yang akurat,

harga mungkin di bawah atau terlalu dekat dengan biaya; atau harga mungkin

tidak kompetitif karena terlalu tinggi.
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❑ Peramalan/Forecasting. Perkirakan permintaan pelanggan untuk produk dan

layanan.

❑ Penjualan. Menghitung profitabilitas dan produktivitas penjualan untuk semua

wilayah dan wilayah; menganalisis hasil berdasarkan geografi, produk, grup

penjualan, atau individu.

❑ Keuangan. Menyediakan data waktu nyata untuk persyaratan kredit yang

optimal, analisis portofolio, dan tindakan yang mengurangi risiko atau biaya

utang yang buruk.

❑ Tabel 3.3 merangkum beberapa aplikasi penyimpanan data yang

berhasil.
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ANALISIS BIG DATA DAN DISCOVERY DATA

❑ Analisis data membantu pengguna menemukan wawasan. Wawasan ini

dikombinasikan dengan keahlian manusia memungkinkan orang untuk

mengenali hubungan yang bermakna lebih cepat atau mudah; dan lebih

jauh lagi, menyadari implikasi strategis dari situasi ini.

❑ Bayangkan mencoba memahami data yang cepat dan luas yang dihasilkan

oleh kampanye media sosial di Facebook atau oleh sensor yang melekat

pada mesin atau benda.

❑ Sensor murah memungkinkan untuk memantau semua jenis benda fisik —

sementara analisis memungkinkan untuk memahami data tersebut untuk

mengambil tindakan secara waktu nyata.

❑ Misalnya, data sensor dapat dianalisis secara waktu nyata:
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o Untuk memantau dan mengatur suhu dan kondisi iklim makanan yang

mudah rusak saat diangkut dari peternakan ke supermarket.

o Mengendus tanda-tanda pembusukan buah-buahan dan sayuran

mentah dan mendeteksi risiko kontaminasi E.coli.

o Untuk melacak kondisi mesin operasi dan memprediksi kemungkinan

kegagalan.

o Untuk melacak keausan mesin dan menentukan kapan pemeliharaan

preventif diperlukan.
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TABLE 3.3 Data Warehouse Applications by Industry

Industry • Applications

Airline Penugasan kru, penyebaran pesawat, analisis profitabilitas rute, promosi

kesetiaan pelanggan

Banking and fi

nancial

Layanan pelanggan, analisis tren, promosi layanan dan produk, 

pengurangan biaya IS

Credit card Layanan pelanggan, layanan informasi baru dengan biaya, deteksi penipuan

Defense contracts Transfer teknologi, produksi aplikasi militer

E-business Data warehouses dengan kemampuan personalisasi, preferensi pemasaran 

/ belanja yang memungkinkan penjualan lebih tinggi dan penjualan silang

Government Melaporkan tentang area kejahatan, keamanan dalam negeri

Health care Pengurangan biaya operasional

Investment and 

insurance

Manajemen risiko, analisis pergerakan pasar, analisis kecenderungan

pelanggan, manajemen portofolio

Retail chain Analisis tren, analisis pola pembelian, kebijakan harga, kontrol inventaris, 

promosi penjualan, keputusan saluran distribusi yang optimal



FIGURE 3.16

MESIN DATA 

YANG 

DIHASILKAN DARI

OBJEK FISIK

MENJADI BAGIAN

YANG JAUH LEBIH

BESAR DARI BIG 

DATA DAN

ANALITIK.
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QUESTIONS

1. Mengapa keahlian dan penilaian manusia penting untuk analitik data?

Berikan contoh.

2. Apa hubungan antara kualitas data dan nilai analitik?

3. Mengapa data perlu dimasukkan ke dalam konteks yang bermakna?

4. Apa perbedaan antara database dan gudang data?

5. Jelaskan ETL dan CDC.

6. Apa keuntungan dari active data warehouse (ADW)?

7. Mengapa perusahaan mungkin berinvestasi dalam data mart?

8. Bagaimana cara produsen dan perawatan kesehatan mendapat manfaat

dari analitik data?

9. Jelaskan bagaimana Hadoop mengimplementasikan MapReduce dalam

dua tahap.
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3.3 DATA AND TEXT MINING

❑ Saat Anda membaca, DBMSs mendukung Query untuk mengekstrak data

atau mendapatkan jawaban dari basis data besar. Tetapi untuk melakukan

Query, Anda harus mengetahui terlebih dahulu apa yang harus ditanyakan

atau apa yang ingin Anda jawab.

❑ Dalam penambangan data dan penambangan teks, itu kebalikannya.

❑ Data dan penambangan teks digunakan untuk menemukan pengetahuan

yang Anda tidak tahu ada dalam database.

❑ Analisis bisnis menggambarkan seluruh fungsi penerapan teknologi,

algoritme, keahlian manusia, dan penilaian. Penambangan data dan teks

adalah teknik analitik khusus.
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MENCIPTAKAN NILAI BISNIS

❑ Perusahaan berinvestasi dalam alat data mining untuk menambah nilai

bisnis.

❑ Nilai bisnis digolongkan ke dalam tiga kategori, seperti yang ditunjukkan

pada Gambar 3.18.

❑ Berikut adalah kasus singkat yang menggambarkan jenis nilai bisnis yang

dibuat oleh data dan teks mining.

1. Menggunakan analisis pola, Argo Corporation, produsen peralatan

pertanian yang berbasis di Georgia, mampu mengoptimalkan opsi

konfigurasi produk untuk mesin pertanian dan permintaan pelanggan

resl time untuk menentukan konfigurasi dasar yang optimal untuk

mesin-mesinnya. Akibatnya, Argo mengurangi variasi produk hingga 61

persen dan memangkas persediaan hingga 81 persen sementara tetap

mempertahankan tingkat layanannya.
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2. Mega-retailer Walmart ingin para pembelanja onlinenya menemukan

apa yang mereka cari dengan lebih cepat. Walmart menganalisis data

clickstream dari 45 juta pembelanja online bulanannya; kemudian

menggabungkan data tersebut dengan skor popularitas yang

berhubungan dengan kategori dan produk. Skor popularitas telah

dihasilkan oleh teks menambang aliran media sosial pengecer.

Pelajaran yang diambil dari analisis diintegrasikan ke dalam mesin

pencari Polaris yang digunakan oleh pelanggan di situs web

perusahaan. Polaris telah menghasilkan peningkatan 10 hingga 15

persen dalam pembelanjaan online yang menyelesaikan pembelian,

yang setara dengan $ 1 miliar dalam penjualan online inkremental.
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3. McDonald's bakery operation menggantikan peralatan manual dengan

analisis foto berkecepatan tinggi untuk memeriksa ribuan roti per menit

untuk warna, ukuran, dan distribusi biji wijen. Secara otomatis, oven dan

proses pemanggangan menyesuaikan secara instan untuk membuat roti

seragam dan mengurangi ribuan pon limbah setiap tahun. Perusahaan

produk makanan lain juga menggunakan analisis foto untuk menyortir

setiap jenis kentang goreng yang diproduksi untuk mengoptimalkan

kualitas.

4. Asuransi Infi nity menemukan wawasan baru yang diterapkan untuk

meningkatkan kinerja operasi penipuannya. Teks perusahaan asuransi

menambang bertahun-tahun laporan adjuster untuk mencari pendorong

utama klaim curang. Akibatnya, perusahaan mengurangi penipuan

hingga 75 persen, dan menghapus pemasaran ke pelanggan dengan

kemungkinan klaim curang yang tinggi.
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FIGURE 3.18 NILAI BISNIS DIGOLONGKAN KE DALAM TIGA

KATEGORI.
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Membuat keputusan yang lebih tepat pada saat mereka perlu dibuat

Menemukan wawasan, pola, atau hubungan yang tidak diketahui

Mengotomasi dan menyederhanakan atau mendigitalkan proses bisnis



DATA AND TEXT MINING

 Perangkat lunak Data mining memungkinkan pengguna untuk menganalisis

data dari berbagai dimensi atau sudut, mengkategorikannya, dan

menemukan korelasi atau pola di antara bidang di data warehouse.

 Hingga 75 persen data organisasi adalah dokumen pengolah kata yang

tidak terstruktur, media sosial, pesan teks, audio, video, gambar dan

diagram, faks dan memo, call center atau catatan klaim, dan sebagainya.

 Penambangan teks adalah kategori luas yang melibatkan menafsirkan kata

dan konsep dalam konteks.

 Setiap pelanggan menjadi pendukung atau musuh merek dengan bebas

mengekspresikan pendapat dan sikap yang menjangkau jutaan pelanggan

saat ini atau calon pelanggan lainnya di media sosial.

 Text mining membantu perusahaan memanfaatkan ledakan opini

pelanggan yang diungkapkan secara online.
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•MENGGABUNGKAN DATA AND TEXT MINING

❑ Menggabungkan data dan Text Mining dapat menciptakan nilai yang lebih

besar.

❑ Palomäki dan Oksanen (2012) menunjukkan bahwa Text Mining atau data

nonstruktural memungkinkan organisasi untuk meramalkan masa depan,

bukan hanya melaporkan masa lalu.

❑ Mereka juga mencatat bahwa metode peramalan menggunakan data

terstruktur yang ada dan teks tidak terstruktur dari sumber internal dan

eksternal memberikan pandangan terbaik tentang apa yang ada di depan.
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•PROSEDUR ANALISIS TEKS

 Dengan analisis teks, informasi diekstraksi dari sejumlah besar berbagai

jenis informasi tekstual.

 Langkah-langkah dasar yang terlibat dalam analisis teks meliputi:
1. Eksplorasi. Pertama, dokumen dieksplorasi. Ini mungkin terjadi dalam bentuk

jumlah kata sederhana dalam koleksi dokumen, atau dengan secara manual

membuat bidang topik untuk mengkategorikan dokumen setelah membaca

contohnya. Misalnya, apa jenis masalah utama (kegagalan mesin atau rem) yang

telah diidentifikasi dalam klaim garansi mobil baru-baru ini? Tantangan dari

upaya eksplorasi adalah salah eja atau disingkat kata, akronim, atau ucapan

populer.

2. Preprocessing. Sebelum analisis atau kategorisasi konten secara otomatis, teks

mungkin perlu dipreprocess untuk menstandardkannya semaksimal mungkin.

Seperti dalam analisis tradisional, hingga 80 persen waktu preprocessing dapat

dihabiskan untuk menyiapkan dan menstandardisasi data. Kata-kata yang salah

eja, singkatan, dan bahasa gaul mungkin perlu diubah menjadi istilah yang

konsisten. Sebagai contoh, BTW akan distandardisasi menjadi “by the way” dan

“left voice message” dapat ditandai sebagai “lvm.”
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3. Pengkategorian dan Pemodelan. Konten kemudian siap dikategorikan.

Mengkategorikan pesan atau dokumen dari informasi yang terdapat di

dalamnya dapat dicapai dengan menggunakan model statistik dan aturan

bisnis. Seperti pengembangan model tradisional, dokumen sampel diperiksa

untuk melatih model. Dokumen tambahan kemudian diproses untuk

memvalidasi keakuratan dan ketepatan model, dan akhirnya dokumen baru

dievaluasi menggunakan model akhir (skor). Model kemudian dapat

dimasukkan ke dalam produksi untuk pemrosesan dokumen baru secara

otomatis ketika mereka tiba.

61



QUESTIONS

1. Jelaskan data mining.

2. Bagaimana cara data mining menghasilkan atau memberikan nilai? 

Berikan contoh.

3. Apa itu text mining?

4. Jelaskan prosedur text mining.
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3.4 BUSINESS INTELLIGENCE

 Yang memungkinkannya untuk memenuhi kebutuhan klien secara

menyeluruh dan secepat mungkin. Selama hampir satu dekade,

manajemen kinerja telah berevolusi dari proses manual pembuatan laporan

ke dasbor yang digerakkan oleh BI dan peringatan yang ditentukan

pengguna yang memungkinkan para pemimpin bisnis untuk secara proaktif

menghadapi kendala dan mengidentifikasi peluang untuk pertumbuhan

dan peningkatan
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BUSINESS BENEFITS OF BI

❑ BI menyediakan data pada saat nilai kepada pembuat keputusan —

memungkinkannya untuk mengambil fakta-fakta penting dari data

perusahaan secara real time atau mendekati waktu nyata. Solusi BI dengan

dasbor yang dirancang dengan baik, misalnya, menyediakan pengecer

dengan visibilitas yang lebih baik ke dalam inventaris untuk membuat

keputusan yang lebih baik tentang apa yang harus dipesan, berapa banyak,

dan kapan untuk mencegah kehabisan stok atau meminimalkan inventaris

yang ada di rak-rak gudang
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TANTANGAN UMUM: SELEKSI DAN KUALITAS DATA

❑ Perusahaan tidak dapat menganalisis semua data mereka — dan banyak

dari mereka tidak akan menambah nilai. Oleh karena itu, tantangan tak

berujung adalah bagaimana menentukan data yang akan digunakan untuk

BI dari apa yang tampaknya seperti opsi tidak terbatas (Schroeder, 2013).

❑ Salah satu tujuan strategi BI adalah menyediakan kerangka kerja untuk

memilih data yang paling relevan tanpa membatasi pilihan untuk

mengintegrasikan sumber data baru.

❑ Informasi yang berlebihan merupakan masalah utama bagi para eksekutif

dan karyawan. Tantangan umum lainnya adalah kualitas data, khususnya

yang berkaitan dengan informasi online, karena sumber dan keakuratannya

mungkin tidak dapat diverifikasi.
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MENDAPATKAN STRATEGI BISNIS DENGAN STRATEGI BI

Laporan dan dasbor adalah alat pengiriman, tetapi mereka mungkin tidak

memberikan intelijen bisnis. Untuk mendapatkan nilai terbesar dari BI, CIO

perlu bekerja dengan CFO dan para pemimpin bisnis lainnya untuk

menciptakan program tata kelola BI yang misinya adalah untuk mencapai hal-

hal berikut (Acebo et al., 2013):

1. Mengartikulasikan strategi bisnis dengan jelas.

2. Dekonstruksi strategi bisnis ke dalam seperangkat tujuan dan sasaran spesifik —

target.

3. Identifikasi indikator kinerja utama (KPI) yang akan digunakan untuk mengukur

kemajuan menuju setiap target.

4. Prioritaskan daftar KPI.

5. Buat rencana untuk mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan prioritas.

6. Perkirakan biaya yang dibutuhkan untuk menerapkan rencana BI.

7. Menilai dan memperbarui prioritas berdasarkan hasil bisnis dan perubahan dalam

strategi bisnis.
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FIGURE 3.19 EMPAT FAKTOR YANG BERKONTRIBUSI TERHADAP

PENINGKATAN PENGGUNAAN BI.
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ARSITEKTUR DAN ANALITIK BI

 Arsitektur BI sedang mengalami kemajuan teknologi dalam menanggapi

data besar dan tuntutan kinerja pengguna akhir (Watson, 2012). Vendor BI

menghadapi tantangan sosial, sensor, dan jenis data baru lainnya yang

harus dikelola dan dianalisis.
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QUESTIONS

1. Bagaimana BI meningkatkan manajemen kinerja di Quicken Loans?

2. Apa manfaat bisnis dari BI?

3. Apa dua tantangan terkait data yang harus diselesaikan untuk BI untuk

menghasilkan wawasan yang bermakna?

4. Apa langkah-langkah dalam program tata kelola BI?

5. Apa itu pendekatan pengembangan yang digerakkan oleh bisnis?

6. Apa artinya mengebor, dan mengapa itu penting?

7. Apa empat faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan penggunaan

BI?

8. Bagaimana BI membantu CarMax mencapai pertumbuhan pendapatan

yang mencatat rekor?
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3.5 ELECTRONIC RECORDS MANAGEMENT

❑ Semua organisasi membuat dan menyimpan catatan bisnis. Rekaman

adalah dokumentasi acara bisnis, tindakan, keputusan, atau transaksi.

❑ Contohnya adalah kontrak, penelitian dan pengembangan, dokumen

sumber akuntansi, memo, komunikasi pelanggan / klien, keputusan

perekrutan dan promosi, notulen rapat, pos sosial, teks, email, konten situs

web, catatan basis data, dan kertas dan file elektronik.

❑ Dokumen bisnis seperti spreadsheet, pesan e-mail, dan dokumen pengolah

kata adalah sejenis catatan. Sebagian besar rekaman disimpan dalam

format elektronik dan disimpan sepanjang siklus hidup mereka — mulai dari

pembuatan hingga pengarsipan akhir atau penghancuran dengan sistem

electronic records management (ERM).
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TUGAS HUKUM UNTUK MENDAPATKAN RECORDS BUSINESS

❑ Perusahaan harus siap untuk menanggapi audit, penyelidikan federal,

tuntutan hukum, atau tindakan hukum lainnya terhadap mereka. Jenis

tuntutan hukum terhadap perusahaan termasuk pelanggaran paten,

kelalaian keamanan produk, pencurian kekayaan intelektual,

pelanggaran kontrak, penghentian salah, pelecehan, diskriminasi, dan

banyak lagi.

❑ Karena manajemen senior harus memastikan bahwa perusahaan

mereka mematuhi tugas hukum dan peraturan, mengelola catatan

elektronik (e-records) adalah masalah strategis untuk organisasi baik di

sektor publik dan swasta. Keberhasilan ERM sangat bergantung pada

kemitraan banyak pemain kunci, yaitu, manajemen senior, pengguna,

pengelola catatan, arsiparis, administrator, dan yang paling penting,

personil TI. Dikelola dengan baik, catatan adalah aset strategis. Tidak

dikelola atau dihancurkan, mereka menjadi kewajiban.
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PRAKTIK TERBAIK ERM

❑ Sistem ERM yang efektif menangkap semua data dan dokumen bisnis di

titik kontak pertama mereka — pusat data, laptop, ruang surat, di situs

pelanggan, atau kantor jarak jauh.

❑ Rekaman memasuki perusahaan dalam berbagai cara — dari formulir

online, kode bar, sensor, situs web, situs sosial, mesin fotokopi, email, dan

banyak lagi. Selain menangkap seluruh dokumen secara keseluruhan, data

penting dari dalam dokumen dapat diambil dan disimpan di pusat

penyimpanan yang dapat ditelusuri. Dengan cara ini, data dapat diakses

untuk mendukung keputusan bisnis yang diinformasikan dan tepat waktu.
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MANFAAT ERM

❑ Departemen atau perusahaan yang karyawannya menghabiskan sebagian

besar hari mereka untuk mengisi atau mengambil dokumen atau

menyimpan catatan kertas dapat mengurangi biaya secara signifikan

dengan ERM. Sistem ini meminimalkan inefisiensi dan frustrasi yang terkait

dengan pengelolaan dokumen kertas dan alur kerja. Namun, mereka tidak

membuat kantor tanpa kertas seperti yang telah diprediksi.

❑ ERM dapat membantu bisnis menjadi lebih efisien dan produktif dengan:

▪ Memungkinkan perusahaan untuk mengakses dan menggunakan konten yang

terdapat dalam dokumen.

▪ Memotong biaya tenaga kerja dengan mengotomatisasi proses bisnis.

▪ Mengurangi waktu dan upaya yang diperlukan untuk mencari informasi yang

dibutuhkan bisnis untuk mendukung pengambilan keputusan.

▪ Meningkatkan keamanan konten, sehingga mengurangi risiko pencurian

kekayaan intelektual.

▪ Meminimalkan biaya yang terkait dengan pencetakan, penyimpanan, dan

pencarian konten.
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ERM UNTUK PEMULIHAN BENCANA, KONTINUASI BISNIS, DAN 

KEPATUHAN

 Bisnis juga bergantung pada sistem ERM mereka untuk pemulihan bencana

dan kelangsungan bisnis, keamanan, berbagi pengetahuan dan kolaborasi,

dan akses jarak jauh dan terkontrol ke dokumen. Karena sistem ERM

memiliki kemampuan akses berlapis-lapis, karyawan dapat mengakses dan

mengubah hanya dokumen yang berwenang untuk mereka tangani.

 Ketika perusahaan memilih ERM untuk memenuhi persyaratan kepatuhan,

mereka harus mengajukan pertanyaan berikut:

1) Apakah perangkat lunak memenuhi kebutuhan organisasi? Misalnya, dapatkah

DMS dipasang di jaringan yang ada? Apakah dapat dibeli sebagai layanan?

2) Apakah perangkat lunak mudah digunakan dan dapat diakses dari browser Web,

aplikasi resmi, dan aplikasi e-mail? Jika tidak, orang tidak akan

menggunakannya.

3) Apakah perangkat lunak memiliki antarmuka Web yang ringan, modern, dan

grafis pengguna yang secara efektif mendukung pengguna jarak jauh?
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4) Sebelum memilih vendor, penting untuk memeriksa alur kerja dan bagaimana

data, dokumen, dan aliran komunikasi di seluruh perusahaan. Misalnya, tahu

informasi mana pada dokumen yang digunakan dalam keputusan bisnis.

Setelah kebutuhan dan persyaratan tersebut diidentifikasi, mereka memandu

pemilihan teknologi yang dapat mendukung jenis input — yaitu, menangkap dan

mengindeksnya sehingga dapat diarsipkan secara konsisten dan diambil sesuai

permintaan.
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QUESTIONS

1. Apa itu catatan bisnis?

2. Mengapa Electronic Records Management (ERM) merupakan 

isu strategis dan bukan sekadar masalah TI?

3. Mengapa perusahaan mungkin memiliki kewajiban hukum 

untuk menyimpan catatan? Berikan contoh.

4. Mengapa membuat cadangan cara yang tidak memadai 

untuk mengelola dokumen organisasi?

5. Apa manfaat dari ERM?
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