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ABSTRAK 

RUDI HARTOMO. Modul Extract, Transform, dan Load untuk Data Warehouse 

Tanaman Hortikultura Menggunakan Kettle. Dibimbing oleh RINA 

TRISMININGSIH.  

 
Kualitas data, kompleksitas sumber data, hubungan dalam data, logging, 

kepakaran internal, dukungan, ruang penyimpanan dan penjadwalan merupakan 

faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas data warehouse. Proses extraction, 

transformation, dan loading (ETL) merupakan penghubung antara sumber data 

dan data warehouse yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas data warehouse. 

Proses ETL pada data berukuran besar jika dilakukan secara manual merupakan 

cara yang tidak efisien karena variasi data dari sumber data yang berbeda-beda 

akan membutuhkan waktu yang lama. Efisiensi waktu, sumber daya, dan biaya 

dalam implementasi data warehouse membutuhkan tool yang dapat melakukan 

proses ETL secara otomatis. Penelitian ini membuat modul ETL untuk data 

warehouse tanaman hortikultura dengan menggunakan Kettle. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data tanaman hortikultura di Indonesia dari 

tahun 1960 sampai tahun 2014. Hasil penelitian ini berupa modul ETL berupa fail 

transformation dan job serta data warehouse tanaman hortikultura. Penelitian ini 

melakukan 2 pengujian yaitu pengujian ETL dan pengujian data warehouse.  

 

Kata Kunci: Data warehouse, ETL,  Kettle, tanaman hortikultura. 

ABSTRACT 

RUDI HARTOMO. Extract, Transform, and Load Module for Horticultural Corps 

Data Warehouse Using Kettle. Supervised by RINA TRISMININGSIH. 

 

Data quality, the complexity of the data source, dependencies in data, 

logging, in-house expertise, support, disk space, and scheduling are factors which 

influence the quality of data warehouse. Extraction, transformation, and loading 

(ETL) process connects the data source and the data warehouse which aims to 

improve the quality of the data warehouse. Running ETL processes manually on 

large data is not efficient because the variety of data sources will result in a long 

time. Minimizing time, resources and cost in the implementation of data 

warehouse requires a tool that can perform the ETL process automatically. This 

research built ETL modules for horticultural crops data warehouse using Kettle. 

This research used data horticultural crops in Indonesia from 1960 to 2014. The 

result of this research is an ETL module which shows transformation and job files 

and data warehouse horticultural crops. This research conducted two tests, namely, 

ETL and data warehouse testing. 

 

Keyword: Data warehouse, ETL, horticultural crops, Kettle. 

  



 

  

Skripsi 

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Komputer  

pada 

Departemen Ilmu Komputer 

MODUL EXTRACT, TRANSFORM, DAN LOAD UNTUK DATA  

WAREHOUSE TANAMAN HOLTIKULTURA 

MENGGUNAKAN  KETTLE 

RUDI HARTOMO 

DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

INSTITUT PERTANIAN BOGOR 

BOGOR 

2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penguji:   1   Hari Agung Adrianto, SKom MSi  

2 Irman Hermadi, SKom MS PhD   
 
  



 

 



 

 

PRAKATA 
 

Segala puji bagi Allah atas segala nikmat, rahmat serta karunia-Nya 

sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian yang berjudul Modul Extract, 

Transform, dan Load untuk Data Warehouse Tanaman Hortikultura 

Menggunakan Kettle. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi 

Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam serta kepada keluarganya, sahabatnya, 

serta para pengikutnya. Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak 

yang telah berperan dalam penelitian ini, yaitu: 

1 Ayahanda Mungin, Ibunda Suntiyah, serta Kakak Ary Gustanto, Dani Priadi, 

dan Lukman Triawan atas doa, kasih sayang, dukungan, serta motivasi kepada 

penulis untuk penyelesaian penelitian ini. 

2 Ibu Rina Trisminingsih, SKom MT selaku dosen pembimbing yang telah 

memberi banyak ide, saran, bantuan, serta dukungan sampai selesainya 

penelitian ini. 

3 Bapak Hari Agung Adrianto, SKom MSi  dan Bapak Irman Hermadi, SKom 

MS PhD sebagai penguji. 

4 Teman-teman Ilmu Komputer IPB angkatan 48 dan kelas TPB Q13 atas segala 

kebersamaan, bantuan, dukungan, serta kenangan bagi penulis selama 

menjalani masa studi. 

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat. 

 

 

Bogor, Agustus 2015 

 

Rudi Hartomo 

 

  



 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL vi 

DAFTAR GAMBAR vi 

DAFTAR LAMPIRAN vi 

PENDAHULUAN 1 

Latar Belakang 1 

Perumusan Masalah 2 

Tujuan Penelitian 2 

Manfaat Penelitian 2 

Ruang Lingkup Penelitian 2 

METODE 2 

Data Penelitian 2 

Tahapan Penelitian 2 

Lingkungan Pengembangan 8 

HASIL DAN PEMBAHASAN 8 

Pengunduhan Data 8 

Praproses Data 9 

Perancangan Data Warehouse 9 

Pemodelan ETL 11 

Implementasi ETL 14 

Pembuatan Kubus Data 17 

Pengujian ETL 17 

SIMPULAN DAN SARAN 19 

Simpulan 19 

Saran 19 

DAFTAR PUSTAKA 19 

LAMPIRAN 21 

RIWAYAT HIDUP 27 

 

 

 

 



 

 

DAFTAR TABEL 
 

1  Struktur dimensi 10 
2  Tabel fakta data warehouse tanaman hortikultura 10 
3  Tabel dimensi komoditas 10 
4  Tabel dimensi lokasi 10 
5  Tabel dimensi status angka 11 
6  Tabel dimensi waktu 11 

 

 

DAFTAR GAMBAR 
 

1  Tahapan penelitian 3 
2  Ilustrasi skema bintang (Han dan Kamber 2011) 4 

3  Notasi pemodelan konseptual ETL (Vassiliadis et al. 2002) 4 
4  Template transformasi (Vassiliadis et al. 2002) 5 
5  Notasi pemodelan logika (Simitsis 2005) 6 
6  Pemodelan fisik 6 
7  Ilustrasi kubus data (Han dan Kamber 2011) 7 
8  Skema bintang tanaman hortikultura (Permana 2015) 9 
9  Skema bintang tanaman hortikultura setelah dilakukan perubahan 10 

10  Pemodelan konseptual untuk tabel dimensi komoditas 11 
11  Pemodelan konseptual untuk tabel fakta data warehouse tanaman 

hortikultura 12 
12  Pemodelan logika untuk tabel dimensi komoditas 12 
13  Pemodelan logika untuk tabel fakta data warehouse tanaman hortikultura 13 
14  Pemodelan fisik tabel dimensi komoditas 13 

15  Pemodelan fisik tabel fakta data warehouse tanaman hortikultura 14 
16  Implementasi ETL tabel dimensi komoditas 15 
17  Implementasi ETL tabel fakta data warehouse tanaman hortikultura 15 

18  Proses BigDump 16 
19  Modul job data warehouse tanaman hortikultura 17 
20  Perancangan kubus data warehouse tanaman hortikultura 17 
21  Hasil step metric 18 
22  Hasil kueri DBMS 18 

23  Hasil operasi OLAP 18 
24  Data awal tanaman hortikultura hasil unduh 19 

 

 

DAFTAR LAMPIRAN 
 

1  Data awal tanaman hortikultura hasil unduh dari situs Kementerian 

Pertanian 21 
2  Data setelah dilakukan praproses data 22 

3  Pemodelan konseptual untuk tabel dimensi lokasi 23 
4  Pemodelan konseptual untuk tabel dimensi status angka 23 
5  Pemodelan konseptual untuk tabel dimensi waktu 23 
6  Pemodelan logika untuk tabel dimensi lokasi 23 

file:///E:/Skripsi/Skripsi%20ETL/Tulisan/23%20agustus%20print%20hilang%20gambar%20.docx%23_Toc428294920


 

7  Pemodelan logika untuk tabel dimensi status angka 23 
8  Pemodelan logika untuk tabel dimensi waktu 24 
9  Pemodelan fisik tabel dimensi lokasi 24 

10  Pemodelan fisik tabel dimensi status angka 24 
11  Pemodelan fisik tabel dimensi waktu 24 
12  Notasi pada pemodelan konseptual yang diimplementasikan pada tool 

Kettle 25 
13  Implementasi ETL untuk tabel dimensi lokasi 25 
14  Implementasi ETL untuk tabel dimensi status angka 25 
15  Implementasi ETL untuk tabel dimensi waktu 26 
16  Template OLAP 26 





 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Dalam pembuatan data warehouse, faktor-faktor seperti kualitas data, 

kompleksitas sumber data, hubungan dalam data, logging, kepakaran internal, 

dukungan, ruang penyimpanan, dan penjadwalan merupakan hal-hal yang 

mempengaruhi kualitas data  warehouse (Xavier dan Moreira 2013).  Salah satu 

langkah untuk meningkatkan kualitas data warehouse yaitu dengan menggunakan 

proses extraction, transformation, dan loading (ETL). Proses ETL merupakan 

penghubung antara sumber data dan target yang digunakan untuk memindahkan 

data dari satu atau banyak sumber data ke dalam target yang disimpan dalam 

bentuk repositori data, data mart, atau data warehouse (Albrecht  dan Naumann 

2008). Dalam proses ETL, terdapat proses pengekstrakan sumber data, 

pembersihan data, perubahan data, dan pemuatan ke dalam data warehouse. 

Proses ETL yang kompleks membutuhkan usaha, waktu, dan sumber daya yang 

banyak. Dalam implementasi data warehouse, salah satu langkah untuk 

mengefisiensi faktor-faktor tersebut adalah penggunaan tool yang dapat yang 

dapat melakukan proses ETL secara otomatis (Xavier dan Moreira 2013).  

Pembangunan data warehouse tanaman hortikultura telah dilakukan pada 

penelitian online analytical processing (OLAP) berbasis web pada tanaman 

hortikultura menggunakan Palo yang dilakukan Dwiprianti (2015). Kemudian 

penelitian tersebut dilanjutkan oleh Permana (2015) dengan data yang sama 

namun menggunakan tool yang berbeda yaitu dengan menggunakan SpagoBI. 

Penelitian tersebut memperbaiki beberapa kekurangan pada Palo seperti, 

penyimpanan data hasil  operasi-operasi OLAP  yang belum mampu dilakukan, 

penggunaan kode program tambahan untuk memasukkan data ke dalam kubus 

data, dan proses pemasukkan data yang kurang cepat. Namun kedua penelitian 

tersebut masih menggunakan proses ETL secara manual.  

Penelitian tentang penambahan modul ETL secara otomatis pada data 

warehouse telah dilakukan oleh Fadilah (2014). Penelitian tersebut menambahkan 

modul ETL pada data warehouse untuk data akademik Departemen Ilmu 

Komputer IPB dengan menggunakan tool Kettle. Penelitian tersebut berhasil 

membuat tiga pemodelan ETL yaitu pemodelan konseptual, pemodelan logika, 

dan pemodelan fisik kemudian memvisualisasikan dalam aplikasi OLAP. 

Penelitian ini melakukan penambahan modul ETL untuk data tanaman 

hortikultura dengan menggunakan data yang sama pada penelitian yang dilakukan 

oleh Permana (2015). Namun, penelitian ini menggunakan semua data tanaman 

hortikultura yang tersedia, yaitu dari tahun 1960 sampai tahun 2014. Kemudian 

penelitian ini menguji proses ETL yang telah dibuat dengan melihat status step 

metric pada kolom active. Penelitian ini juga menguji data warehouse dengan 

membandingkan hasil kueri pada DBMS, hasil operasi OLAP dan data awal. 

Hasil dari penelitian ini diharapkan menghasilkan data warehouse  tanaman 

hortikultura yang memiliki modul ETL dinamis dan terintegrasi. 
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Perumusan Masalah 

Proses ETL pada data tanaman hortikultura masih menggunakan proses 

yang manual. Proses ini membutuhkan waktu yang lama. Rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah:  

1 Bagaimana menambahkan modul ETL pada data warehouse tanaman 

hortikultura menggunakan Kettle?  

2 Bagaimana cara menguji proses ETL? 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk menambahkan modul ETL pada data 

warehouse tanaman hortikultura dan menguji proses ETL serta data warehouse 

yang dihasilkan. 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memudahkan dan mengefisiensikan para 

pengembang data warehouse dalam merancang dan mengimplementasikan data 

warehouse tanaman hortikultura. 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dari penelitian ini difokuskan pada pembuatan modul ETL 

pada data tanaman hortikultura. Measure yang digunakan adalah luas panen, 

produksi, dan produktivitas. Data yang digunakan adalah data subsektor tanaman 

hortikultura dari situs Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia 

dengan alamat http://aplikasi.pertanian.go.id/bdsp/ dari tahun 1960 sampai 2014. 

Tool yang digunakan dalam pembuatan modul ETL adalah Kettle.  

METODE 

Data Penelitian  

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang sama seperti pada 

penelitian Permana (2015) yaitu data tanaman hortikultura  yang didapatkan dari 

situs Kementan yang diakses pada alamat http://aplikasi.pertanian.go.id/bdsp/. 

Data yang digunakan adalah data untuk semua waktu yang tersedia, yaitu dari 

tahun 1960 sampai 2014. Setiap tahun memiliki satu nilai realisasi pada tahun 

tersebut untuk masing-masing measure.   

Tahapan Penelitian 

Menurut Caster et al. (2010) arsitektur data warehouse terdapat 4 layer 

yaitu sumber data,  proses ETL, penyimpanan data warehouse, dan end user. 

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap penelitian. Tahapan penelitian 

digambarkan pada diagram alur yang dapat dilihat pada Gambar 1.  
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Gambar 1  Tahapan penelitian 

Pengunduhan Data  

Tahap awal penelitian adalah mengunduh data dari situs Kementan yang 

beralamat http://aplikasi.pertanian.go.id/bdsp/. Situs tersebut menampilkan data 

berdasarkan parameter lokasi, komoditas, dan indikator. Setelah memilih 

parameter tersebut, data ditampilkan dalam bentuk tabel pada web browser. 

Kemudian data tersebut diunduh dalam format Microsoft Excel (.xlsx). 

Praproses Data 

Data hasil unduh memiliki format yang tidak terstruktur. Untuk itu pada 

tahap ini dilakukan beberapa perubahan pada data hasil unduh sesuai dengan 

struktur yang ditentukan. Data hasil unduh dilakukan beberapa modifikasi, seperti: 

 Perubahan tataletak measure. 

 Pemindahan kolom lokasi. 

 Penambahan informasi subsektor, komoditas, dan status. 

 Penghapusan waktu yang belum terjadi.  

 Penghapusan sumber data yang menyebabkan data tidak konsisten. 

 Penggabungan data yang memiliki parameter yang sama. 

Perancangan Data Warehouse 

Dalam pembangunan data warehouse model data yang digunakan adalah 

model data multidimensional. Model data multidimensional terdiri atas tabel fakta 

dan tabel dimensi. Tabel fakta memiliki measure dan foreign key dari tabel-tabel 

dimensi. Measure adalah data numerik yang akan dicari atau dianalisis nilainya. 

Tabel dimensi merupakan parameter yang mendefinisikan measure sehingga 

measure memiliki makna.  

Skema yang akan digunakan pada penelitian ini adalah skema bintang. 

Ilustrasi skema bintang dapat dilihat pada Gambar 2. Menurut Han dan Kamber 

(2011) ciri-ciri skema bintang yaitu: 
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Gambar 2  Ilustrasi skema bintang (Han dan Kamber 2011) 

 Tabel fakta berisi sebagian besar data tanpa redudansi. 

 Tabel fakta dikelilingi oleh kumpulan tabel dimensi. 

 Bentuk skema menyerupai starbust dengan tabel dimensi ditampilkan dalam 

pola radial.  

 Setiap dimensi direpresentasikan dalam satu tabel. 

 Setiap tabel terdiri atas kumpulan atribut. 

Pemodelan ETL 

Tahap selanjutnya adalah pemodelan ETL. Pemodelan  ETL dalam 

penelitian ini terbagi menjadi 3 tahap, yaitu: 

1  Pemodelan  konseptual 
Pemodelan ini bertujuan untuk menentukan aktivitas yang terjadi pada 

proses ETL. Aktivitas ini merupakan hubungan antarentitas yang berorientasi 

subyek. Aktivitas-aktivitas tersebut direpresentasikan dalam bentuk notasi-

notasi grafik yang ditunjukkan Gambar 3. Notasi-notasi tersebut merupakan 

gambaran dari proses ETL yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kumpulan 

dari aktivitas-aktivitas tersebut akan membentuk struktur proses ETL yang 

akan dilakukan (Vassiliadis et al. 2002).  

 

Gambar 3  Notasi pemodelan konseptual ETL (Vassiliadis et al. 2002) 
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Keterangan notasi: 

 Attribute: notasi informasi dari concept. Dalam pemodelan ini 

digambarkan berbentuk oval. 

 Concept: sebuah generaliasi dari entitas dalam database atau data 

warehouse. Dalam pemodelan ini contoh concept dapat berupa sumber data, 

tabel fakta, dan tabel dimensi. 

 Transformation: aktivitas yang mewakili sebagian atau seluruh proses 

dalam ETL. 

 ETL constraints: kondisi ketika aktivitas transformasi memiliki beberapa 

persyaratan. 

 Note: notasi yang digunakan untuk mencatat komentar pada satu atau 

beberapa proses ETL. 

 Part of relationship: menunjukkan hubungan antara concept dan attribute. 

 Candidate relationship: dalam proses awal pembuatan data warehouse, 

terdapat lebih dari satu calon dari sumber data yang dapat membentuk 

target atau tabel data warehouse. 

 Active candidate relationship: satu atau kumpulan calon yang dipilih untuk 

membentuk target atau tabel data warehouse. 

 Provide relationship: hubungan antara atribut yang sesuai dengan 

transformasinya, one to one atau many to many (1:1 atau N:M). 

 Transformation serial composition: notasi yang digunakan untuk 

menghubungkan beberapa transformasi. 
Dalam proses ETL banyak aktivitas transformasi yang dilakukan, dalam 

pemodelan konseptual, aktivitas-aktivitas transformasi dilambangkan dengan 

sebuah template. Template untuk aktivitas transformasi dapat dilihat pada 

Gambar 4. 

Filters 

Selection (σ)  

Not null (NN) 
Primary key violation (PK)  

Foreign key violation (FK)  

Unique value (UN)  
Domain mismatch (DM) 

Unary transformations 

Push Aggregation (γ) Projection (π) 

Function application (f)  
Surrogate key assignment (SK)  

Tuple normalization (N) 

Tuple denormalization (DN) 

 

Binary transformations 

Union (U)  

Join ()  
Diff (∆) 

Update Detection (∆UPD) 

 

Transfer operations 
Ftp (FTP) 
Compress/Decompress (Z/dZ) 

Encrypt/Decrypt  (Cr/dCr) 

 

File operations 
EBCDIC to ASCII conversion (EB2AS) 
Sort file (Sort) 

 

Composite transformations 
Slowly changing dimension (Type 1,2,3) 
(SDC-1/2/3)  

Format mismatch (FM) 

Data type conversion (DTC)  
Switch (σ*) 

Extended union (U) 
 

 

2  Pemodelan logika 
Pemodelan logika menunjukkan alur kerja ETL yang fokus pada aliran 

data dari sumber menuju data warehouse. Gambaran alur ETL, aktivitas yang 

terlibat, kumpulan data, dan fungsi yang digunakan digambarkan 

menggunakan notasi architecture graph (Simitsis 2005). Notasi untuk 

pemodelan logika dapat dilihat pada Gambar 5.  

Gambar 4  Template transformasi (Vassiliadis et al. 2002) 
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Gambar 5  Notasi pemodelan logika (Simitsis 2005) 

Keterangan notasi: 

 Attributes: informasi yang terdapat pada recordset, dicirikan dengan nama 

dan tipe data. 

 Recordset: sebuah entitas yang dicirkan dengan nama recordsets tersebut. 

 Elementary activites: sebuah aktivitas yang menggambarkan proses ETL. 

 Provider relationship: menghubungkan dari atribut dan atribut lain yang 

berhubungan.  

 Part-of relationship: menghubungkan atribut dan parameter ke masing-

masing activities, recordset, atau fungsi. 

 Data types: tipe data dari sebuah atribut. 

 Functions: fungsi yang terdapat pada aktivitas transformasi. 

 Function types: tipe fungsi, biasanya dituliskan dalam note. 

3  Pemodelan fisik 
Menurut Allen dan Terry (2005) pemodelan fisik dalam proses ETL 

disebut sebagai staging tables. Pemodelan pada tahap ini berfokus pada 

analisis data, persyaratan teknis, dan pemodelan setiap entitas dalam DBMS. 

Kemudian menentukan nama atribut, tipe data, constraint, dan panjang data. 

Ilustrasi pemodelan fisik dapat dilihat pada Gambar 6.  

 

Gambar 6  Pemodelan fisik 

 

Implementasi ETL  

Implementasi ETL dilakukan menggunakan tool Kettle berdasarkan 

pemodelan konseptual, logika, dan fisik yang telah dirancang. ETL merupakan 

proses yang sangat penting dalam mengintegrasikan satu atau lebih sumber data 

menjadi data warehouse. Menurut Caster et al. (2010), terdapat 3 proses utama 

dalam implementasi ETL, yaitu: 
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1  Extract  

Proses extract merupakan tahap menghubungkan dan mengekstrak data 

dari satu atau beberapa sumber data. Tahap ini memastikan data tersedia untuk 

tahap selanjutnya yaitu proses transformasi. 

2  Transform 

Tahap transformasi merupakan proses utama ETL yang terdiri dari 

aktivitas-aktivitas untuk memanipulasi data. Beberapa aktivitas yang dapat 

dilakukan pada tahapan ini yaitu: 

 Memindahkan data. 

 Melakukan validasi data. 

 Merubah struktur data atau isi data. 

 Mengintegrasikan data dengan data lainnya. 

 Menghitung nilai pembagian atau agregasi. 

3  Load  

Tahap ini data dimuat ke dalam target. Proses load tidak hanya memuat 

data yang telah ditransformasi ke dalam target, tetapi juga mengelola surrogate 

keys dan mengelola tabel dimensi termasuk dalam proses loading. 

Pembuatan Kubus Data 

Menurut Han dan Kamber (2011) perancangan data warehouse adalah 

mengubah bentuk data relasional menjadi data multidimensi. Data multidimensi 

akan menghasilkan sebuah  kubus data yang memungkinkan data dimodelkan dan 

ditampilkan dalam beberapa dimensi. Ilustrasi kubus data dapat dilihat pada 

Gambar 7. Dalam penelitian ini kubus data dibuat menggunakan tool SpagoBI 

Studio.  

 

Gambar 7  Ilustrasi kubus data (Han dan Kamber 2011) 

SpagoBI merupakan salah satu free and open source software (FOSS) 

buissness intelegence (BI) package  yang memiliki analytical tools. SpagoBI 

merupakan BI package yang memiliki fitur lebih lengkap dibandingkan dengan 

beberapa BI package lainnya seperti JasperSoft, OpenI, Palo, Pentaho, dan 

Vanilla (Bernardio 2011).  

Pengujian ETL dan Pengujian Data Warehouse 

Pengujian ETL ini dilakukan dengan melihat step metrics pada Kettle dari 

hasil eksekusi menjalankan modul transformation. Step metrics memiliki kolom 

active yang menjadi acuan untuk menentukan keberhasilan proses ETL. Kolom 
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tersebut memiliki beberapa status, yakni idle, stopped, dan finished. Status idle 

menandakan pengeksekusian proses terhambat atau belum dapat dieksekusi, 

stopped menandakan proses terhenti karena adanya error, dan finished 

menandakan proses berhasil dieksekusi. Pengujian ETL berhasil jika semua status 

step metric menghasilkan status finished.  

Kemudian dilakukan pengujian data warehouse, yaitu dengan 

membandingkan hasil dari operasi OLAP, kueri pada DBMS, dan data awal. 

Pengujian data warehouse berhasil jika semua hasil yang ditampilkan pada ketiga 

data tersebut bernilai sama. 

Lingkungan Pengembangan  

Penelitian ini diimplementasikan menggunakan spesifikasi perangkat keras 

dan lunak sebagai berikut: 

1 Spesifikasi perangkat keras yang digunakan adalah: 

 Intel Core i3 CPU @ 2.20 GHz, 

 RAM 4GB. 

2 Perangkat Lunak  

 Sistem Operasi Windows 8.1 Profesional, 

 Kettle 5.0.1.A: Digunakan untuk membuat modul ETL, 

 SpagoBI Studio 5.1: digunakan untuk membuat kubus data dan template 

OLAP, 

 SpagoBI Server 5.1: digunakan untuk menampilkan operasi-operasi OLAP, 

 MySQL: digunakan untuk menyimpan data warehouse tanaman hortikultura. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengunduhan Data 

Data tanaman hortikultura diperoleh dari situs http://aplikasi. 

pertanian.go.id/bdsp/. Hasil dari unduh data didapatkan 273 fail dalam format  

Microsoft Excel (.xlsx). Data memiliki beberapa informasi seperti subsektor, 

komoditas, lokasi, status angka, waktu, dan sumber data. Data hasil unduh 

memiliki 2 sumber data yaitu dari Kementan dan Badan Pusat Statistik (BPS). 

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini hanya dari Kementerian 

Pertanian. Data terdiri atas 91 jenis data komoditas, 453 jenis data lokasi, 3 jenis 

data status angka, dan data waktu diambil dari tahun 1960 sampai tahun 2014.  

Status angka terdiri atas angka tetap, angka sementara, dan angka saat ini. 

Angka tetap merupakan angka realisasi suatu tahun yang sudah seluruhnya 

dikumpulkan pada tahun tersebut. Angka sementara adalah angka realisasi pada 

bulan Januari-Desember pada tahun tersebut namun bukan angka final, 

mengantisipasi data yang belum seluruhnya dikumpulkan. Angka saat ini 

merupakan gabungan antara angka tetap dan angka sementara. Angka tetap 

menjadi prioritas pertama yang digunakan sebagai angka saat ini. Setiap tahun 

data memiliki satu nilai angka untuk setiap status angka. 
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Praproses Data 

Tahap ini dilakukan perubahan struktur secara manual pada fail hasil unduh. 

Proses perubahan struktur data dapat dilihat pada Lampiran 1. Hasil perubahan 

struktur data dapat dilihat pada Lampiran 2. Beberapa proses perubahan format 

yang dilakukan, yaitu: 

a Data dikelompokkan berdasarkan kesamaan komoditas, data dalam satu 

komoditas digabung menjadi satu fail.  

b Sumber data berasal dari Kementan dan BPS. Data yang digunakan pada 

penelitian ini adalah sumber data Kementan yang ditandai dengan prefix “[15]” 

atau tanpa prefix. Untuk itu dilakukan penghapusan data yang berasal dari BPS, 

penghapusan ini dilakukan untuk menghilangkan data yang tidak konsisten. 

Data yang bersumber dari BPS ditandai dengan prefix “[12]”. 

c Memindahkan baris nilai measure jika memiliki lokasi dan measure yang sama. 

d Memindahkan data lokasi menjadi satu baris dengan nilai measure-nya. 

e Menambahkan kolom subsektor, komoditas, dan status angka. 

f Menghapus baris yang kosong. 

Data yang dihasilkan dari praproses data menjadi 91 fail Microsoft Excel 

(.xlsx). Setiap fail terdiri dari 3 sheet  data tanaman hortikultura kabupaten/kota. 

Perancangan Data Warehouse  

Tahap ini membuat skema bintang yang membentuk 1 tabel fakta dan 4 

tabel dimensi. Tabel dimensi yang digunakan yaitu dimensi lokasi, dimensi 

komoditas, dimensi waktu, dan dimensi status angka. Skema bintang ini terdapat 

perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Permana (2015) yaitu 

mengganti atribut kategori menjadi subsektor pada tabel dimensi komoditas, 

kemudian menghilangkan atribut pulau pada tabel dimensi lokasi. Skema bintang 

yang telah dibuat Permana (2015) ditunjukkan pada Gambar 8. Skema bintang 

setelah dilakukan perubahan dapat dilihat pada Gambar 9. Tabel dimensi yang 

dilakukan perubahan ditunjukkan pada kotak merah. 

Struktur tiap dimensi ditunjukkan oleh Tabel 1. Level dari setiap dimensi 

menunjukkan hierarki dari setiap tabel dimensi, dengan level 1 menunjukkan 

hierarki tertinggi. Contohnya pada dimensi lokasi tingkatan “All” merupakan 

aggregate dari nilai measure Provinsi. Kemudian level Provinsi merupakan 

aggregate dari nilai measure Kabupaten/Kota.  

 

 

Gambar 8  Skema bintang tanaman hortikultura (Permana 2015) 
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Gambar 9  Skema bintang tanaman hortikultura 

setelah dilakukan perubahan 

Tabel 1  Struktur dimensi 

Dimensi Level 1 Level 2 Level 3 

Lokasi All Provinsi Kabupaten/Kota 

Komoditas All Subsektor Nama Komoditas 

Status All Status angka - 

Waktu All Tahun - 

 

Measure pada penelitian ini adalah luas panen, produksi, dan produktivitas. 

Basis data yang dirancang sebelumnya disimpan dalam DBMS MySQL yang 

terdiri dari tabel fakta dan tabel-tabel dimensi. Atribut yang terdapat dalam tabel 

fakta dapat dilihat pada Tabel 2. Atribut-atribut pada tabel dimensi komoditas, 

lokasi, status angka, dan waktu ditunjukkan pada Tabel 3, 4, 5, dan 6.  

Tabel 2  Tabel fakta data warehouse tanaman hortikultura 

Nama Atribut Deskripsi 

id_lokasi: INT(11) Kode lokasi 

id_komoditi: INT(11) Kode komoditas 

id_status: INT(11) Kode status angka 

id_waktu: INT(11) Kode waktu dalam tahun 

luas_panen: Double Nilai berdasar luas panen 

produksi: Double Nilai berdasar produksi 

produktivitas: Double Nilai berdasar produktivitas 

Tabel 3  Tabel dimensi komoditas 

Nama Atribut Deskripsi 

id_komoditi: INT(11) Kode komoditas 

Subsektor: Varchar(255) Nama subsektor 

nama_komoditas: 

Varchar(255) 

Nama komoditas 

Tabel 4  Tabel dimensi lokasi 

Nama Atribut Deskripsi 

id_lokasi: INT(11) Kode lokasi 

provinsi: Varchar(255) Nama provinsi 

nama_kab_kota: Varchar(255) Nama kabupaten/kota 
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Tabel 5  Tabel dimensi status angka 

Nama Atribut Deskripsi 

id_status_angka: INT(11) Kode status 

status_angka: Varchar(255) Jenis status angka 

Tabel 6  Tabel dimensi waktu 

Nama Atribut Deskripsi 

id_waktu: INT(11) Kode waktu 

tahun: INT(4) Tahun 

Pemodelan ETL 

Pemodelan Konseptual  
Pemodelan konseptual memodelkan hubungan antara entitas, atribut, dan 

transformasi yang terlibat dalam pembuatan data warehouse. Pemodelan 

konseptual untuk tabel dimensi komoditas digambarkan pada Gambar 10. 

Pemodelan konseptual untuk tabel dimensi lokasi, status angka, dan waktu 

ditunjukkan pada Lampiran 3, 4, dan 5. Pemodelan tersebut bertujuan untuk 

mendapatkan mendapatkan nilai-nilai yang unik dari seluruh data hasil praproses. 

Pemodelan konseptual untuk dimensi komoditas langkah pertama yang 

dilakukan adalah mengekstrak seluruh data hasil praproses dengan menggunakan 

fungsi input file excel. Kemudian memilih data komoditas dari fail ekstrak data. 

Tahap selanjutnya adalah mengurutkan dan memilih komoditas yang unik. 

Langkah terakhir adalah memasukkan data ke dalam target dengan menggunakan 

fungsi insert/update.  

 

KomoditiF1 SortKomoditi UV

Subsektor

Id_komoditi

Nama_komoditi

F1:: Select 
Value

 

Gambar 10  Pemodelan konseptual untuk tabel dimensi komoditas 

Pemodelan konseptual untuk tabel fakta digambarkan pada Gambar 11. 

Langkah pertama dibutuhkan fungsi file input excel. Kemudian dibutuhkan fungsi 

normalization untuk menormalisasi baris yang memiliki lebih dari 1 waktu. Data 

hasil unduh yang berasal dari Kementan memiliki prefix “[15]”, untuk 

menghilangkan prefix tersebut dibutuhkan fungsi replace string. Langkah ini juga 

digunakan untuk memperbaiki kesalahan penulisan. Data hasil unduh bertipe data 

string, tipe data measure pada penelitian ini adalah double. Perubahan tipe data 

dibutuhkan fungsi data type conversion. Data hasil unduh mengandung data yang 

tidak tercatat sehingga menghasilkan baris yang memiliki nilai null pada suatu 

kolom, untuk menghilangkan baris yang bernilai null tersebut digunakan fungsi 

filter row.  
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Gambar 11  Pemodelan konseptual untuk tabel fakta data 

warehouse tanaman hortikultura 

Langkah selanjutnya menggabungkan kolom, komoditas, lokasi, status 

angka, dan waktu menggunakan fungsi concat fields. Penggabungan ini bertujuan 

untuk mendapatkan seluruh measure dengan komoditas, lokasi, status angka, dan 

waktu yang sama. Kemudian mengurutkan data tersebut menggunakan fungsi sort. 

Langkah terakhir untuk mendapatkan seluruh measure dengan kesamaan tersebut 

dibutuhkan fungsi row denormaliser. Langkah ini bertujuan untuk memindahkan 

baris measure-measure yang memiliki kesamaan tersebut membentuk kolom baru. 

Kemudian langkah selanjutnya memisahkan kolom yang digabungkan 

sebelumnya dengan menggunakan fungsi split fields. Langkah ini bertujuan untuk 

mengembalikan kolom-kolom yang dibutuhkan. Selanjutnya mendapatkan 

id_komoditi, id_lokasi, id_status, dan id_waktu dengan menggunakan fungsi 

database lookup. Langkah ini bertujuan untuk mendapatkan foreign key dari tabel-

tabel dimensi. Data hasil split fields bertipe string untuk mengubah tipe data 

tersebut digunakan fungsi data type conversion. Kemudian mengubah nilai yang 

bernilai null dengan angka “0” dengan fungsi if field value is null. Langkah 

terakhir memasukkan data ke dalam target menggunakan fungsi insert/update. 

Pemodelan Logika 
Tahap ini melakukan pemodelan yang mengadaptasi fungsi transformasi 

dari pemodelan konseptual. Pemodelan ini menggambarkan aliran data tanaman 

hortikultura dari proses unduh sampai membentuk data warehouse tanaman 

hortikultura. Pemodelan logika untuk tabel dimensi komoditas ditunjukkan pada 

Gambar 12. Pemodelan logika untuk tabel fakta digambarkan pada Gambar 13.  

 

KomoditiF1 Sort UVKomoditi

 

Gambar 12  Pemodelan logika untuk tabel dimensi komoditas 
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Komoditi N F2 DTC π F3 Sort

F6F6

DN

F6

F4

F6F5 DTC
Data

Warehouse  

Gambar 13  Pemodelan logika untuk tabel fakta data warehouse 

tanaman hortikultura 

Pemodelan logika untuk dimensi lokasi, dimensi status angka, dan dimensi 

waktu masing-masing digambarkan pada Lampiran 6, 7, dan 8. Pemodelan logika 

ini menunjukkan proses transformasi dari sumber data sampai disimpan dalam 

DBMS. Proses transfomasi yang dilakukan sama seperti pada pemodelan 

konseptual, namun terdapat perubahan notasi yang menggambarkan proses 

tranformasi. Notasi yang digunakan adalah notasi yang sesuai dengan pemodelan 

logika. DBMS yang digunakan pada penelitian ini adalah MySQL.  

Pemodelan Fisik  
Tahap ini melakukan penentuan tipe data pada setiap atribut dalam DBMS. 

Pemodelan ini menggambarkan aliran data tanaman hortikultura dari sumber data 

sampai membentuk data warehouse tanaman hortikultura. Pemodelan fisik untuk 

tabel dimensi komoditas ditunjukkan pada Gambar 14. Pemodelan fisik untuk 

tabel fakta digambarkan pada Gambar 15. Pemodelan fisik untuk dimensi lokasi, 

dimensi status angka dan dimensi waktu masing-masing digambarkan pada 

Lampiran 9, 10, dan 11.  

Id_komoditi : INT(11)

Subsektor : varchar(255)

Nama_komoditi : varchar(255)

Komoditi

Komoditi F1 Sort UV

Subsektor  : string(255)

Komoditi : string(255)

Subsektor: string

komoditi : string

lokasi : string

status : string

waktu : string

Indikator : string

 

Gambar 14  Pemodelan fisik tabel dimensi komoditas 

Gambar 14 menggambarkan proses transformasi dari sumber data sampai 

membentuk tabel dimensi komoditas. Tabel dimensi komoditas yang disimpan 

dalam DBMS terdiri atas id_komoditi, subsektor, dan nama_komoditas. 

Id_komoditi memiliki tipe data integer dengan panjang data 11, subsektor dan 

nama_komoditas memiliki tipe data character varying dengan panjang 255. 

Proses transformasi yang dilakukan pada pemodelan fisik sama seperti proses 

transformasi yang dilakukan pada pemodelan konseptual dan pemodelan logika. 

Gambar 15 menggambarkan proses transformasi dari sumber data sampai 

membentuk tabel fakta. Untuk mendapatkan foreign key dari tabel dimensi 

dibutuhkan tabel dimensi komoditas, lokasi, status angka dan waktu dalam proses 

transformasi. Tabel fakta disimpan dalam DBMS terdiri atas, id_komoditi, 

id_lokasi, id_status, id_waktu, luas_panen, produksi, dan produktivitas. 
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Fakta
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Id_komoditi : INT(11)
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Id_komoditi : INT(11)

Id_lokasi : INT(11)
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Produktivitas : string(255)

Id_komoditi : INT(11)

Id_lokasi : INT(11)

Id_status : INT(11)

waktu : INT(11)

Luas_panen : string(255)

Produksi : string(255)

Produktivitas : string(255)

Id_komoditi : INT(11)

Id_lokasi : INT(11)

Id_status : INT(11)

Id_waktu : INT(11)

Luas_panen : Number

Produksi : Number

Produktivitas : Number  

Gambar 15  Pemodelan fisik tabel fakta data warehouse 

tanaman hortikultura 

Id_komoditi, id_lokasi, id_status, dan id_waktu memiliki tipe data integer 

dengan panjang data 11. Luas_panen, produksi, dan produktivitas memiliki tipe 

data double. Proses transformasi yang dilakukan pada pemodelan fisik untuk tabel 

fakta sama seperti proses transformasi yang dilakukan pada pemodelan konseptual 

dan pemodelan logika. 

Implementasi ETL 

ETL diimplementasikan berdasarkan pemodelan ETL yang telah dilakukan 

dengan menggunakan tool Kettle. Pencocokan fungsi transformasi pada 

pemodelan konseptual dengan fungsi transformasi pada implementasi ETL dapat 

dilihat pada Lampiran 12. Implementasi ETL untuk dimensi komoditas 

digambarkan pada Gambar 16. Implementasi ETL untuk tabel fakta digambarkan 

pada Gambar 17. Implementasi ETL untuk dimensi lokasi, status angka dan waktu 

ditunjukkan pada Lampiran 13, 14, dan 15. Langkah pertama pada implementasi 

ETL tabel dimensi komoditas adalah mengekstrak seluruh data hasil praproses 

dengan menggunakan fungsi input file excel. Kemudian memilih kolom yang akan 

diproses dengan menggunakan fungsi select values. Select values digunakan agar 

ETL hanya memproses data yang diperlukan saja. Selanjutnya mengurutkan baris 

dengan menggunakan fungsi sort rows. Langkah ini bertujuan untuk mengurutkan 

baris berdasarkan komoditas. Kemudian memilih komoditas yang unik dengan 

fungsi unique rows. Langkah terakhir adalah memasukkan data ke dalam target 

menggunakan fungsi insert/update.  
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Gambar 16  Implementasi ETL tabel dimensi komoditas 

 

 

Gambar 17  Implementasi ETL tabel fakta data warehouse tanaman hortikultura 

Langkah pertama implementasi ETL untuk tabel fakta adalah mengekstrak 

seluruh data hasil praproses dengan menggunakan fungsi input file excel. 

Selanjutnya dilakukan normalisasi baris menjadi baris baru dengan menggunakan 

fungsi row normaliser. Data hasil unduh berasal dari Kementan memiliki prefix 

“[15]”, untuk menghilangkan prefix tersebut dibutuhkan fungsi replace string. 

Langkah selanjutnya memilih kolom dan mengubah tipe data measure dengan 

menggunakan fungsi select values. Data hasil unduh mengandung data yang tidak 

tercatat sehingga menghasilkan baris yang memiliki nilai null pada suatu kolom, 

untuk menghilangkan baris yang bernilai null menggunakan fungsi filter row. 

Selanjutnya menggabungkan kolom komoditas, lokasi, status angka, dan waktu 

menggunakan fungsi concat fields.  

Selanjutnya mengurutkan baris berdasarkan kolom gabungan dengan 

menggunakan fungsi sort rows. Langkah ini bertujuan untuk mendekatkan 

measure-measure yang memiliki kesamaan komoditas, lokasi, status angka, dan 

waktu. Langkah terakhir untuk mendapatkan seluruh measure dengan kesamaan 

tersebut dibutuhkan fungsi row denormaliser. Langkah ini bertujuan untuk 

memindahkan baris measure-measure yang memiliki kesamaan tersebut 

membentuk kolom baru. Kemudian langkah selanjutnya memisahkan kolom yang 

digabungkan sebelumnya menggunakan fungsi split fields. Langkah ini bertujuan 

untuk mengembalikan kolom yang dibutuhkan dalam target. Langkah selanjutnya 

mendapatkan id_komoditi, id_lokasi, id_status, dan id_waktu dengan 

menggunakan fungsi database lookup. Langkah ini bertujuan untuk mendapatkan 
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foreign key dari tabel-tabel dimensi. Selanjutnya mengubah nama kolom sesuai 

dengan target menggunakan fungsi select values. Dalam langkah ini juga 

dilakukan perubahan format tipe data pada measure. Kemudian merubah nilai 

yang bernilai null dengan angka “0” dengan fungsi if field value is null. 

Transformasi awal untuk tabel fakta, digunakan fungsi SQL file output dengan 

keluaran berupa fail SQL. Namun untuk transformasi selanjutnya digunakan 

fungsi insert/update. 

Proses transformasi awal pada tabel fakta digunakan output fail SQL karena 

baris yang dihasilkan mencapai 415980 baris. Dengan menggunakan fungsi 

insert/update proses pemasukkan data ke target akan membutuhkan waktu 

beberapa jam. Oleh karena itu digunakan SQL file output. Kemudian digunakan 

kode BigDump untuk memasukkan data ke dalam target. Dengan menggunakan 

BigDump waktu yang dibutuhkan hanya 3-5 menit. Hasil dari proses BigDump 

digambarkan pada Gambar 18. Fail SQL yang dihasilkan sebesar 80 MB, dengan 

2 kueri yaitu truncate table dan insert. BigDump digunakan karena cara kerja 

kode tersebut menggunakan session. Hal ini dapat mengurangi jumlah memori 

yang digunakan dalam proses pemasukan data. 

 

 

Gambar 18  Proses BigDump 

Untuk transformasi tabel fakta selanjutnya, hop untuk transformasi ke 

fungsi SQL output diubah menjadi deactived. Deactived hop ke fungsi SQL 

output bertujuan agar fail SQL tidak lagi dibuat. Kemudian diganti dengan 

mengaktifkan fungsi insert/update. Langkah ini bertujuan untuk melakukan 

proses insert dan update data secara langsung jika ada data baru atau perubahan 

data. 

Untuk menjalankan semua transformasi dibutuhkan modul job. Modul job  

digambarkan pada Gambar 19. Modul job terdiri atas modul transformasi tabel 

fakta, tabel dimensi komoditas, tabel dimensi lokasi, tabel dimensi status angka, 

tabel dimensi waktu, fungsi success, dan fungsi mail failure. Jika semua 

transformasi berhasil dilakukan maka akan ditampilkan pada fungsi success, 

proses transformasi yang gagal akan ditampilkan pada fungsi mail failure. 
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Gambar 19 Modul job data warehouse tanaman hortikultura 

Pembuatan Kubus Data 

Pembuatan kubus data untuk data warehouse tanaman hortikultura dibuat 

dengan menggunakan SpagoBI Studio. Penelitian ini menghasilkan satu kubus 

data data warehouse tanaman hortikultura. Kubus data terdiri atas 1 tabel fakta 

dan 4 tabel dimensi. Kemudian memilih atribut-atribut yang menjadi measure. 

Selanjutnya menentukan hierarki dari masing-masing dimensi. Pembuatan kubus 

data ini juga diatur hubungan antara tabel fakta dan tabel-tabel dimensi. Kubus 

data yang terbentuk ditunjukkan pada Gambar 20. Kemudian dibuat template 

OLAP untuk diunggah ke SpagoBI Server. Template OLAP yang terbentuk 

ditunjukkan pada Lampiran 16.  

 

 

Gambar 20  Perancangan kubus data warehouse tanaman hortikultura 

Pengujian ETL 

Penelitian ini melakukan dua pengujian yaitu pengujian ETL dan pengujian 

data warehouse.  

1 Pengujian ETL. Pengujian ETL dilakukan untuk seluruh modul transformation 

dan modul job. Semua step berhasil dijalankan ditunjukkan dengan status 

finished pada kolom active. Proses ETL berhasil dijalankan dengan input 

105676 baris data. Hasil step metrics dengan output 415980 baris. Hasil step 

metric ditampilkan pada Gambar 21. 
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Gambar 21  Hasil step metric  

2 Pengujian data warehouse. Pengujian ini membandingkan hasil yang pada 

kueri pada database, operasi OLAP, dan data awal tanaman hortikultura hasil 

unduh. Hasil kueri pada DBMS MySQL ditunjukkan pada Gambar 22. Hasil 

operasi OLAP ditunjukkan pada Gambar 23. Data awal tanaman hortikultura 

hasil unduh ditunjukkan pada Gambar 24. Pengujian data warehouse berhasil 

dilakukan yang ditunjukkan dengan kesamaan hasil kueri database, operasi 

OLAP, dan data awal hasil unduh. 

 

 

Gambar 22  Hasil kueri DBMS 

 

 

Gambar 23 Hasil operasi OLAP 
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Gambar 24 Data awal tanaman hortikultura hasil unduh 

SIMPULAN DAN SARAN  

Simpulan 

Penelitian ini berhasil menambahkan modul ETL pada data warehouse 

tanaman hortikultura. Penelitian ini menghasilkan pemodelan konseptual, 

pemodelan logika, dan pemodelan fisik untuk proses ETL data warehouse 

tanaman hortikultura. Pemodelan tersebut diimplementasikan pada tool Kettle 

yang menghasilkan 5 modul transformasi dan 1 modul job. Pengujian ETL 

berhasil dilakukan yang ditunjukkan pada step metric Kettle pada kolom active 

dengan status finished. Pengujian data warehouse berhasil dilakukan, data yang 

ditampilkan pada kueri pada DBMS, memiliki nilai yang sama pada data awal dan 

operasi OLAP. 

Saran 

Penambahan proses ETL secara otomatis untuk mengubah data unstructured. 

Penambahan fitur location intelligence pada SpagoBI. Penambahan fitur location 

intelligence beertujuan untuk memudahkan pengguna dalam menganalisis data, 

karena data ditampilkan dalam bentuk peta. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1  Data awal tanaman hortikultura hasil unduh dari situs Kementerian 

Pertanian 

 

b
 b
 

c 

d
 

e 

f 
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Lampiran 2  Data setelah dilakukan praproses data 
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Lampiran 3  Pemodelan konseptual untuk tabel dimensi lokasi 

F1 SortF2

F1 F2

UV
F1 Komoditi

Data 
Wilayah

Indonesia

Lokasi

Provinsi

Id_lokasi

Nama_kab_kota
F1:: Select 

Value
F2::Replace 

String
 

Lampiran 4  Pemodelan konseptual untuk tabel dimensi status angka 

F1 Sort UV Status AngkaKomoditi

Status_angka

Id_status
F1:: Select 

Value

 

Lampiran 5  Pemodelan konseptual untuk tabel dimensi waktu 

N Sort UVF1 Komoditi Waktu

Status_angka

Id_statusF1:: Select 
Value

 

Lampiran 6  Pemodelan logika untuk tabel dimensi lokasi 

Lokasi

Komoditi

Data 
Wilayah

Indonesia

F1 F2 Sort

F1 F2

UV

F1

 

Lampiran 7  Pemodelan logika untuk tabel dimensi status angka 

StatusF1 Sort UVKomoditi
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Lampiran 8  Pemodelan logika untuk tabel dimensi waktu 

WaktuKomoditi F1 Sort UVN

 

Lampiran 9  Pemodelan fisik tabel dimensi lokasi 

Komoditi

Data 
Wilayah

Indonesia

Id_lokasi : INT(11)

provinsi : varchar(255)

nama_kab_kota : varchar(255)

Lokasi

F1 F2 Sort

F1 F2

UV

F1

lokasi : string(255)

Subsektor: string

komoditi : string

lokasi : string

status : string

waktu : string

Indikator : string

provinsi : string

kabupaten/kota: string

provinsi : string(255)

kabupaten/kota: string(255)

provinsi : string(255)

kabupaten/kota: string(255)

provinsi : string(255)

kabupaten/kota: string(255)

 

Lampiran 10  Pemodelan fisik tabel dimensi status angka 

Id_status : INT(11)

Status_angka : varchar(255)

Status Angka

Komoditi F1 Sort UV

Status : string(255)

Subsektor: string

komoditi : string

lokasi : string

status : string

waktu : string

Indikator : string

 

Lampiran 11  Pemodelan fisik tabel dimensi waktu 

Komoditi
Id_waktu : INT(11)

tahun : INT(4)

Waktu

F1 Sort UVN

Subsektor: string

komoditi : string

lokasi : string

status : string

waktu : string

Indikator : string waktu : string(4)
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Lamiran 12  Notasi pada pemodelan konseptual yang diimplementasikan pada 

tool Kettle 

Pemodelan Konseptual Nama Implementasi ETL 

 
Select values 

 

 
Row normalization 

 

 
Replace in string 

 

 
Filter row 

 

 
If field value is null 

 

 
Concate field 

 

 
Sort rows 

 

 
Row Denormalization 

 

 
Split field 

 

 
Look up 

 

 
Unique Rows 

 

 
Merge Join 

 
 

Lampiran 13  Implementasi ETL untuk tabel dimensi lokasi 

 

Lampiran 14  Implementasi ETL untuk tabel dimensi status angka 

 



26 

 

Lampiran 15  Implementasi ETL untuk tabel dimensi waktu 

 

Lampiran 16  Template OLAP  
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