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ABSTRAK 

WINDA ASTRIANI. Modul Extract, Transform, dan Load untuk Spatial Data 

Warehouse Titik Panas Menggunakan Geokettle. Dibimbing oleh RINA 

TRISMININGSIH.  

 

Teknologi spatial data warehouse merupakan salah satu solusi dari 

permasalahan penumpukan data spasial yang berukuran besar. Dalam 

pembuatan spatial data warehouse, proses extraction, transformation, dan 

loading (ETL) memiliki peran penting untuk menentukan kualitas data. Proses 

ETL secara manual membutuhkan waktu yang lama dan menghasilkan banyak 

query. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan perangkat ETL spasial 

untuk integrasi data spasial yaitu Geokettle. Adapun data yang digunakan 

adalah data titik panas seluruh Indonesia tahun 2006 sampai 2015 dan data 

administratif kabupaten di Indonesia tahun 2014. Penelitian ini membuat 

pemodelan ETL dengan tujuan penyederhanaan,  penyesuaian, dan 

perancangan skenario ETL. Penelitian ini menghasilkan pemodelan ETL yang 

diimplementasikan menggunakan Geokettle. SpagoBI Studio digunakan untuk 

membuat kubus data multidimensi. Pengujian ETL dilakukan melalui 

Geokettle dan pengujian spatial data warehouse dilakukan dengan 

membandingkan total jumlah hotspot antara hasil query SQL dengan hasil 

analisis spasial hotspot pada Quantum GIS. 

 

Kata kunci: ETL, spatial data warehouse, titik panas 

 

 

ABSTRACT 

 

WINDA ASTRIANI. Extract, Transform, and Load Module for Hotspot 

Spatial Data Warehouse Using Geokettle. Supervised by RINA 

TRISMININGSIH. 

        

 Spatial data warehouse technology is one solution to the problem of 

accumulation of large spatial data. In the process of making spatial data 

warehouse, extraction, transformation, and loading (ETL) process has an 

important role to determine the quality of data. Manual ETL process requires a 

long time and makes a lot of queries. Therefore, this research uses Geokettle as 

a spatial ETL tool to integrate spatial data. This research used hotspot dataset  

in Indonesia from 2006, to 2015 and administrative districts data in Indonesia. 

This research perform ETL modeling with the aim of simplification, 

adjustment, and design of ETL scenarios. The result of this research is ETL 

modeling implemented using Geokettle. SpagoBI Studio was used to create 

multidimensional data cubes. ETL testing was conducted using Geokettle, and 

spatial data warehouse testing was done by comparing the total number of 

hotspots between SQL query result and spatial analysis hotspot result on 

Quantum GIS. 

 

Keywords: ETL, hotspot, spatial data warehouse  
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Hutan merupakan sumber daya alam yang potensial dan memiliki peran 

penting di muka bumi. Permasalahan serius yang dialami oleh Indonesia dalam 

pengelolaan hutan adalah kebakaran hutan. Indikator yang digunakan sebagai 

kemungkinan adanya kebakaran hutan adalah hotspot (titik panas). Menurut IRI 

(2009) terdapat beberapa satelit dan sistem penginderaan jarak jauh yang dapat 

digunakan untuk memantau titik panas dari udara. Sensor yang digunakan untuk 

memantau titik panas terutama di Indonesia adalah sensor NOAA-AVHRR dan 

Terra-MODIS. Kedua sensor tersebut dibuat oleh lembaga antariksa Amerika 

Serikat  (NASA) yang menyediakan data hotspot secara realtime.  

Data hotspot yang berupa data spasial mencatat waktu dan lokasi hotspot 

(latitude dan longitude) setiap tahunnya sehingga terkumpul data berukuran besar. 

Teknologi spatial data warehouse merupakan salah satu solusi dari permasalahan 

penumpukan  data spasial berukuran besar. Proses extraction, transformation, dan  

loading (ETL) dalam pembuatan spatial data warehouse memiliki peran penting. 

Proses ETL merupakan suatu landasan dari sebuah data warehouse. Sebuah 

rancangan ETL yang benar akan mengekstraksi data dari sistem sumber, 

mempertahankan kualitas data, dan menerapkan aturan-aturan standar, serta  

menyajikan data dalam berbagai bentuk  sehingga dapat digunakan dalam proses 

pengambilan keputusan (Kimball dan Caserta 2004). 

Penelitian mengenai spatial data warehouse kebakaran hutan telah 

dilakukan oleh Fadli (2011) dengan menerapkan suatu sistem spatio temporal 

data warehouse menggunakan Geomondrian dan Geoserver. Penelitian tersebut 

menghasilkan sistem yang mampu melakukan analisis multidimensional dan 

menampilkan visualisasi kartografis. Namun, model visualisasi yang dibuat belum 

tersinkronisasi, sehingga Imaduddin (2013) membangun sistem spatial data 

warehouse untuk sinkronisasi antara query OLAP dan visualisasi peta.  Penelitian 

tersebut menghasilkan  sistem yang mampu melakukan sinkronisasi, sehingga 

mempermudah pengguna dalam menganalisis hotspot dengan memasukkan query 

MDX. Kedua penelitian tersebut masih melakukan proses ETL secara manual. 

Proses ETL secara manual dilakukan hanya dengan menggunakan query secara 

manual dalam penarikan data sehingga proses yang dilakukan membutuhkan 

waktu yang lama (Indra dan Rahayu 2013).  Selain itu, kedua penelitian tersebut 

masih memiliki kekurangan, yaitu belum tersedianya modul untuk melakukan 

update data titik panas. Oleh karena itu, Kusumah (2014) melakukan penambahan 

modul update data titik panas berupa file teks. Hasil penelitian tersebut adalah 

sistem yang mampu melakukan pembersihan data titik panas yang tidak valid dan 

mampu melakukan pembatalan ketika memuat data ke dalam data warehouse 

apabila terjadi kesalahan. 

Penelitian ini melakukan proses ETL secara otomatis dengan menggunakan 

perangkat ETL spasial yang mendukung jenis data vektor geometri dan 

menyediakan integrasi data yang konsisten yaitu Geokettle. Penelitian ini juga 

membuat suatu pemodelan ETL yang bertujuan merancang skenario ETL, 

menyesuaikan, dan menyederhanakan pemetaan antara atribut pada sumber data 
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dan atribut yang ada pada tabel data warehouse. Pemodelan ETL untuk data 

terstuktur telah berhasil diterapkan oleh Fadilah (2014) dengan melakukan 

pemodelan konseptual, logika, dan fisik. Penelitian tersebut menghasilkan 

pemodelan ETL yang diimplementasikan menggunakan perangkat Kettle. 

Penerapan ETL dengan menggunakan perangkat Geokettle diharapkan dapat 

memudahkan pengembang data warehouse  dalam melakukan praproses data  

secara otomatis yang memungkinkan mengatur penyisipan data baru dan update 

data tanpa menghasilkan banyak query.  

 

Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1 Bagaimana membuat pemodelan ETL untuk proses ETL spatial data 

warehouse titik panas? 

2 Bagaimana mengimplementasikan pemodelan ETL menggunakan Geokettle? 

3 Bagaimana menguji proses ETL? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini ialah: 

1 Membuat pemodelan ETL untuk spatial data warehouse titik panas 

2 Mengimplementasikan pemodelan ETL menggunakan Geokettle 

3 Menguji proses ETL 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memudahkan pengembang data warehouse 

untuk melakukan penyisipan data dan update data ke dalam data warehouse 

dengan melakukan praproses data secara otomatis menggunakan perangkat 

Geokettle. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini yaitu: 

1 Data yang digunakan meliputi: 

 Data titik panas dari Fire Information for Resource Management (FIRM) 

National Aeronautics and Space Administration (NASA) tahun 2006-2015 

 Data peta administratif kabupaten Indonesia tahun 2014 dari Badan 

Informasi Geospasial (BIG) 

2 Pemodelan ETL yang merujuk pada penelitian Simitsis dan Vasiliadis (2003) 

3 Perancangan dan penerapan ETL menggunakan perangkat Geokettle. 

 

METODE 

Data Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan data geometri dengan format shapefile (.shp) 

yaitu data titik panas dari tahun 2006 sampai tahun 2015 yang diunduh melalui 
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situs http://firms.modaps.eosdis.nasa.gov dan data peta administratif kabupaten 

Indonesia tahun 2014 yang bersumber dari BIG. 

 

Tahapan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan dan mengacu pada 

konsep ETL. Tahapan penelitian dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Data 

Tahapan ini melakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan.  

Analisis dilakukan dengan 2 tahapan, yaitu: 

1 Identifikasi fitur dan atribut data 

Tahapan ini digunakan untuk mengetahui data yang terlibat dalam 

perancangan  ETL dan melakukan pengecekan data untuk mengetahui keakuratan 

suatu data. Menurut Kimball dan Caserta (2004), data yang akurat dapat diartikan 

sebagai: 

Gambar 1  Tahapan-tahapan penelitian 

Perancangan kubus data multidimensi 

Ya 

Selesai 

Implementasi ETL 

Sesuai? 

Mulai 

Analisis Data 

 
 

 

Pemodelan ETL 

Pemodelan 

konseptual 
Pemodelan 

logika 

Tidak 

Identifikasi fitur dan 

atribut data 
Pemilihan atribut 

 

Perancangan spatial data warehouse 

Pengujian 

Pemodelan 

fisik 

http://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/
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 Data yang benar: nilai dan deskripsi pada data menggambarkan keterhubungan 

antar masing-masing objek. 

 Tidak ambigu: nilai dan deskripsi pada data hanya memiliki satu arti. 

 Konsisten: nilai dan deskripsi pada data ditulis secara konsisten. 

 Lengkap: memiliki arti  apabila tidak ada data yang bernilai null dan tidak 

terdapat data yang hilang. 

2  Pemilihan atribut 

Tahapan analisis selanjutnya adalah pemilihan atribut.  Atribut yang dipilih 

adalah atribut yang digunakan  pada perancangan spatial data warehouse. Atribut 

pada perancangan spatial data warehouse dipetakan dalam suatu skema 

multidimensi. 

Perancangan Spatial Data Warehouse 

Perancangan spatial data warehouse perlu mengintegrasikan data spasial 

dari berbagai sumber. Spatial data warehouse dirancang menggunakan model 

kubus data spasial yang disebut dengan model data spasial multidimensi. 

Penelitian ini menggunakan star schema yang terdiri atas 1 tabel fakta sebagai 

pusat dan terhubung langsung ke tabel dimensi. Tabel fakta adalah tabel pusat 

yang didalamnya terdapat foreign key untuk menghubungkan dengan tabel 

dimensi dan juga mengandung measure yang berasal dari tabel dimensi untuk 

dianalisis keterhubungannya. Tabel dimensi adalah tabel yang berisi data detail 

yang menjelaskan foreign key yang terdapat pada tabel fakta. Ilustrasi skema 

bintang (star schema) dapat dilihat pada Gambar 2 (Han et al. 1998). 

 

 

Gambar 2  Star schema 

Gambar 2 menjelaskan tabel fakta yang terdiri atas numerical measure 

(count dan area)  dan spatial measure (region_map). Numerical measure adalah 

measure yang hanya berisi data-data numerik. Spatial measure adalah measure 

yang berisi satu atau lebih kumpulan titik-titik objek spasial. 

Pemodelan ETL  

Menurut Simitsis (2003), pemodelan ETL terdiri atas 2 tahapan yaitu 

pemodelan konseptual dan pemodelan logika. Pemodelan konseptual bertujuan 

membuat model konseptual untuk proses ETL, yaitu menggambarkan pemetaan 

atribut dari sumber data ke atribut yang ada pada tabel data warehouse.  

Pemodelan logika berkonsentrasi pada aliran data dari sumber menuju data 
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warehouse melalui suatu proses yang berakhir pada penyimpanan data. Kedua 

pemodelan ini digambarkan dengan notasi dan template. 

Selain membuat pemodelan konseptual dan logika, tahapan ini juga 

membuat pemodelan fisik. Menurut Bagir (2012),  pemodelan fisik menghadirkan 

isi informasi pada sebuah level yang lebih dekat dengan hardware. Komponen 

yang ada pada pemodelan fisik seperti ukuran file, panjang field, tipe data, 

primary key, dan foreign key. Standar pemodelan fisik dalam lingkungan data 

warehouse dapat dilihat pada Gambar 3 yang menjelaskan nama-nama objek 

seperti tabel dan atribut. 

 

 

Gambar 3  Standar pemodelan fisik (Bagir 2012) 

Implementasi ETL 

 Tahapan ini menggunakan perangkat ETL spasial untuk implementasi ETL, 

yaitu Geokettle yang mendukung data spasial dengan jenis data vektor geometri 

berbasis JTS, point, line, dan polygon, serta mendukung analisis spasial.  Menurut 

Trujilo dan Lujan-Mora (2003), pada proses ETL data diambil dari sistem sumber 

melewati urutan transformasi sebelum dimuat ke data warehouse. Perancangan 

ETL terdiri atas 6 tugas, di antaranya: 

1 Memilih sumber data untuk ekstraksi dari sumber data yang heterogen 

2 Transformasi sumber data yaitu penyaringan data, perhitungan, mengubah 

format data, dan membuat surrogate key 

3 Menggabungkan berbagai sumber data untuk dimuat secara bersama ke data 

warehouse 

4 Memilih target untuk load 

5 Memetakan atribut sumber data ke atribut yang ada pada data warehouse 

6 Load data hasil transformasi ke dalam  data warehouse 

Perancangan Kubus Data Multidimensi 

Perancangan kubus data multidimensi dilakukan dengan  mengubah bentuk 

data relasional menjadi data multidimensi. Tabel fakta dan tabel dimensi 

dipetakan ke kubus data multidimensi. Pembuatan kubus data menggunakan 

SpagoBI Studio 5.1.0. Menurut Cazzin (2012), SpagoBI Studio merupakan 

lingkungan business intelligence (BI) yang memungkinkan pengembang data 

warehouse untuk menciptakan dokumen analisis seperti grafik, laporan, dan 

dashboard yang hasilnya berupa business model.  
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Pengujian 

Pengujian dilakukan dengan 2 tahapan, yaitu: 

1 Pengujian ETL 

Kondisi saat menjalankan transformasi dapat dilihat pada jendela hasil 

eksekusi Geokettle. Jendela hasil eksekusi terdiri atas beberapa tab eksekusi, di 

antaranya tab logging yang menampilkan langkah transformasi dan tab step 

metrics yang menunjukkan setiap langkah transformasi dan berisi kolom status 

transformasi. Kolom status tersebut di antaranya: 

 Read: berisi jumlah baris dari step sebelumnya 

 Written: berisi jumlah baris dari step sebelumnya ke step berikutnya 

 Input: jumlah baris input yang dibaca 

 Output: jumlah baris output yang dibaca 

 Error: status error dalam eksekusi. Jika terjadi error, baris akan berwarna      

     merah 

 Active: menjelaskan status eksekusi.  

Pengujian ETL dilakukan dengan melihat hasil dari step metrics pada kolom 

active. Kolom tersebut memiliki beberapa status, yaitu running, halting, stopped, 

dan finished. Status running menandakan pengeksekusian sedang berjalan, halting 

menandakan pengeksekusian proses terhambat, stopped menandakan proses 

berhenti karena error, dan finished menandakan proses berhasil dieksekusi. 

2 Pengujian spatial data warehouse 

Tahapan ini menguji spatial data warehouse menggunakan query untuk 

dibandingkan hasilnya dengan analisis spasial hotspot di Quantum GIS. Analisis 

spasial dilakukan untuk menghitung jumlah hotspot. Jika pengujian tersebut telah 

sesuai, pembuatan data warehouse telah selesai dilakukan. 

 

Lingkungan Pengembangan 

Perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini yaitu processor Intel  

Corei3 dan RAM 2 GB, sedangkan perangkat lunak yang digunakan antara lain: 

 Sistem operasi Windows 7 Professional,  

 Geokettle sebagai perangkat ETL spasial, 

 Quantum GIS 2.2.0 Valmiera untuk pengolahan data spasial, 

 Microsoft Visio 2007 untuk membuat skema multidimensi dan pemodelan 

konseptual, 

 PostgreSQL 9.4 sebagai database server dengan ekstensi PostGIS untuk 

menyimpan data spasial,  

 Java Runtime Environment (JRE) 1.8.0_45, 

 Java Development Kit (JDK) 1.8.0_45, 

 SpagoBI 5.1.0 Studio untuk membuat kubus data. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Data 

Identifikasi fitur dan atribut 

Tahapan ini melakukan identifikasi fitur dan atribut pada data yang telah 

diperoleh. Pengidentifikasian ini dilakukan secara manual. Identifikasi fitur dan 

atribut untuk masing-masing data adalah: 

 Data titik panas awal yang digunakan yaitu data titik panas dari tahun 2006 

sampai 2014. Data tersebut terdiri atas 13 atribut, yaitu the_geom, latitude, 

longitude, brightness, scan, track, acq_date, acq_time, satellite, confidence, 

version, bright_t31, dan FRP. Analisis data waktu hotspot dilakukan 

berdasarkan tahun, kuartil, dan bulan. Atribut acq_date pada data tersedia 

dalam format date contohnya 2006-01-01 00:00:00 sehingga harus memecah 

atribut acq_date menjadi tahun, kuartil, dan bulan.  

 Data administratif yang berupa polygon memiliki 11 atribut di antaranya 

the_geom, object id_1, objectid, kecamatan, kabupaten, shape_leng, 

shape_le_1, shape_area, luas, keterangan, dan provinsi. Data peta administratif 

tidak terdapat kode kabupaten dan pulau, sehingga perlu mencari sumber lain 

untuk mengetahui kode kabupaten dan pulau. Informasi mengenai kode 

kabupaten dan pulau diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang 

kemudian diekstrak ke dalam bentuk excel (.xls). Setelah mendapatkan data 

kode kabupaten dan pulau dalam bentuk excel, kemudian file tersebut digabung 

dengan peta administratif yang bersumber dari BIG melalui perangkat 

Quantum GIS. Data administratif memiliki nilai null sebanyak  542 baris pada 

kolom kabupaten dan 37 baris pada kolom provinsi dari 10 484 baris. Data null 

tersebut dapat diisi menggunakan perangkat Quantum GIS dengan cara 

memilih baris pada kolom kabupaten dan provinsi yang null kemudian 

dilakukan perbesaran pada area peta, setelah itu melengkapi data tersebut 

dengan kabupaten maupun provinsi terdekat yang ada pada area peta.   

Pemilihan atribut 

Data hotspot dan data administratif di-load dan disimpan ke dalam database 

PostGIS. Proses load tersebut menggunakan perangkat Geokettle, karena data titik 

panas dan data administratif berukuran besar. Data-data tersebut disimpan sebagai 

tabel data hotspot yang dapat dilihat pada Gambar 4 dan tabel data administratif 

yang dapat dilihat pada Gambar 5.  

 

 

Gambar 4 Tabel data hotspot 
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Gambar 5  Tabel data administratif 

Atribut dari sumber data tersebut kemudian dipilih. Berdasarkan Gambar 4, 

atribut yang dipilih untuk data titik panas, di antaranya the_geom, acq_date, dan 

satellite. Atribut yang dipilih berdasarkan Gambar 5 untuk data administratif di 

antaranya the_geom, kode_kabupaten, pulau, provinsi, dan kabupaten.  

 

 

Perancangan Spatial Data Warehouse 

Tahapan ini membuat star schema yang terdiri atas tabel fakta yang berisi 

foreign key dari tabel dimensi dan measure. Penelitian ini menghasilkan 1 tabel 

fakta dan 3 tabel dimensi.  Hasil star schema dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

 

Gambar 6  Hasil star schema 

Berdasarkan skema multidimensi pada Gambar 6, telah ditentukan tabel 

fakta dan tabel dimensi. Tabel fakta yang terbentuk yaitu tabel fact_forestfire dan 

tabel dimensi yang terbentuk yaitu dimensi waktu, dimensi satelit, dan dimensi 

lokasi. Perancangan star schema disimpan dalam suatu database management 

system (DBMS) sebagai tabel fakta dan tabel dimensi. Atribut-atribut pada tabel 

fakta fact_forestfire, dimensi waktu, dimensi satelit, dan dimensi lokasi dapat 

dilihat pada Tabel 1, 2, 3, dan 4. 
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Tabel 1  Atribut pada tabel fakta fact_forestfire 

Nama atribut Deskripsi 

id_lokasi: INT Kode kabupaten  

id_waktu: INT Kode waktu berdasarkan 

tahun, kuartil, dan bulan 

id_satelit: INT Kode satelit 

jumlah_hotspot: INT Nilai jumlah hotspot  
(numerical measure) 

 

Tabel 2  Atribut tabel dimensi waktu 

Nama atribut Deskripsi 

id_waktu: INT Kode waktu berdasarkan tahun, 

kuartil, dan bulan 

tahun: INT Tahun terjadinya kebakaran 

hutan 

kuartil: Varchar (20) Kuartil bulan 

bulan: Varchar (20) Bulan terjadinya kebakaran 
hutan 

 

Tabel 3  Atribut tabel dimensi satelit 

Nama atribut Deskripsi 

id_satelit: INT Kode satelit 

nama_satelit: Varchar (10) Nama satelit 

 

Tabel 4  Atribut tabel dimensi lokasi 

Nama atribut Deskripsi 

the_geom: geometry 

id_lokasi: INT 

Geometry kabupaten 

Kode kabupaten 

pulau: Varchar (50) Nama pulau 

provinsi: Varchar (50) Nama provinsi 

kabupaten: Varchar (50) Nama kabupaten/kota 

 

 

Pemodelan ETL 

Pemodelan konseptual 

Tahap ini membuat model konseptual untuk seluruh tabel pada data 

warehouse. Pemodelan konseptual untuk tabel dimensi waktu dapat dilihat pada 

Gambar 7. Pemodelan konseptual untuk tabel dimensi lokasi dan tabel dimensi 

satelit dapat dilihat pada Lampiran 1 dan 2. 
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Gambar 7  Pemodelan konseptual tabel dimensi waktu 

Gambar 7 menjelaskan proses pemetaan atribut dari data tanggal menuju 

atribut yang ada pada tabel dimensi waktu. Pemetaan atribut melalui beberapa 

tahap transformasi. Pembentukan tabel dimensi waktu dimulai dengan membuat 

baris data waktu secara otomatis kemudian melakukan pemecahan atribut tanggal 

menjadi tahun dan bulan. Tahap selanjutnya membuat atribut baru untuk atribut 

kuartil, menghilangkan duplikasi baris yang digambarkan dengan template UN 

(unique value), membuat id pada dimensi waktu secara auto increment yang 

digambarkan dengan template SK (surrogate key). Setelah tahap pembuatan id, 

dilakukan pemetaan atau penyesuaian  atribut dari sumber data ke tabel dimensi 

waktu. Selain pada tabel dimensi, pemodelan konseptual juga dilakukan pada 

tabel fakta. Pemodelan konseptual untuk tabel fact_forestfire dapat dilihat pada 

Gambar 8. 

 

Gambar 8  Pemodelan konseptual tabel fact_forestfire 

 Gambar 8 menjelaskan pemetaan atribut dari sumber data hotspot_lokasi ke 

tabel fact_forestfire dengan melalui beberapa tahap transformasi, di antaranya 

pemilihan atribut, konversi tipe data, konsistensi data, pengurutan data, agregasi, 

pengambilan id pada masing-masing dimensi yang bertujuan untuk mendapatkan 

foreign key dari tabel-tabel dimensi, dan pemetaan atribut sumber agar sesuai 

dengan atribut yang ada pada tabel fact_forestfire.  

 Penggunaan perangkat Geokettle untuk membangun proses ETL secara 

otomatis memudahkan untuk melakukan penyisipan data maupun update data. 

Pemodelan konseptual untuk insert data ke dalam tabel fact_forestfire dapat 
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dilihat pada Lampiran 3. Notasi yang ada pada pemodelan konseptual akan 

diimplementasikan melalui step yang ada pada Geokettle. Hasil pencocokan 

notasi antara pemodelan konseptual dengan step pada Geokettle dapat dilihat pada 

Lampiran 4. 

Pemodelan logika 

Pemodelan logika merupakan perkembangan dari pemodelan konseptual. 

Pemodelan logika memiliki notasi yang berbeda dengan notasi yang ada pada 

pemodelan konseptual. Pemodelan logika untuk tabel dimensi waktu dan tabel 

fact_forestfire dapat dilihat pada Gambar  9 dan 10.  

 

 

Gambar 9  Pemodelan logika tabel dimensi waktu 

 

Gambar 10  Pemodelan logika tabel fact_forestfire 

Berdasarkan Gambar 9 dan Gambar 10, dapat terlihat dengan jelas seluruh 

fungsi transformasi yang dilakukan per tahapan sebelum dimuat ke dalam tabel 

data warehouse. Pemodelan logika untuk tabel dimensi lokasi, dimensi satelit, 

dan insert data untuk tabel fact_forestfire masing-masing dapat dilihat pada 

Lampiran 5, 6, dan 7. 

Pemodelan fisik 

Pemodelan fisik merupakan perkembangan dari pemodelan logika. Tipe 

data untuk masing-masing atribut yang ada pada data warehouse ditentukan pada 

pemodelan fisik. Pemodelan fisik untuk tabel dimensi waktu dan tabel 

fact_forestfire dapat dilihat pada Gambar 11 dan 12, sedangkan pemodelan fisik 

untuk tabel dimensi lokasi, dimensi satelit, dan insert data pada fact_forestfire 

masing-masing dapat dilihat pada Lampiran 8, 9, dan 10. 
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Gambar 11  Pemodelan fisik tabel dimensi waktu 

 

 

Gambar 12  Pemodelan fisik tabel fact_forestfire 

Gambar 11 menjelaskan tahapan transformasi data tanggal untuk dimuat ke 

dalam tabel dimensi waktu. Tabel dimensi waktu yang disimpan dalam DBMS 

terdiri atas atribut id_waktu, tahun, kuartil, dan bulan. Atribut id_waktu dan tahun 

memiliki tipe data integer, artibut kuartil dan bulan memiliki tipe data character 

varying dengan panjang 20. Gambar 12 menggambarkan pemodelan fisik untuk 

tabel fact_forestfire yang terdiri atas atribut id_lokasi, id_waktu, dan id_satelit 

sebagai foreign key yang disimpan dalam DBMS dengan tipe data integer dan satu 

atribut measure, yaitu jumlah hotspot dengan tipe data integer. Proses 

transformasi pada pemodelan fisik sama seperti proses transformasi pada 

pemodelan konseptual dan logika.   

 

 

Implementasi ETL 

Implementasi ETL menggunakan perangkat ETL spasial, yaitu Geokettle. 

Tahap ini membuat modul transformasi untuk tabel dimensi dan tabel fakta, serta 

modul job. Modul transformasi untuk tabel dimensi waktu dapat dilihat pada 

Gambar 13.  
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Gambar 13  Modul transformasi untuk tabel dimensi waktu 

Pembuatan dimensi waktu pada Gambar 13 dimulai dengan membuat baris 

data berformat date menggunakan generate rows step (a) dan menghasilkan 3 652 

baris untuk data waktu 10 tahun yaitu dari tahun 2006-2015. Tahap selanjutnya 

yaitu add sequence (b) untuk membuat data baris hari. Melalui calculator step (c) 

dapat dibuat atribut date, tahun, dan bulan. Value mapper step (d) menghasilkan 

atribut baru bernama kuartil. Value mapper step digunakan untuk memetakan nilai 

data pada sumber ke nilai data tujuan, contohnya memetakan nilai 1 pada atribut 

bulan menjadi Q1 pada nilai data atribut kuartil. Nilai data pada atribut bulan 

masih berupa integer. Formula step (e) dapat digunakan untuk mengubah nilai 

data pada atribut bulan dari integer menjadi string menggunakan ekspresi logical  

“IF” pada tab formula, dengan kondisi jika bulan = 1 maka diubah nilainya 

menjadi Januari. Langkah selanjutnya adalah seleksi atribut menggunakan select 

values step (f) dengan hanya memilih atribut tahun, kuartil, dan bulan. Unique 

rows step (g) digunakan untuk menghapus duplikasi baris, sehingga pada tabel 

dimensi tidak terdapat baris yang sama. Setelah melakukan unique rows step, 

dilakukan add sequence step (h) untuk membuat surrogate key yaitu id_waktu dan 

tahapan terakhir sebelum load adalah pemetaan atribut dari sumber data ke tabel 

dimensi waktu menggunakan select values step (i). Proses load menggunakan 

insert/update step (j). Modul transformasi untuk tabel dimensi lokasi dan dimensi 

satelit dapat dilihat pada Lampiran 11 dan 12. 

Data peta administratif yang disimpan di database PostGIS, perlu dilakukan 

konsistensi data, yaitu penyeragaman penulisan kapital untuk kabupaten 

menggunakan query, seperti mengubah kata Kota Gunung Sitoli menjadi KOTA 

GUNUNG SITOLI, sedangkan pada data hotspot diubah nama satelitnya dari A 

menjadi NASA_A dan T menjadi NASA_T. Tahap selanjutnya yaitu melakukan 

overlay. Overlay adalah penggabungan dua atau lebih peta yang bertujuan 

menghasilkan informasi baru dan mencari keterkaitan antara dua atau lebih data. 

Penelitian ini melakukan overlay dengan tujuan mendapatkan atribut titik panas 

dari data titik panas untuk data administratif. Proses overlay menggunakan query 

spasial. Query yang digunakan untuk operasi spasial adalah sebagai berikut: 

 
CREATE TABLE hotspot_lokasi 

as select h.acq_date,h.satellite,l.pulau, l.provinsi, l.kabupaten 

FROM forestfire as h, administratif as l 

WHERE ST_WITHIN (h.hotspot_geom, l.lokasi_geom); 

 

(a) (b) (c) (d) (e) 

(j) (i) (h) (g) (f) 
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Hasil dari overlay tersebut adalah tabel hotspot_lokasi dengan atribut 

acq_date, satellite, pulau, provinsi, dan kabupaten. Tahap selanjutnya adalah 

membuat modul transformasi untuk tabel fakta. Modul transformasi untuk tabel 

fact_forestfire dapat dilihat pada Gambar 14. 

 
 

 

 

Gambar 14  Modul transformasi tabel fact_forestfire 

Tahapan pertama adalah melakukan ekstraksi data dengan mengambil 

sumber data dari database yaitu data hotspot_lokasi dengan menggunakan table 

input step (a). Selanjutnya transformasi dengan melakukan penyesuaian nama 

atribut berdasarkan star schema yang telah dibuat menggunakan select values step 

(b). Tipe data atribut acq_date pada data hotspot_lokasi adalah string, sementara 

tipe data yang dikenali untuk calculator step adalah date, sehingga harus 

dilakukan konversi tipe data string menjadi date melalui tab metadata pada select 

values step dan mengubah formatnya menjadi yyyy-MM-dd HH:mm:ss. Tahap 

selanjutnya melakukan pemecahan atribut acq_date menjadi tahun dan bulan 

menggunakan calculator step (c). Atribut kuartil dibuat melalui value mapper 

step. Nilai data pada atribut bulan yang masih berupa integer, contohnya 1 diubah 

menjadi Januari menggunakan formula step (e).  Select values step (f) digunakan 

untuk memilih atribut yang sesuai dengan data warehouse. Tahap selanjutnya 

adalah membuat atribut kode_hotspot melalui add sequence step (g) yang  

memiliki nilai unik dan digunakan untuk fungsi group by step atau agregasi. 

Sebelum melakukan agregasi, data harus diurutkan terlebih dahulu untuk 

menghasilkan data yang valid, mengunakan sort rows step (h). Agregasi yang 

dilakukan pada penelitian ini yaitu nonspatial aggregation dengan memilih tipe 

agregasi number of value pada kolom type. Agregasi dilakukan untuk menghitung 

jumlah titik panas tertentu menggunakan group by step (i) berdasarkan kolom 

kode_hotspot. Tabel fakta yang dihasilkan, akan menampilkan id dari masing-

masing dimensi dan measurenya. Oleh karena itu, digunakan database lookup 

step (j), (k), dan (l) untuk mengambil id dari masing-masing tabel dimensi. Tabel 

dimensi terdiri atas tb_lokasi, tb_waktu, dan tb_satelit.  Setelah mendapatkan id 

dari masing-masing dimensi, dilakukan pemetaan atribut dari sumber data ke 

atribut yang ada pada tabel fact_forestfire menggunakan select values step (m)  

dan tahap terakhir yang dilakukan adalah load hasil transformasi ke data 

warehouse menggunakan insert/update step (n) untuk memudahkan dalam 

melakukan penyisipan data baru atau update data. 

Penelitian ini juga melakukan penyisipan data dengan memasukkan data 

baru ke dalam tabel fakta. Data yang disisipkan adalah data titik panas bulan 

(g) (a) (b) (c) (d) (e) (f) 

(h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) 
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Januari tahun 2015. Modul transformasi untuk penyisipan data ke dalam tabel 

fakta dapat dilihat pada Gambar 15. 

 

 

S 

Gambar 15 Modul transformasi untuk insert  data pada tabel  fact_forestfire 

 Penyisipan data pada Gambar 15 terdapat 2 file input, yaitu data 

administratif dan data titik panas tahun 2015. Masing-masing data tersebut 

ditentukan spatial reference system (SRS) dengan menggunakan set SRS step (b) 

dan (g) untuk operasi transformasi sistem koordinat. SRS yang dipilih adalah 

EPSG WGS 48. Transformasi untuk data administratif di antaranya pemilihan 

atribut menggunakan select values step (c) dengan memilih atribut the_geom, 

kode_kabupaten, pulau, provinsi, dan kabupaten. Tahap selanjutnya yaitu 

konsistensi data menggunakan replace in string step (d) dengan cara 

penyeragaman penulisan nama, seperti penulisan yang menggunakan huruf 

kapital, contohnya pada kabupaten Kota Gunung Sitoli diubah menjadi KOTA 

GUNUNG SITOLI, kemudian pada atribut provinsi mengubah nama provinsi 

IRIANJAYA BARAT menjadi PAPUA BARAT. Add sequence step (e) 

digunakan untuk membuat atribut kode_hotspot yang menghasilkan baris data 

secara auto inrement dan digunakan untuk fungsi group by. Data titik panas tahun 

2015 diawali dengan set SRS, kemudian memilih atribut menggunakan select 

values step (h), pemecahan atribut acq_date dengan menggunakan formula step 

(i), penyeragaman penulisan nama menggunakan replace in string (j), dan 

pemilihan atribut hotspot_geom, tahun, kuartil, bulan, dan nama satelit 

menggunakan select values step (k). Penyisipan data hanya mengambil data titik 

panas bulan Januari tahun 2015, sehingga dilakukan filtering menggunakan filter 

rows step (l) dengan memilih kondisi bulan = Januari. Tahap selanjutnya setelah 

pembersihan pada kedua data, yaitu melakukan spatial join menggunakan join 

rows (cartesian product) step (m) dengan menentukan kondisi hotspot_geom 

GIS_WITHIN lokasi_geom, kemudian memilih atribut melalui select values step 

(n) yaitu atribut kabupaten, provinsi, pulau, nama_satelit, tahun, kuartil, bulan, 

dan kode hotspot. Pengurutan baris dilakukan menggunakan sort rows step (o). 

Tahap group by step (p) melakukan fungsi agregasi untuk menghitung jumlah 

hotspot berdasarkan atribut kode_hotspot. Fungsi database lookup step (q), (r), 

dan (s) digunakan untuk pengambilan id dari masing-masing dimensi lokasi, 

dimensi waktu, dan dimensi satelit. Langkah selanjutnya adalah  memetakan 

(a) (b) (c) (d) (e) (m) (n) 

(f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) 

(o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) 
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atribut yang sesuai dengan tabel fact_forestfire menggunakan select values step (t) 

dan disisipkan ke tabel fact_forestfire menggunakan insert/update step (u). 

Seluruh modul transformasi yang telah dibuat, kemudian dijalankan dengan 

modul job. Modul job berfungsi untuk mengatur urutan transformasi, penjadwalan 

transformasi, dan mengirimkan notifikasi melalui email. Modul job diawali 

dengan start step sebagai inisialisasi untuk memulai job. Transformation step 

menjalankan modul transformasi dimensi lokasi, dimensi waktu, dimensi satelit, 

dan tabel fact_forestfire. Mail step untuk mengirimkan notifikasi  melalui email 

dan menghasilkan log dari proses ETL. Success step untuk menandakan proses 

berhasil dijalankan. Apabila transformation berhasil diperbaharui, dilaporkan 

sukses melalui succes step, jika tidak berhasil maka transformation yang gagal 

akan dilaporkan melalui mail failure.  Modul job dapat dilihat pada Gambar 16. 

 

 

Gambar 16  Modul job 

Setelah modul job berhasil menjalankan seluruh modul transformasi, maka 

akan menghasilkan data dalam bentuk baris dan kolom yang di-load ke database 

PostGIS. Hasil transformasi untuk tabel dimensi waktu dapat dilihat pada Gambar 

17 dan tabel fact_forestfire sebelum penyisipan data titik panas bulan Januari 

tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 18. Tabel dimensi waktu pada Gambar 17 

menghasilkan 4 kolom dan 120 baris. Tabel fact_forestfire pada Gambar 18 

menghasilkan 4 kolom dan 32 803 baris. Hasil transformasi untuk tabel dimensi 

lokasi, dimensi satelit, dan insert data pada tabel fact_forestfire masing-masing 

dapat dilihat pada Lampiran 13, 14, dan 15. 

 

 

      Gambar 17  Hasil transformasi tabel dimensi waktu 
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Gambar 18  Hasil transformasi tabel fact_forestfire 

 

Perancangan Kubus Data Multidimensi 

Tahapan ini merancang kubus data multidimensi dengan menggunakan 

SpagoBI Studio 5.1.0. Penelitian ini menghasilkan satu tabel fakta yaitu 

fact_forestfire. Atribut yang menjadi fungsi measure ditentukan pada tabel fakta, 

kemudian mengatur tabel dimensi agar tabel bertipe dimension dan membuat 

hierarki dari masing-masing dimensi. Hasil kubus data fact_ forestfire yang dibuat 

pada SpagoBI dapat dilihat pada Gambar 19, sedangkan hasil file XML untuk 

kubus data fact_forestfire dapat dilihat pada Lampiran 16. 

 

 

Gambar 19  Hasil kubus data fact_forestfire pada SpagoBI 

 

Pengujian 

Tahapan ini menguji ETL dan menguji spatial data warehouse. Pengujian 

ETL dilakukan di Geokettle. Pengujian spatial data warehouse dilakukan dengan 

membandingkan hasil analisis hotspot antara query SQL dengan hasil analisis di 

Quantum GIS. 
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Pengujian ETL 

Tahap ini menguji ETL untuk tabel fact_forestfire sebelum penyisipan data, 

yaitu pada data titik panas tahun 2006 sampai 2014. Hasil pengujian ETL dapat 

dilihat pada tab step metrics. Tabel fact_forestfire menghasilkan 32 803 baris 

dengan status finished yang artinya seluruh transformasi berhasil dijalankan tanpa 

adanya error. Hasil step metrics tabel fact_forestfire sebelum penyisipan data 

dapat dilihat pada Gambar 20. 

 

 

Gambar 20  Hasil step metrics tabel fact_forestfire 

Pengujian spatial data warehouse 

Pengujian dilakukan dengan membandingkan jumlah hotspot antara query 

SQL dengan hasil analisis hotspot di Quantum GIS, dengan cara menambahkan 

layer vektor untuk data titik panas (point) tahun 2006 sampai 2014 dan data 

administratif (polygon). Setelah seluruh data ditambahkan, kemudian memilih tab 

vektor dan memilih peralatan analisis. Tahap selanjutnya, memilih titik dalam 

poligon untuk menghitung jumlah hotspot (point) yang ada pada poligon. Hasil 

pengujian untuk menghitung total jumlah hotspot pada Kabupaten Indragiri Hulu 

melalui query dan Quantum GIS dapat dilihat pada Gambar 21 dan 22.  

 

 

Gambar 21  Hasil pengujian menggunakan query SQL 
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Gambar 22  Hasil pengujian pada Quantum GIS 

Gambar 22 menjelaskan hasil analisis hotspot pada Quantum GIS. Apabila 

kolom JmlHotspot untuk Kabupaten Indragiri Hulu dijumlahkan secara manual 

akan menghasilkan jumlah hotspot sebanyak 5 764. Hasil ini sesuai dengan 

perhitungan jumlah hotspot yang dilakukan melalui query SQL di PostGIS. 

 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Penelitian ini berhasil membuat data warehouse yang menyimpan informasi 

spasial dan membuat pemodelan ETL yang diimplementasikan menggunakan 

Geokettle. Pengujian ETL berhasil dilakukan melalui Geokettle dengan status 

finished, sedangkan pengujian spatial data warehouse dilakukan dengan 

membandingkan total jumlah hotspot antara query SQL dengan  analisis hotspot 

pada Quantum GIS dan menghasilkan jumlah hotspot yang sesuai.  

 

Saran 

Saran untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan spatial measure  

dan menghasilkan OLAP yang dapat divisualisasikan dalam bentuk peta. Selain 

itu, masih banyak step dalam Geokettle yang dapat dimanfaatkan untuk analisis 

spasial. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1  Pemodelan konseptual tabel dimensi lokasi 

 
 

Lampiran 2  Pemodelan konseptual tabel dimensi satelit 

 
 

 

Lampiran 3  Pemodelan konseptual insert  data pada tabel fact_forestfire 
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Lampiran 4   Pencocokan notasi pada pemodelan konseptual dengan step pada          

                    Geokettle 

 

Fungsi Transformasi 

Pemodelan Konseptual Implementasi ETL (Geokettle) 
   

 

                      

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Lampiran 5  Pemodelan logika tabel dimensi lokasi 
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Lampiran 6  Pemodelan logika tabel dimensi satelit 

 
 

 

Lampiran 7 Pemodelan logika insert data pada tabel fact_forestfire 

 

 
 

Lampiran 8  Pemodelan fisik tabel dimensi lokasi 
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Lampiran  9  Pemodelan fisik tabel dimensi satelit 

 

 

Lampiran 10  Pemodelan fisik insert pada tabel fact_forestfire 

 
 

Lampiran 11  Modul transformasi tabel dimensi lokasi 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 12  Modul transformasi tabel dimensi satelit 
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Lampiran 13  Hasil transformasi tabel dimensi lokasi 

 

 

Lampiran 14  Hasil transformasi tabel dimensi satelit 

 
 

Lampiran 15  Hasil transformasi untuk insert data tabel fact_forestfire 
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<?xml version="1.0" ?> 

<SCHEMA name="forestfire"> 

<Dimension name="Tb lokasi"> 

<Hierarchy hasAll="true" 

allMemberName="All Tb lokasi" 

primaryKey="id_lokasi"  

name="Tb lokasi"> 

<Table name="tb_lokasi"/> 

<Level name="Pulau" column="pulau"  

uniqueMembers="false"/> 

<Level name="Provinsi" column="provinsi"  

uniqueMembers="false"/> 

<Level name="Kabupaten" column="kabupaten"  

uniqueMembers="false"/> 

</Hierarchy> 

</Dimension>  

<Dimension name="Tb satelit"> 

<Hierarchy hasAll="true" 

allMemberName="All Tb satelit" 

primaryKey="id_satelit"  

name="Tb satelit"> 

<Table name="tb_satelit"/> 

<Level name="Nama satelit" column="nama_satelit"  

uniqueMembers="false"/> 

</Hierarchy> 

</Dimension>  

<Dimension name="Tb waktu"> 

<Hierarchy hasAll="true" 

allMemberName="All Tb waktu" 

primaryKey="id_waktu"  

name="Tb waktu"> 

<Table name="tb_waktu"/> 

<Level name="Tahun" column="tahun"  

uniqueMembers="false"/> 

<Level name="Kuartil" column="kuartil"  

uniqueMembers="false"/> 

<Level name="Bulan" column="bulan"  

uniqueMembers="false"/> 

</Hierarchy> 

</Dimension>  

<Cube name="Fact forestfire"> 

<Table name="fact_forestfire"/> 

<DimensionUsage name="Tb lokasi" source="Tb lokasi" 

foreignKey="id_lokasi"/> 

<DimensionUsage name="Tb satelit" source="Tb satelit" 

foreignKey="id_satelit"/> 

<DimensionUsage name="Tb waktu" source="Tb waktu" 

foreignKey="id_waktu"/> 

<Measure name="Jumlah hotspot" column="jumlah_hotspot" 

aggregator="sum" formatString="#,###"/> 

</Cube>  

</SCHEMA> 

 

Lampiran 16  File XML kubus data  fact_ forestfire 
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