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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Sistem Informasi dan Basis Data 

Menurut KBBI, data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat 

dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan). Menurut Shelly dan Vermaat 

(2011), data dapat direpresentasikan dengan angka, karakter, string, atau simbol. 

Data juga merupakan fakta mentah yang dikumpulkan dan disimpan dalam ruang 

penyimpanan data (repository). Selain itu, data juga dipahami sebagai sebuah 

koleksi yang belum diproses, termasuk teks, angka, gambar, audio, dan video.  

Informasi dapat menyatakan sebuah makna dan bermanfaat bagi orang yang 

menerimanya (Shelly dan Vermaat, 2011). Informasi diperoleh dari data yang 

diolah. Pemrosesan data dapat sesederhana mengatur data untuk menyatakan 

sebuah pola atau sebagai gabungan atau membuat sebuah ramalan menggunakan 

model statistik. Informasi yang baik berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian 

dalam proses pengambilan keputusan tentang suatu keadaan (Rob et al., 2008). 

Dengan adanya keterkaitan antara data dan informasi maka terbentuklah 

sebuah sistem informasi. Menurut Shelly dan Vermaat (2011), sistem merupakan 

sebuah kumpulan dari komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan 

yang sama. Dengan demikian, sistem informasi adalah kumpulan dari hardware, 

software, data, dan prosedur yang berintegrasi untuk menciptakan informasi yang 

berkualitas.  

Basis data adalah sebuah koleksi data logis yang saling terkait yang 

digunakan bersama dan sebuah deskripsi dari data yang dirancang untuk 

Rancang bangun..., Marchelin Fau Hariono, FTI UMN, 2016



 
 

8 
 

menemukan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi (Connolly dan Begg, 2005). 

Basis data didefinisikan sebagai self-describing collection of integrated data karena 

basis data tidak hanya menampung data, tetapi juga deskripsi datanya (data about 

data). 

Sedangkan, menurut Rob et al. (2008), basis data adalah sebuah struktur 

komputer yang terintegrasi yang menyimpan koleksi dari data end-user, atau data 

mentah yang diperlukan oleh end-user, dan metadata, yakni data about data, 

dengan data-data end-user yang terintegrasi dan terkendali. 

Dalam basis data, data yang disimpan dapat dimanipulasi sesuai dengan 

kebutuhan. Melalui operasi-operasi basis data, nilai yang tersimpan dapat diambil, 

dihapus, ditambahkan, atau dimodifikasi. Data-data yang disimpan dalam basis data 

harus ternormalisasi, artinya data tidak redundan atau tidak ada kerangkapan data 

sehingga dapat mengurangi kompleksitas dan memudahkan manipulasi terhadap 

data. 

Dapat disimpulkan bahwa basis data merupakan sebuah koleksi dari data-

data yang terintegrasi dan disimpan di dalam sebuah struktur komputer untuk 

sewaktu-waktu dapat diambil, dihapus, ditambahkan, atau dimodifikasi melalui 

operasi-operasi basis data. Dengan adanya basis data, fungsi sebuah sistem 

informasi dapat ditingkatkan karena dengan menyimpan data yang digunakan 

dalam sistem di dalam sebuah basis data meringankan beban penggunaan memori 

komputer. 
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2.2 Data Warehouse 

Orallo (2008) menyatakan bahwa data warehouse merupakan sebuah basis 

data yang didesain untuk menampung banyak data histori dan informasi kontekstual 

yang disimpan dan dapat diakses melalui analisis, keterkaitan erat antar data, dan 

query yang efisien. 

Ponniah (2001) menyatakan bahwa data warehouse memuat pengukuran 

yang penting dari sebuah proses bisnis yang tersimpan dalam sebuah dimensi bisnis. 

Oleh karena itu, keberadaan sebuah data warehouse menjadi sebuah solusi yang 

layak untuk memungkinkan adanya strategi pengambilan keputusan. 

Fitur-fitur data warehouse antara lain sebagai berikut (Ponniah, 2001). 

1. Subject-Oriented Data 

Dalam data warehouse, data disimpan berdasarkan subjek, bukan berdasarkan 

fungsi aplikasi. Misalnya, data disimpan berdasarkan sales, customer, product, 

claims, account, dan policy. Subjek-subjek tersebut merupakan area kritis dalam 

sebuah perusahaan. Area kritis yang dimaksud adalah informasi yang ada dalam 

laporan. 

 

 
Gambar 2.1 Data Warehouse Berorientasi Subjek  

Sumber: Paulraj Ponniah, 2001 
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2. Integrated Data 

Sumber data yang tersimpan di dalam data warehouse berasal dari basis data 

operasional dan sistem operasional. Adanya perbedaan format membuat data 

menjadi tidak konsisten. Oleh karena itu, semua elemen data distandardisasi 

berdasarkan penamaan, kode, atribut, dan ukuran dan dipastikan ketepatannya 

sebelum dipindahkan ke dalam data warehouse. Data di dalam basis data 

transaksional yang mendukung fungsi aplikasi, dipilih dan dipetakan ke dalam tabel 

dimensi dalam data warehouse untuk menghasilkan informasi yang diinginkan.  

 

 
Gambar 2.2 Data Warehouse Terintegrasi 

Sumber: Paulraj Ponniah, 2001 

 

3. Time-Variant Data 

Data yang disimpan dalam data warehouse tidak hanya data-data terkini, tetapi 

seluruh data historis yang dapat digunakan dalam proses analisis. Sifat-sifat 

varian waktu dalam data warehouse adalah mengizinkan analisis pada data 

historis, informasi berelasi pada data aktual, dan mengizinkan peramalan 

(forecast). 
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4. Nonvolatile Data 

Data yang tersimpan dalam data warehouse tidak diperbarui setiap kali 

melakukan proses operasional. Data dipindahkan ke dalam data warehouse pada 

interval waktu yang spesifik, misalnya sehari sekali, seminggu sekali, atau dua 

minggu sekali. Pemindahan data ini tergantung pada kebutuhan pengguna. Seluruh 

data yang tersimpan dalam data warehouse bersifat read only. Data warehouse 

tidak mengizinkan adanya manipulasi atau melakukan operasi pengubahan 

terhadap data. Sebab proses data staging merupakan proses yang memakan waktu 

paling banyak, dengan adanya karakteristik nonvolatile data maka data akan 

dipindahkan sesuai dengan kebutuhan pengguna akhir sehingga tidak membuang 

banyak waktu. 

 

 
Gambar 2.3 Data Warehouse Bersifat Nonvolatile 

Sumber: Paulraj Ponniah, 2001 
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5. Data Granularity 

Dalam data warehouse, pengguna menjalankan query untuk menganalisis data 

untuk ditinjau berdasarkan ringkasan data. Rincian data memengaruhi 

kedalaman detail pada suatu informasi yang dibutuhkan. 

 

 
Gambar 2.4 Data Granularity  

Sumber: Paulraj Ponniah, 2001 

 

Menurut Han et al. (2012), data warehouse memiliki desain yang berbeda 

dengan basis data operasional. Data warehouse murni digunakan untuk menyimpan 

data, baik data yang bersifat historis maupun data yang bersifat aktual, sedangkan 

basis data operasional merupakan tempat penyimpanan yang menyimpan aktivitas 

transaksi yang masih memungkinkan adanya perubahan terhadap data. Oleh karena 

itu, secara garis besar yang membedakan antara keduanya adalah tujuan, 

karakteristik data, model data, pengguna, dan cara akses. 
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Tabel 2.1 Perbedaan Basis Data Operasional dengan Data Warehouse 

Sumber: Ponniah, 2011 

 Transactional Database Data Warehouse 

Tujuan 
Operasi sehari-hari sebagai 

pendukung aplikasi. 

Pengambilan informasi, 

laporan, dan analisis data. 

Karakteristik 

Data 

Data organisasi, perubahan 

data. 
Data histori, data deskriptif. 

Model Data Relasional, normal Multidimensi, redundan 

Pengguna Banyak (operator) Sedikit   (manajer) 

Cara Akses SQL. Read and write. 
SQL dan operator OLAP.  

Read only. 

 

Untuk menggambarkan hubungan antara tabel dan dimensi digunakan 

sebuah skema. Skema adalah sebuah kelompok dari objek-objek basis data, seperti 

tabel dan indeks, yang memiliki relasi satu sama lain (Rob et al., 2008).  

Han et al. (2012) menyatakan bahwa ada tiga jenis skema yang biasa 

digunakan untuk merancang data warehouse, yaitu star schema, snowflake schema, 

dan fact constellation schema. 

Menurut Han et al. (2012), star schema merupakan pemodelan yang paling 

umum di mana data warehouse mengandung sebuah tabel besar (fact table) yang 

berisi data dalam jumlah besar tanpa ada redundasi; dan beberapa tabel kecil 

(dimension table) yang berelasi dengan fact table. Setiap dimensi direpresentasikan 

dalam satu tabel dan memungkinkan adanya redundansi data. Keuntungan dalam 

menggunakan skema ini adalah memudahkan pengguna untuk memahami 

rancangan tabel sehingga dapat menjadi jembatan untuk berkomunikasi selama 

pengembangan data warehouse. Star schema juga memiliki navigasi yang lebih 

sederhana, meskipun pengguna membutuhkan query yang kompleks. 
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Gambar 2.5 Star Schema  

Sumber: Han et al., 2012 

 

Menurut Han et al. (2012), snowflake schema adalah sebuah variasi dari star 

schema dimana setiap dimensi sudah ternormalisasi dengan cara memecah data dan 

memasukkannya ke dalam tabel kecil. Tabel-tabel kecil ini tidak langsung 

berhubungan dengan fact table, tetapi memiliki hubungan dengan dimension table. 

 

 
Gambar 2.6 Snowflake Schema  

Sumber: Han et al., 2012 
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Menurut Han et al. (2012), fact constellation schema adalah skema yang 

terdiri dari beberapa fact table yang terdiri dari satu atau lebih dimension table. 

Skema ini dapat dilihat sebagai koleksi dari bintang dan karena itu disebut galaxy 

schema atau fact constellation schema. 

 

 
Gambar 2.7 Fact Constellation Schema 

Sumber: Han et al., 2012 

 

Dalam implementasinya, digunakan star schema ketimbang pemodelan 

lainnya karena skema tersebut dapat meminimalisir penggunaan join dalam query 

yang juga memakan waktu lebih banyak. Dengan star schema dan query join yang 

lebih minimal maka pemrosesan data dapat dilakukan lebih cepat. 

 

2.3 Extraction-Transformation-Loading 

Extraction-Transformation-Loading atau ETL dalam data warehouse 

adalah proses yang paling memakan banyak waktu. Dalam Ponniah (2011) 

dipaparkan bahwa proses ini cukup kompleks karena membutuhkan pengenalan 

terhadap lingkungan aktivitas, arsitektur sistem, dan kebutuhan pengguna. 
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Data extraction berfungsi untuk mengidentifikasi seluruh sumber data 

internal. Data yang ada dalam basis data transaksional dipilih, lalu diekstrak sesuai 

sesuai dengan kompatibilitas sistem data warehouse. Data transformation 

berfungsi untuk mentransformasi data sebelum data dipetakan ke dalam data 

warehouse. Dalam transformasi data ini terdapat operasi-operasi untuk agregasi, 

konversi, menyelesaikan nilai yang hilang, dan proses denormalisasi. Proses ini 

merupakan tahapan yang paling penting dan memakan banyak waktu dalam data 

staging. Data loading berfungsi untuk memuat data yang sudah ditransformasi ke 

dalam data warehouse. Dalam data loading terdapat proses menentukan varian 

waktu data dalam data warehouse. 

 

2.4 Online Analytical Processing 

Online Analytical Processing atau OLAP adalah perpaduan dinamis, 

analisis, dan konsolidasi daya tampung yang besar dari data multidimensi 

(Connolly dan Beg, 2005). OLAP merupakan sebuah metode yang mengizinkan 

pandangan multidimensi. Arsitektur OLAP digambarkan dalam bentuk kubus yang 

memiliki struktur dan keterkaitan erat antar datanya. 

Karakteristik sistem yang menggunakan OLAP memberikan sebuah 

pandangan multidimensi dan logis dari data yang tersimpan dalam data warehouse, 

memfasilitasi sistem dengan interactive query dan analisis yang kompleks, 

mengizinkan pengguna untuk menggali data yang lebih detail, menyediakan 

kemampuan untuk menjalankan perhitungan dan perbandingan yang rumit, dan 

merepresentasikan hasilnya dalam sebuah laporan (Ponniah, 2001). Dalam 

implementasinya, skema yang dirancang harus mampu memberikan pandangan 
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multidimensi terhadap informasi yang ingin didapatkan, misalnya laporan dilihat 

berdasarkan waktunya, tetapi informasi mengenai lokasi dan tipe barang juga harus 

dipaparkan. 

 

 
Gambar 2.8 Data Cube Merepresentasikan Kumpulan Data                            

Sumber: Han et al., 2012 

 

Pada sisi server ataupun sisi klien, tiga modul OLAP mendefinisikan                 

fitur-fitur OLAP, yaitu analisis data multidimensi, mendukung basis data lanjutan, 

dan tampilan antarmuka yang mudah digunakan. Tiga modul OLAP antara lain GUI 

(Graphical User Interface), proses analisis logis, pemrosesan data logis                          

(Rob et al., 2008). 

Ponniah (2001) menyatakan bahwa operasi yang biasa dipakai dalam metode 

OLAP untuk menganalisis data antara lain sebagai berikut. 

1. Roll up untuk melihat data secara keseluruhan. 

2. Drill down untuk melihat detail data. 

3. Slice untuk membagi kubus terhadap suatu dimensi sehingga sudut pandang 

lebih fokus. 
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4. Dice untuk membagi data terhadap dua atau lebih dimensi sehingga sudut 

pandang dalam bentuk tiga dimensi dapat lebih fokus. 

5. Pivot untuk merotasi data yang dapat memberikan suatu alternatif. 

 

 
Gambar 2.9 Arsitektur Server/Client pada OLAP  

Sumber: Rob et al., 2008 

 

Ponniah (2001) menyatakan, hal-hal yang harus dilakukan pada saat 

membangun OLAP adalah sebagai berikut. 

1. Dimensional modeling. 

2. Merancangan dan membangun basis data multidimensi. 

3. Menyeleksi data yang dipindahkan (load) ke data warehouse. 

4. Menerima dan mengekstraksi data. 

5. Data loading dalam data warehouse. 

6. Melakukan analisis dan perhitungan dari kumpulan data yang diperoleh. 

7. Mengimplementasikan pada aplikasi desktop. 

8. Melatih pengguna. 
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Menurut Prajapati (2012), secara garis besar, metode OLAP dalam 

pembuatan laporan memiliki lima keuntungan yang dirangkum dalam FASMI (Fast 

Analysis of Shared Multidimensional Information). Fast berarti sistem yang 

menggunakan OLAP memberikan respons yang cepat. Dengan analisis yang 

sederhana, aplikasi yang menggunakan OLAP ditargetkan untuk memberikan 

hasilnya dalam waktu lima detik, sedangkan untuk analisis kompleks diberikan 

waktu estimasi selama 20 detik. Analysis berarti sistem dapat mengatasi 

permasalahan bisnis dan analisis statistik yang relevan kepada penggunanya. 

Analisis dapat dilakukan berdasarkan waktu, cost, dan tempat. Shared berarti 

sistem dapat mendukung adanya sharing dan aksesibilitas. Selain itu, harus 

mengimplementasikan keamanan sistem untuk menjaga kerahasiaan sebuah data. 

Multidimensional berarti mendukung adanya pandangan multidimensi dari sebuah 

kumpulan data dan information berarti data diproses menjadi sebuah informasi 

yang relevan dalam sebuah laporan. Sistem mampu mengolah data dalam jumlah 

yang besar. 

Dalam pembuatan laporan, metode OLAP diterapkan untuk menarik dan 

menganalisis data-data yang berada dalam data warehouse secara cepat. Hasil 

analisis dapat mendukung laporan yang berhubungan dengan produksi dimana 

dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam urusan pembelian bahan 

baku produksi. 

Berbeda dengan pembuatan laporan dengan cara konvensional yang 

menggunakan metode OLTP, dimana tempat penyimpanan data dianggap aktif 

melakukan transaksi sehingga sulit untuk dilakukan analisis terhadap data karena 

adanya perubahan atau manipulasi terhadap data yang dilakukan sewaktu-waktu. 
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Dengan metode OLAP, tempat penyimpanan data tidak lagi melakukan transaksi 

apapun sehingga data yang tersimpan dianggap sudah tidak ada perubahan lagi dan 

boleh dilakukan analisis (menerapkan karakteristik nonvolatile data). 

Perbedaan utama dalam metode OLAP dengan OLTP terletak pada 

perancangan skema. Jika pada OLTP menggunakan model skema relasional maka 

pada metode OLAP menggunakan model skema yang sudah dijelaskan pada 

Subbab 2.2. Hal ini menyebabkan basis data yang digunakan dalam metode OLAP 

bersifat tidak normal. 

Pada metode OLTP, biasa digunakan relational query (SQL) dengan format 

yang sering kali digunakan. Namun, pada metode OLAP query yang digunakan 

adalah analysis query yang disebut dengan MDX (Multidimensional Expressions). 

MDX memiliki kemampuan untuk mengambil data pada struktur data multidimensi 

atau bentuk kubus, berbeda dengan SQL yang hanya mampu memberikan perintah 

pada data tabular dua dimensi. Meskipun demikian, OLAP juga mampu menerima 

perintah dalam bentuk SQL. 

 

2.5 Laporan Inventori Material 

Dalam KBBI, laporan berarti segala sesuatu yang dilaporkan berdasarkan 

keterangan secara objektif dan kenyataan di bidang personel, material, keuangan, 

dan tata kantor. Inventori dalam hal persediaan merupakan stok atau cadangan yang 

digunakan untuk mendukung proses produksi demi memenuhi permintaan 

pelanggan, sedangkan material berarti bahan yang akan dipakai untuk membuat 

barang lain. 
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Inventori ditujukan untuk perencanaan dan penjadwalan produksi, proteksi 

dari fluktuasi permintaan, proteksi ketersediaan dari kelangkaan dan kesulitan 

untuk menjaga kestabilan ketersediaan barang, menghindari inflasi, mendapatkan 

harga yang murah dengan pembelian yang besar dari supplier, dan biaya 

permintaan turun karena pembelian barang dilakukan secara berkala dalam jumlah 

besar (Muller, 2003). 

Dalam bukunya, Max Muller (2003) memisahkan inventori dalam beberapa 

kategori, yaitu sebagai berikut. 

1. Bahan baku (raw materials) adalah barang digunakan untuk membuat produk, 

baik bahan baku utama maupun bahan baku aditif. 

2. Barang dalam proses (work in process) adalah material yang sedang dikerjakan 

dan berada dalam tahap sebelum menjadi barang jadi. 

3. Barang jadi (finished product) adalah barang yang siap dipasarkan atau dijual 

pada konsumen. 

4. Barang sehari-hari (consumables) adalah barang yang dipakai untuk kebutuhan 

sehari-hari, seperti lampu, alat tulis kantor, dan lain-lain. 

5. Barang penunjang perawatan (service, repair, replacement, and spare items) 

adalah barang yang dipakai untuk perawatan mesin. 

Laporan inventori material merupakan sebuah keterangan mengenai bahan 

baku yang digunakan dalam proses produksi, baik yang ada di dalam gudang 

maupun yang akan diperlukan. Laporan ini berfungsi untuk mengatur ketersediaan 

bahan baku sehingga proses produksi tidak terhambat. 

Pada laporan inventori material terdapat informasi mengenai jenis bahan 

baku, tanggal harian, barang yang diproduksi, jumlah stok bahan baku lama, dan 
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jumlah pemakaian bahan baku. Selain bahan baku baru, pada laporan juga terdapat 

informasi mengenai jumlah barang dalam proses (BDP) dan aval atau sisa produksi 

yang masih bisa dipakai kembali. 

 

2.6 User Acceptance Test 

User Acceptance Test atau UAT adalah sebuah ujian formal yang 

berhubungan dengan kebutuhan pengguna, persyaratan, dan proses bisnis yang 

dilakukan untuk menentukan apakah sistem memenuhi kriteria dan memungkinkan 

penggunanya, klien, atau pihak yang memiliki otoritas untuk menentukan apakah 

sistem layak diterima atau tidak (Hambling dan Goethem, 2013). Penggunaan UAT 

ini berfungsi untuk menilai sebuah sistem yang dibangun berdasarkan eksperimen 

pengguna akhir yang menentukan apakah sistem diterima atau tidak. 

Menurut Hambling dan Goethem (2013), kelompok yang berkepentingan 

dalam dilaksanakannya UAT antara lain sebagai berikut. 

1. Sponsor. Dalam sebuah perusahaan atau organisasi, sponsor adalah pemilik 

atau komisaris. 

2. Manajer, orang yang bertanggung jawab untuk memberikan harapan 

keuntungan bisnis dari implementasi sistem informasi. 

3. End-user, orang yang akan menggunakan sistem informasi. 

4. Developer, orang yang bertanggung-jawab terhadap implementasi sistem dan 

pelaksanaan UAT. 

Dalam pelaksanaan UAT, kelompok yang berkepentingan akan diberikan 

beberapa pertanyaan mengenai poin-poin terpenting dalam mengukur kepuasan 

pengguna terhadap sebuah sistem. Menurut Doll et al. (1994), lima faktor kepuasan 
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pengguna itu adalah konten, akurasi, format, kemudahan, dan aktualitas. Kelima 

faktor ini diterapkan dalam formulir UAT yang diisi oleh pengguna akhir dalam 

menilai kualitas laporan, kualitas sistem, kepuasan pengguna, dan kinerja individu. 

Terdapat berbagai cara untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna, salah 

satunya dengan menggunakan skala likert. Menurut Sugiyono (2012), skala likert 

adalah teknik pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang mengenai fenomena sosial.  

 

2.7 PT Linda Chemical Indonesia 

PT Linda Chemical Indonesia merupakan salah satu pemanufaktur 

masterbatch di Indonesia. Masterbatch adalah konsentrasi pigmen atau aditif 

dengan kalsium karbonat (CaCO3) yang membentuk komponen polimer plastik. 

Perusahaan ini dibangun sejak 2006 dan merupakan distributor utama (trader) 

untuk PT Saripersada Indo Pancarona. 

 

 
Gambar 2.10 Logo PT Linda Chemical Indonesia 

Sumber: www.lindachemindo.com 

 

Produk yang diproduksi PT Linda Chemical Indonesia antara lain filler 

untuk Polypropylene (PP) yarn (karung), filler untuk High Density Polyethylene 

(HDPE) blown film, filler untuk High Density Polyethylene (HDPE) dan 
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Polypropylene (PP) film, filler untuk High Density Polyethylene (HDPE) blow 

moulding (botol), dan filler untuk Polypropylene (PP) atau Polyethylene (PE) 

injection moulding. 

Dengan teknologi TWF (True Way Fill) yang menjadi unggulan PT Linda 

Chemical Indonesia, dipastikan produk yang diproduksi tidak berbahaya, bebas 

racun dan ramah lingkungan (recyclable). Material masterbatch juga dapat dipakai 

untuk produk food grade. 
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