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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan aset penting bagi masa depan masing - masing 

individu, masyarakat, bangsa, dan dunia. Selain memperkaya diri dengan ilmu dan 

kemampuan yang diperoleh, pendidikan juga dapat mempengaruhi kelas dan 

status seseorang. Seseorang dengan pendidikan yang lebih baik cenderung lebih 

mudah untuk diterima dibandingkan dengan yang biasa aja atau kurang. Nivasini, 

seorang pelajar sekolah menengah dari India dan responden dari platform online 

The World We Want mengatakan (Naidoo & Seim, 2013) : 

“Pendidikan merupakan hal terdekat dengan sihir di dunia ini. Tidak ada  

yang dapat merubah kehidupan seseorang seperti yang dilakukan  

pendidikan. Ia memberikan kepercayaan diri dan hadiah bagi orang yang  

bersuara. Terlepas dari keuntungan jelas untuk gaya hidup yang lebih baik  

dan kehidupan yang lebih berarti, pendidikan dapat menuntun pada 

masyarakat yang lebih baik; masyarakat dengan orang yang menyadari 

hak dan kewajiban mereka”  

United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization 

(UNESCO) bersama dengan United Nation Children’s Fund (UNICEF) dalam 

program The World We Want mengadakan survey My World mengenai enam 

prioritas utama dari 16 area isu seperti pendidikan, air dan sanitasi, kesetaraan 

gender, dan kesehatan. Suvey tersebut dikembangkan oleh United Nations (UN) 

bersama dengan World Wide Web (WWW) Foundation,Overseas Development 

Institute, dan Ipsos Mori serta diikuti lebih dari 850.000 responden yang berasal 
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dari 194 negara dengan hasil tertera pada Making Education a Priority in the Post 

– 2015 Development Agenda sebagai berikut:  

a. Mayoritas dari responden, yakni 584.329 orang memilih edukasi 

yang baik sebagai prioritas utama. 

b. 77% responden berasal dari negara dengan pendapatan per kapita 

yang sedang dan rendah.  

c. 64% responden berusia dibawah 30 tahun. 

 

Oleh karena itu setiap orang berlomba – lomba untuk memperoleh 

pendidikan yang terbaik untuk dirinya sendiri dan juga sanak saudaranya. Agar 

dapat memasuki instasi pendidikan terbaik, setiap orang harus membuktikan diri 

dalam penyeleksian akademis yang telah ditetapkan oleh masing – masing 

program studi. Persyaratan yang berlaku di UMN untuk angkatan 2015 / 2016 

adalah: 

a. Teknik Informatika : Bahasa Inggris, Matematika, TIK 

b. Sistem Komputer : Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, TIK 

c. Sistem Informasi : Bahasa Inggris, Matematika, TIK 

d. Ilmu Komunikasi : Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, TIK 

e. Manajemen  : Bahasa Inggris, Matematika, TIK 

f. Akuntansi  : Bahasa Inggris, Matematika, TIK 

g. DKV   : Bahasa Inggris, Matematika, TIK 

 

Dari persyaratan diatas, bahasa Inggris dan TIK merupakan syarat mutlak 

setiap program studi UMN. TIK dipilih untuk menyesuaikan visi dan misi UMN 

sebagai universitas yang unggul di bidang ICT. Sementara itu bahasa Inggris 

adalah bahasa internasional yang digunakan sebagai bahasa pertama dan kedua di 

banyak negara. Ia menyatukan orang-orang dari latar belakang budaya dan bahasa 

yang berbeda untuk berinteraksi satu sama lain.  

Sejak era globalisasi dan perkembangan teknologi pada 20 tahun terakhir, 

bahasa Inggris merupakan bahasa pengantar yang digunakan oleh seluruh dunia 

untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi atau lebih dikenal dengan English as 

Implementasi Data ..., Theodora Giovani, FTI UMN, 2015



Lingua Franca (ELF) (Dewey & Cogo, 2012). Lingua Franca sendiri memiliki 

arti bahasa bangsa Franka, yakni percampuran antara bahasa Italia dengan bahasa 

Turki, Perancis, Yunani, Arab, Portugis, dan Spanyol akibat perdagangan di 

sekitar Mediterania. Selain ELF, terdapat faktor pendukung lain dalam 

penggunaan bahasa Inggris yakni MEA. Menurut artikel yang berjudul, “Apa 

yang Harus Anda Ketahui Tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN” (BBC, 2014), 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan hasil dari kesepakatan antar 

pemimpin ASEAN untuk menciptakan pasar bebas di negara – negara Asia 

Tenggara pada akhir tahun 2015. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan 

daya saing kesatuan Asia Tenggara terhadap pasar lain seperti China dan India, 

juga menarik investor asing untuk menanamkan modalnya sehingga 

meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan dan juga tingkat kesejahteraan.  

Sebagai universitas yang memiliki banyak hubungan kerja sama dengan 

berbagai pihak dari dalam dan luar negeri, UMN perlu mengembangkan dan 

menjaga kualitas dari almamater dengan mengetahui tingkat pemahaman 

mahasiswa dalam kemampuan berbahasa Inggris. Untuk mengetahuinya, penulis 

bersama dengan rekan melakukan riset dengan membuat kuis online dan 

disebarkan melalui media sosial khusus UMN seperti Facebook Group untuk 

kemudian dianalisa berdasarkan data yang telah dimasukkan oleh responden dan 

juga hasilnya yang akan divisualisasikan menggunakan Pentaho dan Google 

Maps. Kuis online sendiri merupakan kuis yang disebarkan melalui internet untuk 

menarik perhatian responden, yang kemudian akan menyebarkannya lagi ke 

pengguna internet lain sehingga cakupannya akan semakin meluas layaknya 

penularan dari virus.  

Data warehouse dinilai sebagai sebuah kumpulan atau tempat 

penyimpanan dari data historis yang terintegrasi dan mendetil untuk mendukung 

proses pembuatan keputusan yang strategis. Kemudian dilanjutkan sebagai sebuah 

tempat penyimpanan data yang menyimpan data dari sumber yang berbeda, 

membuatnya mudah diakses untuk kumpulan penyimpanan data lainnya (Arfaroui 

& Akaichi, 2012). Data warehose berperan penting di dalam mengintegrasikan 

dan juga menyimpan seluruh data yang terdapat di dalam perusahaan yang 
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kemudian akan digunakan untuk dianalisis dan ditampilkan dalam bentuk yang 

lebih interaktif sehingga menunjang kemampuan dalam pengambilan keputusan di 

dalam perusahaan. Selain membutuhkan waktu, tenaga, dan uang dengan jumlah 

besar, sulitnya mendapatkan data yang tepat dan akurat juga menjadi 

permasalahan di dalam proses penganalisaan informasi.  

Data warehouse adalah kumpulan dari proses dan data yang tujuan 

keseluruhannya untuk mendukung bisnis bersama dengan analisa dan pembuatan 

keputusan. Secara umum, data warehouse dibutuhkan untuk (Indigo, 2015): 

a. Menghemat waktu. Pembuat keputusan dapat mengakses data dari 

berbagai sumber untuk memungkinkan membuat keputusan secara 

cepat. 

b. Meningkatkan kualitas dan konsistensi. Selama implementasi data 

warehouse, membedakan data dari sumber sistem yang sangat 

banyak dan file data diubah menjadi bentuk yang umum. 

c. Menyediakan prediksi. Data warehouse dapat menyimpan data 

historis berjumlah besar, memungkinkan prediksi untuk masa 

depan. 

d. Menghasilkan Return on Investment (ROI) yang tinggi. Perusahaan 

yang mengimplementasi data warehouse yang tepat dengan sistem 

intelijen bisnis telah menghasilkan lebih banyak keuntungan dan 

mengurangi banyak biaya daripada yang tidak 

mengimplementasikan sistem BI dan DW.  

e. Menghilangkan lumbung informasi. Informasi yang umum dan 

konsisten membawa keterpaduan pada pengelolaan organisasi atau 

perusahaan. 

 

Berikut ini adalah akibat dari tidak adanya data warehouse dalam proses 

pengelolaan data: 
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a. Pengelolaan waktu kurang efektif. Terbatasnya pengaksesan 

sumber data membuat pekerjaan menjadi lebih banyak dan lebih 

memakan banyak waktu. 

b. Kurangnya tingkat kualitas dan konsistensi. Bentuk dan satuan data 

mungkin tidak sama dari satu sumber data dengan sumber data 

lainnya. 

c. Pengguna perlu membuat prediksi sendiri karena tidak tersedianya 

prediksi secara otomatis. 

d. Keuntungan yang didapat tidak sebesar pada pengguna data 

warehouse, atau mungkin merugi. 

e. Informasi menjadi terpisah, ada kemungkinan data yang tidak sama 

dan juga duplikasi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari dua permasalahan yang telah disebutkan pada latar belakang, maka 

terdapat beberapa hal yang perlu dibahas: 

1. Apa saja data yang diperlukan untuk dapat melakukan analisa 

tingkat kemampuan berbahasa Inggris mahasiswa UMN? 

2. Alat online apakah yang cocok digunakan untuk membuat 

kuesioner yang dibagikan ke mahasiswa UMN?  

3. Bagaimana merancang data mart agar sesuai dengan kebutuhan 

riset tingkat kemampuan bahasa Inggris mahasiswa UMN dengan 

perincian sebagai berikut: 

a. Siapakah yang akan menggunakan data mart tersebut? 

b. Platform apakah yang sesuai untuk pembuatan data mart? 

c. Metodologi dan skema apakah yang paling cocok untuk 

data mart ini? 

d. Apa saja tabel dan relasi yang harus dibuat dalam data 

mart? 
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4. Apa saja yang dapat diketahui dan dapat dipergunakan dari hasil 

pembuatan kuis bahasa Inggris dan data mart tersebut? 

5. Apakah data mart yang dibuat telah sesuai dengan kebutuhan 

pengguna akhir? 

1.3 Batasan Masalah 

Perancangan data mart dan analisa kemampuan bahasa Inggris dari 

mahasiswa UMN memiliki batasan sebagai berikut: 

1. Termasuk pembuatan kuesioner dan isi dari kuis online untuk 

pengumpulan data responden. 

2. Responden yang diperbolehkan untuk mengisi kuis adalah 

mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara dari seluruh jurusan 

dan angkatan. 

3. Termasuk penilaian pada hasil kuesioner. 

4. Tidak terhubung dengan aktivitas data mining. 

5. Tidak terhubung dengan aktivitas data visualization. 

6. Termasuk perancangan data mart. 

7. Termasuk Extract, Transformation, & Loading (ETL). 

8. Output yang dibuat menampilkan biodata mahasiswa UMN yang 

berpartisipasi dalam kuis, hasil dari kuis yang telah dikerjakan oleh 

responden, dan wilayah asal responden. 

1.4 Tujuan Riset 

Tujuan dari pengumpulan dan implementasi data mart pada riset ini 

adalah menyediakan data yang sesuai untuk keperluan data mining dan data 

visualization sehingga dapat melakukan analisis dan pemetaan dengan akurat. 

Data wilayah dibutuhkan dalam riset ini untuk melakukan perbandingan 

kemampuan antar mahasiswa berdasarkan tempat asal sekolah dan tempat tinggal 

mereka. Kuis online dibuat untuk mengumpulkan jawaban dan biodata dari 
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mahasiswa UMN yang berpartisipasi. Data mart dibangun untuk 

mengintegrasikan data hasil kuis dengan data wilayah dan waktu, kemudian data 

yang telah diintegrasikan akan dibagi kepada rekan riset sehingga data mining dan 

data visualization dapat dibuat. 

1.5 Manfaat Riset 

Riset ini diharapkan bermanfaat bagi Universitas Multimedia Nusantara 

untuk mengetahui kemampuan bahasa Inggris berdasarkan daerah asal sekolah 

terakhir ditempuh dan tempat tinggal dari mahasiswa. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab yang secara sistematika akan 

dijelaskan sebagai berikut: 

BAB 1  PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas mengenai pentingnya mempelajari bahasa 

Inggris, tujuan dari pembuatan data mart, cakupan dari data 

warehouse, dan manfaat yang diterima dari hasil riset. 

BAB 2  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menjelaskan mengenai teori yang digunakan pada 

pembuatan skripsi meliputi konsep yang berhubungan dengan 

topik riset, kuesioner, dan data mart. 

BAB 3  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang proyek yang sedang dikerjakan, 

struktur organisasi proyek beserta uraian masing-masing jabatan 

yang terkait, analisis mengenai proyek yang sedang dikerjakan, 

Implementasi Data ..., Theodora Giovani, FTI UMN, 2015



permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah yang 

diusulkan. 

BAB 4  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini membahas hasil tampilan perancangan data mart 

dengan menggunakan metode ETL (Extract, Tranform, Load) serta 

rancangan dari masukkan dan keluaran, berikut rencana pada 

prototype dan testing. 

BAB 5  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab penutup ini merupakan hasil akhir yang diperoleh oleh 

penulis, dan saran-saran untuk penyempurnaan data mart pada 

riset kemampuan bahasa Inggris pada mahasiswa UMN
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