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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

 Bab ini akan menjabarkan teori mengenai salah satu produk Oracle, yaitu 

Oracle Business Intelligence 11g Enterprise Edition. Pengetahuan mengenai 

produk tersebut diperoleh saat penulis mengikuti pelatihan dan magang di PT. 

Oracle Indonesia divisi Oracle University. 

3.1 Pengenalan Oracle Business Intelligence Enterprise Edition   

 Sub bab ini memberikan pengenalan umum mengenai Oracle Business 

Intelligence. Tujuannya agar dapat memberikan pemahaman dasar mengenai 

Oracle BI itu sendiri. Pendalaman materi Oracle BI untuk lebih detailnya terdapat 

pada sub bab berikutnya.  

3.1.1 Pengertian Business Intelligence  

 Business Intelligence (BI) menyediakan data dan tool kepada pengguna 

untuk menyelesaikan tantangan dalam menjalankan bisnis mereka, seperti 

menentukan apakah bisnis mereka berada pada jalur yang tepat, menentukan 

dimana letak kesalahan pada bisnis, mengambil dan mengawasi aksi perbaikan, 

serta melihat tren. Salah satu contoh praktisnya adalah seperti menampilkan 

penjualan pada tiap daerah berdasarkan bulan.  

3.1.2 Oracle Business Intelligence Foundation Suite 

 Oracle BI Foundation Suite adalah sebuah solusi business intelligence 

yang terbuka, lengkap, dan kompak secara arsitektural untuk melakukan reporting, 

query ad hoc, dan analisis. Pengguna dapat mengakses dan berinteraksi dengan 

informasi dalam beberapa cara, antara lain dashboard berbasiskan web, 

collaboration workspace, search bar, mobile device, dan aplikasi MS Office. 

3.1.3 Komponen Arsitektur Oracle BI  

 Komponen arsitektur Oracle BI meliputi Presentation Services, Oracle BI 

Presentation Server and Catalog, Oracle BI Server, Oracle BI Repository, dan 
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Data sources. Adapun penggambaran arsitektur komponen dapat dilihat pada 

gambar 3.1 berikut ini. 

 

Gambar 3.1 Komponen Arsitektur Oracle BI  

(Sumber: Oracle BI 11g R1: Create Analyses and Dashboards Student Guide) 

 

A. Presentation Services 

 Presentation Services berisikan tool yang dapat digunakan oleh pengguna 

akhir, yang menyediakan akses ke informasi business intelligence. Presentation 

Services terdiri dari: 

 Oracle BI Analysis Editor: Sekumpulan tool grafikal yang berguna untuk 

membangun, menampilkan, dan mengubah analisa Oracle BI. 

 Oracle BI Dashboard: Menampilkan hasil analisa yang disisipkan di 

dashboard, dan lain-lain, seperti tautan menuju situs web, dokumen, 

analisa yang sudah disimpan, objek Active-X, HTML, dan teks.   

B. Oracle BI Presentation Server dan Catalog 

Presentation Server menyediakan pemrosesan untuk memvisualisasikan 

informasi untuk digunakan end-user. Oracle BI Presentation Server adalah 

ekstensi untuk sebuah web server yang sudah ada. Presentation Server menerima 

instruksi dari sebuah Oracle BI Presentation Services, mengambil hasilnya dari 

Oracle BI Server, dan kemudian merender informasi tersebut. Presentation 

Catalog digunakan oleh Presentation Services untuk menyimpan konten, seperti 

analisis, dashboard, dan objek Oracle BI lainnya. 
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C. Oracle BI Server 

Inti utama dari Oracle Business Intelligence terletak pada Oracle BI Server, 

yang mana adalah sebuah mesin query yang teroptimasi untuk menerima 

permintaan analisis. Oracle BI Server secara cerdas dapat mengakses banyak 

sumber data, menghasilkan SQL untuk query data ke sumber data, dan kemudian 

memodelkan hasil tersebut sesuai dengan permintaan.  

D. Oracle BI Repository 

BI repository menyimpan metadata yang digunakan oleh Oracle BI Server. 

Informasi lebih lanjut tentang Oracle BI repository dapat dipelajari pada materi 

Oracle BI 11g R1: Build Repositories. 

E. Data Source 

Data source adalah sumber fisik dimana data bisnis disimpan. Data 

sources dapat berbentuk dalam format apapun, seperti basis data relasional, basis 

data OLAP, flat file, spreadsheet, XML. Data source menyimpan data bisnis yang 

ingin dianalisa dan diakses oleh Oracle BI Server. 

3.1.4 Analysis Processing 

 Berikut adalah contoh sederhana mengenai bagaimana sebuah analisis 

diproses pada Oracle BI. 

 

Gambar 3.2 Sample Analysis Processing 

(Sumber: Oracle BI 11g R1: Create Analyses and Dashboards Student Guide)  

1. Pengguna melihat sebuah dashboard atau membuat sebuah analisis. 

2. Oracle BI Presentation Server meminta kepada Oracle BI Server untuk 

mengambil data yang diinginkan. 

3. Menggunakan file repository, Oracle BI Server mengoptimalkan fungsi 

untuk meminta data dari sumber data. 
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4. Oracle BI Server menerima data dari sumber data dan memrosesnya sesuai 

kebutuhan. 

5. Oracle BI Server menyampaikan data ke Oracle BI Presentation Server. 

6. Oracle BI Presentation Server membentuk data dan mengirimkannya ke 

Presentation Services. 

3.1.5 Signing into Presentation Services 

Secara default pada Presentation Services, pengguna menjadi bagian dari 

role AuthenticatedUser. Role pengguna menentukan permission dan privilege 

masing-masing. Role adalah peranan dari seorang pengguna. Permission adalah 

permission yang dimiliki oleh seorang pengguna, sedangkan privilege adalah 

privilege  yang dimiliki oleh seorang pengguna. 

3.1.6 Global Header 

Global Header berguna untuk menyediakan akses dari Presentation 

Services ke semua objek, dashboard, dan Presentation Catalog. Global Header 

mengandung tautan-tautan dan opsi-opsi, dimana dapat dilihat pada gambar 3.3 

berikut ini. 

 
Gambar 3.3 Antarmuka Global Header 

(Sumber: Oracle BI 11g R1: Create Analyses and Dashboards Student Guide) 

 

3.2 Bekerja Dengan Analisis Oracle Business Intelligence  

 Sub bab ini menjelaskan elemen-elemen penting pada sebuah analisis dan 

Analysis Editor. Selain itu juga tentang menerapkan pemformatan lanjutan pada 
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analisis dan bagaimana untuk membuat, mengubah, dan menyimpan analisis 

menggunakan tiga tipe kolom yang tersedia. 

3.2.1 Oracle Business Intelligence Analysis Editor 

 Analysis Editor memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengubah 

analisis untuk menjelajah dan berinteraksi dengan informasi. Pengguna dapat 

menyimpan, mengatur, dan membagikan hasil tersebut. Analisa yang dibuat di 

Analysis Editor dapat disimpan di Oracle BI Presentation Catalog dan 

terintegrasikan ke dalam dashboard Oracle Business Intelligence. Hasil dapat 

dilengkapi dengan graph, kalkulasi dan grouping, formatting, dan fitur hierarchy 

expansion. Penjelasan mengenai term-term penting yang terdapat pada Oracle BI 

EE dapat dilihat pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1 OBIEE Key Terms 

(Sumber: Oracle BI 11g R1: Create Analyses and Dashboards Student Guide) 

Term Definition 

Analysis Answers a query against an organization’s data 

Column Represents data that an analysis returns. Measure columns contain 

numeric measures, while the membership of attribute columns are 

descriptive, and that of hierarchies represent relationship. 

Filter Mechanism that restricts the result set returned by an analysis 

Prompt Special kind of filter that interactively restricts the result set 

returned by an analysis; can be used to populate variables 

Selection Mechanism that determines column membership included in an 

analysis 

Criteria Set of columns, filters, formatting, and properties specified for an 

analysis 

Results Output returned from Oracle BI Server for a specified analysis 

Subject Area Logical object that organizes and presents data about a business 

Dashboard Page in a Business Intelligence application that displays content 

Dashboard Prompt Filter object that interactively filters all content on a dashboard 

page and can be used to populate variables 

Query Underlying SQL issued to the Oracle BI Server for the specified 

analysis 

A. Subject Area 

Subject area adalah sekumpulan informasi yang saling terkait dengan 

sebuah kesamaan tujuan bisnis. Oracle Business Intelligence menampilkan data 

dalam bentuk subject area, yang mana biasanya memiliki nama sesuai dengan tipe 

dari informasi yang dikandung. 
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B. Column 

Column diatur dalam bentuk folder dan subject area. Dalam analisis, 

column merepresentasikan data yang dihasilkan analisis. Column terbagi menjadi 

tiga macam tipe: 

 Attribute column mengandung sebuah daftar dari anggota yang 

mendeskripsikan sebuah ukuran. Mirip dengan kolom pada sebuah table di 

sumber data relasional. 

 Hierarchical column mengandung sebuah daftar dari anggota mewakili 

tingkat yang berbeda di sebuah hirarki. Dapat mewakili hirarki level-based 

ataupun parent/child.  

 Measure column mengandung nilai numerik yang dikumpulkan untuk 

atribut dan anggota hirarki dan tingkatan. 

C. Hierarchies 

 Hirarki adalah definisi dari hubungan antar anggota hirarki. Terdapat dua 

macam subtipe dari kolom hirarkikal: 

 Level-based hierarchies: Berisikan satu atau lebih level dengan nama yang 

berbeda dan level-specific attributes. Pada hirarki level-based, anggota 

dikelompokkan ke dalam named level pada hirarki, yang masing-masing 

berbagi atribut tertentu. 

 Parent/child hierarchies: Berisikan nilai yang mendefinisikan hirarki. 

Hierarki ini didefinisikan oleh shared atribut mereka dan hubungan 

parent/child antar anggota mereka, sehingga atribut yang berada pada satu 

folder dapat dipresentasikan pada hasil analisis secara keseluruhan untuk 

tiap tingkat hirarki. 

3.2.2 Pembuatan dan Pengubahan Analisis 

 Pada saat menjalankan OBI Presentation Services, pengguna akan 

dimintai user ID dan password, setelah berhasil masuk ke dalam Presentation 

Services, terdapat beberapa cara untuk membuat dan mengubah analisis dari 
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Analysis Editor. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk membuat atau 

mengubah analisis. 

1. Membuat sebuah objek BI EE yang baru dengan mengklik New pada 

toolbar Global Header atau mengklik sebuah tautan pada panel Create di 

halaman muka. 

2. Jika membuat analisis baru, pilih sebuah subject area untuk mengakses ke 

Analysis Editor. 

3.2.3 Analysis Editor 

 Analysis Editor menyediakan sebuah area untuk membuat, mengubah, dan 

menyimpan analisis, filter, group, calculated item, dan selection. Gambaran 

mengenai Analysis Editor ini dapat dilihat pada gambar 3.4 berikut ini. 

 

Gambar 3.4 Antarmuka Analysis Editor 

(Sumber: Oracle BI 11g R1: Create Analyses and Dashboards Student Guide) 

A. Tab Analysis Editor  

 Tab Analysis Editor berisikan informasi on-screen dan tombol-tombol 

untuk membuat, mengakses, dan mengelola analisis. Analysis Editor berisikan 

tab-tab sebagai berikut. 

 Criteria tab: Berfungsi untuk memspesifikasikan dan memodifikasi 

kriteria, formatting, dan aspek lainnya dari sebuah analisis, termasuk 

column, filter, dan langkah pemilihan. 
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 Results tab: Berfungsi membuat tampilan yang berbeda dari hasil analisis, 

seperti graph, ticker, dan pivot table. 

 Prompts tab: Berfungsi membuat prompt yang memungkinkan pengguna 

untuk memilih nilai untuk membatasi analisis. 

 Advanced tab: Berfungsi untuk memeriksa atau mengubah XML dan SQL 

yang dihasilkan untuk sebuah analisis. 

3.2.4 Subject Area dan Panel Catalog  

 Panel subject area berfungsi untuk menampilkan folder dan column untuk 

membangun analisis dan mengatur konten column ke dalam presentation folder. 

 Panel Catalog berfungsi untuk menyediakan akses ke named filter, group, 

dan calculated item pada Presentation Catalog. 

3.2.5 Bekerja Dengan Analisis di Oracle Business Intelligence 

 Pada bagian ini akan menjelaskan mengenai apa saja pekerjaan-pekerjaan 

yang dapat dilakukan oleh pengguna, ketika bekerja dengan sebuah analisis pada 

Oracle BI. 

A. Membangun Sebuah Analisis  

 Pengguna perlu memilih column dari folder subject area pada panel 

subject area untuk membuat kriteria dari analisis. Berikut ini adalah langkah-

langkah untuk membangun sebuah analisis. 

1) Pengguna memilih sebuah subject area, kemudian panel subject area akan 

secara otomatis memperbarui dan menampilkan konten (folder dan column) 

dari subject area tersebut.  

2) Expand folder tersebut untuk menampilkan kolom yang sesuai. Pengguna 

juga dapat double-click elemen pada panel untuk melakukan expand dan 

collapse atau, pada kasus column, untuk menambahkan mereka ke kriteria 

pengguna. 

3) Drag column yang sesuai untuk memilih kriteria analisis. Column tersebut 

kemudian akan tampil pada panel selected columns. Pengguna juga dapat 

double-click column untuk menambahkan mereka. 
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B. Modifikasi Kriteria Analisis  

 Pengguna dapat melakukan modifikasi terhadap kriteria dari analisis yang 

diinginkan. Caranya adalah dengan melakukan click tombol More Options untuk 

memodifikasi kriteria analisis tersebut. Adapun opsi-opsi yang tersedia dapat 

dilihat pada gambar 3.5 berikut ini. 

 

Gambar 3.5 Analysis Criteria Options 

(Sumber: Oracle BI 11g R1: Create Analyses and Dashboards Student Guide) 

B.1 Sorting Column 

 Pengguna dapat mengurutkan column dengan memanfaatkan tombol Sort 

untuk memilih tata urutan pada kolom yang diinginkan. Setelah itu pengguna 

dapat memilih opsi yang sesuai untuk mengatur sort order.  

B.2 Formula 

 Pengguna dapat menggunakan formula pada sebuah analisis dengan 

memanfaatkan Operator, function, filter, dan variabel 

B.3 Style 

 Pengguna dapat melakukan override terhadap default formatting dan style 

untuk font, cell (termasuk alignment), border, dan style sheets. 

B.3 Column Format 

 Pengguna dapat melakukan override terhadap default formatting untuk 

Column visibility, heading, data duplication, dan interaction. 
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B.4 Data Format 

 Pengguna dapat melakukan override terhadap cara data untuk ditampilkan  

berdasarkan tipe datanya. 

B.5 Conditional Format 

 Pengguna dapat melakukan format untuk data yang memenuhi suatu 

kondisi tertentu. 

B.6 Interaction 

 Pengguna dapat menentukan behavior ketika sedang melakukan drill pada 

judul column atau sebuah nilai data. 

C. Pengubahan Urutan Column 

 Pengguna dapat mengubah urutan dari column secara sederhana. Pengguna 

cukup melakukan drag pada column yang diinginkan secara langsung untuk 

mengubah urutan column tersebut. 

D. Menampilkan Hasil Analisis 

 Pengguna dapat menampilkan hasil dari analisis dengan melakukan click 

tab Results untuk melihat hasil dari sebuah analisis. Sebuah analisis dapat 

ditampilkan dalam banyak format. Data secara otomatis diurutkan berdasarkan 

kolom pertama kemudian diurutkan berdasarkan column kedua. Pengurutan ini 

dapat ditentukan oleh pengguna. Nilai yang berulang akan ditimpa secara default. 

Default ini dapat di override oleh pengguna.  

E. Menyimpan Sebuah Analisis 

 Pengguna dapat menyimpan analisis yang diinginkan dengan melakukan 

click tombol Save Analysis pada toolbar. Pada toolbar, click Save untuk 

menampilkan dialog box Save As. Pengguna juga dapat melakukan click tombol 

Save As untuk menyimpan analisis dengan nama atau lokasi yang baru. 

3.2.6 Advanced Formatting 

 Bagian ini akan menjabarkan mengenai tekni-teknik formatting tingkat 

lanjut. Pengguna dapat melakukan formatting ini sesuai dengan kebutuhan tiap-

tiap pengguna. 
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A. Menyimpan Pengaturan Kolom Sebagai Default Systemwide 

 Pengaturan pada tab column properties dapat disimpan sebagai systemwide 

default. Pengguna harus memiliki permission untuk menyimpan default untuk 

column atau tipe data tertentu. Pengguna berikutnya akan melihat default 

pengaturan yang baru. 

B. Copying and Pasting Formatting Attribute 

 Pengguna dapat melakukan copy pada sekumpulan atribut pemformatan 

sebuah objek, kemudian paste ke sebuah object yang bertipe sama. 

C. Menggunakan Saved Analysis Sebagai Style Template 

 Pengguna dapat menggunakan customized saved analysis sebagai style 

template. Pemformatan dari template dapat diterapkan ke analisis yang baru atau 

yang sudah ada, dapat dilakukan di Table, Pivot Table, dan Graph view. Berikut 

ini adalah langkah - langkah untuk menggunakan saved analysis sebagai template. 

1) Click tombol Import Formatting pada bagian atas dari workspace. 

2) Pada kotak dialog Select Analyses, pergilah ke saved analysis dan click 

OK. 

D. Menerapkan Customized Format String Pada Column 

 Customized date dan time format string menyediakan opsi tambahan untuk 

pemformatan column yang mengandung time stamps, tanggal, dan waktu. 

Penjelasan mengenai format string ini dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini. 

Tabel 3.2 Format String Kustomisasi Umum 

(Sumber: Oracle BI 11g R1: Create Analyses and Dashboards Student Guide) 

Term Result Example 

[FMT:dateshort] Formats date in 

locale’s short-date 

format. 

2/3/2008 

[FMT:datelong] Formats date in 

locale’s long-date 

format. 

Monday, February 

3, 2008 

[FMT:time] Formats time in 

locale’s time 

format. 

12:00:00 AM 

[FMT:timeHourMin] Formats time in 

locale’s time format 

but omits seconds. 

12:00 AM 
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3.2.7 Writeback 

 Writeback tersedia hanya pada column yang telah dikonfigurasi oleh 

admin di BI Server metadata repository. Dengan writeback ketika pengguna 

melakukan update nilai pada sebuah view, maka perubahan tersebut akan ditulis 

ulang pada record di data source. Pengaturan ini dilakukan pada kotak dialog 

Column Properties. 

3.2.8 Sumber Data Essbase  

 Sumber data Essbase dapat diakses oleh pengguna pada subject area 

apabila sudah dikonfigurasikan sebelumnya oleh administrator si pengguna. 

Essbase adalah sistem manajemen basis data multidimensi yang disediakan Oracle. 

Essbase menyediakan platform basis data multidimensi guna membangun aplikasi 

business intelligence. Data yang disimpan di Essbase dapat dipetakan di repositori 

metadata Oracle BI oleh administrator untuk memberikan data Essbase dalam 

bentuk subject area di Oracle BI Presentation Services. 

 

3.3 Administrasi Presentation Catalog 

 Sub bab ini menjelaskan mengenai navigasi dan bekerja dengan objek 

pada halaman Catalog. Selain itu juga menjabarkan tentang kegunaan dari roles 

untuk pengadministrasian permission dan mengadministrasi system privilege. 

3.3.1 Administrasi Objek di Presentation Catalog 

 Oracle BI Presentation Catalog menyimpan objek business intelligence 

dan menyediakan sebuah antarmuka dimana pengguna dapat membuat, 

mengakses, dan mengelola objek. Pada antarmuka ini, pengguna melakukan 

pekerjaan yang spesifik dengan objek, seperti exporting, printing, editing, dan 

pengaturan permission. Catalog ini terorganisir ke dalam folder-folder yang bisa 

bersifat shared atau pribadi. Gambaran untuk antarmuka dari halaman Catalog 

dapat dilihat pada gambar 3.6 berikut ini. 
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Gambar 3.6 Pengadministrasian Presentation Catalog 

(Sumber: Oracle BI 11g R1: Create Analyses and Dashboards Student Guide) 

3.3.2 Pencarian Catalog 

 Pencarian catalog memungkinkan pengguna untuk mencari objek dari 

global header, halaman muka, atau halaman Catalog. Pengguna dapat mencari 

objek menggunakan nama, lokasi, atau tipe dari objek tersebut.  

3.3.3 Security Goal: Access and Actions  

 Pengguna hanya dapat mengakses data yang mana sesuai untuk mereka. 

Hal ini dicapai dengan menerapkan kontrol akses pada form Catalog Permission. 

Penerapan tersebut dapat dilakukan pada halaman muka dan Catalog. 

 Pengguna hanya dapat melakukan aksi yang mana sesuai untuk mereka. 

Hal ini dicapai dengan menerapkan permission untuk pengguna pada form 

privileges. Penerapan tersebut dapat dilakukan pada halaman administrasi. 

3.3.4 Keamanan Oracle BI dan Catalog 

 Pengamanan pada Oracle Business Intelligence dapat dijabarkan menjadi 

dua area besar. Pertama adalah mengontrol akses komponen di dalam domain BI 

(resource access security) dan yang kedua adalah mengontrol akses ke sumber 

data bisnis (data access security). 
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 Pengguna, group, dan role mengontrol Catalog object permission 

contohnya seperti analisis dan dashboard. Selain itu juga mengontrol privilege 

untuk akses BI feature. 

 Login rights, autentikasi pengguna, group, dan role diatur melalui 

komponen pada Fusion BI Domain dan telah disediakan default group dan role 

untuk kebutuhan keamanan pertama kali. 

3.3.5 Default Role BI  

 Application role mendefinisikan sekumpulan permission yang diberikan 

kepada seorang pengguna atau group. Application role didefinisikan di Fusion 

Middleware Control Enterprise Manager oleh seorang administrator fusion, yang 

mana juga dapat membuat pengguna dan group. Berikut ini adalah default 

application role yang ada. 

 Role BI Administrator memberikan permission administratif yang 

dibutuhkan untuk melakukan konfigurasi dan mengelola instalasi Oracle 

Business Intelligence. Semua anggota dari kelompok admin BI secara 

eksplisit memiliki role ini dan secara implisit memiliki role sebagai BI 

Author dan BI Consumer. 

 Role BI Author memberikan permission yang dibutuhkan untuk membuat 

dan mengubah konten untuk pengguna lain gunakan. Tiap anggota dari 

kelompok BI Author secara eksplisit memiliki role ini dan secara implisit 

memiliki role BI Consumer. 

 Role BI Consumer memberikan permission  yang dibutuhkan untuk 

menggunakan, konten yang dibuat oleh pengguna lain. Secara default, tiap 

anggota Oracle Business Intelligence adalah bagian dari kelompok BI 

Consumer. 

3.3.6 Folder Presentation Catalog and Object Permission 

 Folder dan object permission dapat diatur untuk pengguna dan role. Oracle 

menyarankan kepada pengguna untuk menggunakan role mereka dalam 

mengelola permission, hal ini akan mempermudah proses pengelolaan tersebut. 

Berikut ini adalah tipe permission yang ada. 
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 Full Control: memiliki seluruh permission 

 Modify: Read, write, dan delete 

 Open: Read, pada kasus folder catalog, traverse 

 Traverse: Berlaku hanya pada folder, berfungsi untuk mengakses objek 

dan folder lain lewat folder tertentu 

 No Access: Tidak memiliki permission apapun 

3.3.7 Permission Inheritance 

 Pengguna dapat memiliki permission yang diberikan secara eksplisit. 

Akan tetapi pengguna juga dapat memperoleh permission lewat membership pada 

application role. Permission yang diberikan secara eksplisit kepada pengguna 

memiliki kedudukan lebih tinggi dari pada yang diberikan lewat application role. 

 Permission yang diberikan secara eksplisit untuk sebuah application role 

memiliki kedudukan lebih tinggi dari pada permission  yang diberikan melalui 

application role lainnya. Jika terjadi singgungan antar atribut keamanan pada 

tingkat yang sama, maka seorang pengguna atau application role diberikan atribut 

keamanan yang paling tidak restrictive.  

 Adapun penjelasan mengenai contoh dari default hirarki role dapat dilihat 

pada tabel 3.3 berikut ini. 

Tabel 3.3 Default Application Role Hierarchy Example 

(Sumber: Oracle BI 11g R1: Create Analyses and Dashboards Student Guide) 

User 

Name 

Group Membership: 

Explicit/Inherited 

Application Role 

Membership: 

Explicit/Inherited 

Permission Grants: 

Explicit/Inherited 

User 1 

User 2 

User 3 

BI Consumers: 

Explicit 

BI Consumers: Explicit Access analyses: 

Explicit 

User 4 

User 5 

BI Authors: Explicit 

BI Consumers: 

Inherited 

BI Authors: Explicit 

BI Consumers: Inherited 

Create analyses: 

Explicit 

Access analyses: 

Inherited 
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Tabel 3.3 Default Application Role Hierarchy Example (lanjutan) 

User 6 

User 7 

BI Administrators: 

Explicit 

BI Authors: Inherited 

BI Consumers: 

Inherited 

BI Administrators: Explicit 

BI Authors: Inherited 

BI Consumers: Inherited 

Manage repository: 

Explicit 

Develop analyses: 

Inherited 

Access analyses: 

Inherited 

3.3.8 Pengaturan Object Permissions 

 Pengaturan permission pada folder catalog atau objek dapat dilakukan 

dengan cara sebagai berikut. 

1. Click Permissions 

Pengguna perlu memilih sebuah folder atau folder catalog dan kemudian 

click Permissions. 

Toolbar permission pada kotak dialog memungkinkan penambahan 

pengguna dan pengaplikasian permission pada objek dan parent folder-nya. 

Berikut ini adalah tombol - tombol yang ada: 

 Apply effective permissions: Permission diterapkan berdasarkan 

pada kelompok pengguna yang dipilih dan role assignment. 

 Replace with parent's folder permissions: Permission diterapkan 

dari folder tingkat tertinggi di objek atau hirarki lokasi folder 

catalog. 

 Set parent folder's permissions to Traverse Folder: Penerapan 

traverse permission kepada folder parent untuk memastikan akses 

terhadap objek untuk akun atau role yang telah ditentukan. 

 Add users/roles: Penambahan pengguna dan role ke daftar 

Permissions untuk object tersebut. 

 Apply Permissions: Pemilihan permission objek untuk pengguna 

atau role yang dipilih. Pengguna dapat melakukan Ctrl-click untuk 

memilih banyak pengguna dan role pada daftar serta menerapkan 

permission. 

 Delete: Penghapusan pengguna atau role yang dipilih dari daftar 

permission. 
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2. Menambah Role 

Pengguna dapat menambahkan role dan pengguna ke daftar permission. 

Langkah-langkah untuk menambahkannya adalah sebagai berikut. 

1) Click tombol Search untuk menampilkan opsi pencarian, yang 

mana juga mampu untuk menyaring daftar pengguna atau roles dan 

untuk melakukan pencarian menggunakan string. Click tombol 

Effective Permissions pada list Available and Selected Members 

untuk melihat permission yang diberikan kepada pengguna dan 

roles saat ini. 

2) Pada list resulting Available Members, pilih role atau pengguna 

yang ingin diberikan penambahan permission. 

3) Click tombol Move untuk menambahkan mereka ke list Selected 

Members dan click OK. 

3. Set Permission 

Pengaturan permission dapat dilakukan dengan melakukan click pada 

drop-down list Permission untuk pengguna atau role dan memilih 

permission setting, kemudian click OK untuk menyimpannya. 

3.3.9 Melihat dan Mengatur Properties 

 Properties berguna untuk mengatur atribut-atribut dari objek. Berikut ini 

adalah langkah-langkah untuk mengatur atribut dari properties objek. 

 Hidden: Objek tidak ditampilkan di catalog. Pengguna administratif dapat 

memilih opsi Show Hidden pada toolbar halaman Catalog. 

 System: Atribut ini berguna untuk menspesifikasikan bahwa sebuah objek 

adalah system object 

 Read Only: Atribut ini berguna untuk menetapkan objek sebagai read-only 

 Do Not Index: Atribut ini mengecualikan objek dan kontennya dari index 

yang digunakan pada pencarian full-text, untuk mencarinya dapat melalui 

pencarian normal. 
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3.3.10 Catalog Groups 

 Catalog group dikelola pada halaman Manage Catalog. Catalog group 

dapat dibuat dan permission juga dapat diberikan kepada mereka dengan cara 

yang sama seperti memberikan permission kepada pengguna dan role. 

 Pada halaman Manage Catalog, pengguna dapat melakukan penambahan, 

pengubahan, atau penghapusan catalog groups. Berikut adalah langkah-langkah 

untuk membuat catalog group, pertama click tautan Manage Catalog Groups 

pada halaman administrasi, dan kemudian lakukan langkah-langkah sebagai 

berikut. 

1. Click tautan Administration di Global Header. 

2. Click tautan Manage Catalog Groups. 

3. Click tombol Create New Group. 

4. Pada kotak dialog Add Group, berikan nama Catalog Group. 

5. Pilih pengguna pada list Available Members dan tambahkan mereka ke list 

Selected Members. Lalu click OK. 

3.3.11 Pengarsipan Catalog Items 

 Pengarsipan sebuah objek atau catalog, dapat dilakukan dengan memilih 

item yang ingin diarsipkan tersebut kemudian click Archive pada panel Tasks. 

Pada kotak dialog Unarchive, daftar Replace drop-down memungkinkan 

pengguna untuk menspesifikasikan bagaimana caranya untuk mengganti folder 

ataupun objek sebelumnya dengan nama yang sama. Opsi yang ada antara lain 

sebagai berikut. 

 All: Opsi ini mengganti folder atau objek sebelumnya dengan nama yang 

sama. 

 Old: Opsi ini mengganti folder atau objek kecuali untuk yang sudah ada 

dan lebih tua dari sumbernya. 

 None: Opsi ini menambah folder atau objek yang baru, tetapi 

mempertahankan folder atau object yang sudah ada. 

 Force: Opsi ini menambah dan mengganti semua folder atau objek. 
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Drop-down list ACL memungkinkan pengguna untuk menspesifikasikan 

bagaimana folder atau objek diberikan permission  lewat Access Control Lists 

(ACLs) ketika dilakukan unarchive. Opsi yang ada antara lain: 

 Inherit: Opsi ini mewarisi permission folder atau objek (ACL) dari folder 

parent yang baru. 

 Preserve: Opsi ini mempertahankan permission folder atau objek 

sebagaimana aslinya, dan memetakan account apabila diperlukan. 

 Create: Opsi ini memelihara permission folder atau objek sebagaimana 

aslinya, dan membuat dan memetakan akun seperlunya. 

 

3.4 Pembatasan dan Pengelompokan Data di Analisis  

 Sub bab ini secara garis besar menjabarkan mengenai kegunaan dari filter, 

selection, group, dan calculated item untuk membatasi hasil pada analisis.  

3.4.1 Pembatasan Data di Analisis  

 Pengguna dapat membatasi hasil dari sebuah analisis. Hal ini dapat 

dilakukan dalam dua cara sebagai berikut. 

1. Filters: Cara ini membatasi data untuk sebuah column prior melalui 

aggregation, memengaruhi total untuk analisis tersebut dan juga dapat 

diterapkan untuk attribute atau measure column. 

2. Selections: Cara ini membatasi anggota dari sebuah kolom setelah agregasi, 

memengaruhi tampilan data di analisis. Cara ini dapat diterapkan pada 

attribute columns untuk membatasi anggota, memengaruhi row dan 

jumlah total. Selain itu juga dapat diterapkan pada hierarchical columns 

untuk membatasi anggota, memengaruhi row and jumlah total tetapi tidak 

memengaruhi agregasi total anggota. 

3.4.2 Penggunaan Filters Untuk Membatasi Data di Analisis 

 Filter berguna untuk membatasi hasil. Pembatasan ini berdasarkan pada 

kriteria yang didefinisikan oleh pengguna, Oracle BI hanya akan menampilkan 

hasil yang memenuhi kriteria tersebut. 
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A. Membuat dan Mengubah Filters 

 Named filters dibuat menggunakan tombol New di Global Header atau 

disimpan pada kriteria analisis. Inline filters dibuat, ditampilkan, dan dikelola di 

panel Filters untuk analisis yang terasosiasi. Pengguna dapat menggunakan kotak 

dialog Create/Edit Filter untuk membuat dan mengubah named dan inline filter. 

A.1 Named Filter 

 Named filter adalah sebuah saved filter di Presentation Catalog, yang 

mana dapat diterapkan ke sebuah analisis yang berbagi subject area yang sama. 

Untuk membuat sebuah named filter yang baru, click New di Global Header dan 

pilih Filter. Muncul prompt untuk memilih subject area, yang mana muncul di 

panel Subject Areas. Kemudian pengguna melakukan double-click columns dari 

subject area untuk menyaring dan membangun serta mengubah filter di kotak 

dialog New Filter. Ketika named filter disimpan, simpanlah dalam folder di 

Presentation Catalog yang disiapkan untuk subject area tersebut, sehingga filter 

tersebut dapat digunakan pada analisis lainnya. Sebagai contoh dari struktur folder 

adalah Subject Area Contents/<Subject Area>. 

A.2 Inline Filter 

 Sebuah inline filter dibuat di tab Criteria pada analisis. Untuk membuat 

sebuah filter pada kolom, pilih tombol More Options untuk kolom pada analisis 

pengguna  dan pilih Filter. Cara lainnya, pada Filterspane, click ikon funnel dan 

pilih kolom analisis. Perlu diingat bahwa inline filter dapat disimpan seperti 

named filter untuk digunakan pada analisis yang lain. Caranya dengan click ikon 

More Options pada panel Filters di tab Criteria dan pilih Save Filters. Setelah 

filter tersebut tersimpan, dapat dibuka kembali dan diubah dengan cara yang sama 

seperti pada named filter. 

 Pengguna dapat menggunakan kotak dialog Create/Edit Filter untuk 

membuat dan mengubah named dan inline filter. 
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B. Pengelompokkan Filters 

 Dengan mengelompokkan filter, pengguna dapat membuat nested filter 

dengan operator AND. Operator OR juga dapat digunakan untuk membangun 

complex filter. Grouped filters kemudian akan dapat dilihat pada bounded box. 

C. Dynamic Filtering 

 Filter dapat dibuat untuk membatasi perubahan pada data. Variabel dapat 

direferensi untuk membuat dynamic filter. Berikut ini adalah langkah-langkah 

untuk menerapkannya. 

1. Click opsi Add More. 

2. Pilih tipe variabel. 

3. Masukkan nama variabel di dialog box. 

D. Menggunakan Analisis Simpanan Sebagai Filter 

 Filter dapat dikombinasikan dengan filter lainnya, dan juga dapat 

didasarkan pada nilai yang dihasilkan dari analisis yang lain. Analisis yang 

menghasilkan sebuah column yang berisikan nilai dapat digunakan untuk 

melakukan filter terhadap selected column di analisis pengguna. Berikut ini adalah 

langkah-langkah untuk membuatnya. 

1. Pilih "is based on result of another analysis" sebagai operatornya. 

2. Untuk saved analysis, click Browse untuk memilih analisis di Presentation 

Catalog. 

3. Pada drop-down list Relationship, pilih hubungan yang sesuai antara hasil 

dan kolom yang di-filter. 

4. Pada drop-down list "Use values in Column", pilih column yang sesuai 

untuk dibandingkan dengan saved analysis. Jika saved analysis 

mengandung nama column yang cocok, maka secara default akan 

ditampilkan.  

E. Mengubah SQL untuk Filter Kolom 

 Pengubahan SQL terkadang diperlukan juga oleh pengguna, kegunaannya 

terletak jika pengguna menginginkan kemampuan filtering yang lebih tinggi. 
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Setelah filter dikonversikan menjadi SQL, pengguna tidak dapat melakukan undo 

terhadap hal ini. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk mengubah SQL. 

1. Pilih opsi "Convert this filter to SQL" di kotak dialog Create/Edit Filter. 

2. Pada kotak dialog Advanced SQL Filter, masukkan modifikasi dan click 

OK. 

3. Pernyataan SQL yang telah dikonversi dan diubah akan tampil pada panel  

Filters. 

F. Drilling and Filters 

 Drilling pada attribute column di tab Results secara otomatis akan 

menyaring hasilnya juga. Path drill akan menyesuaikan dengan hirarki level-

based yang didefinisikan di metadata. 

G. Menerapkan Named Filters 

 Pengguna dapat menyisipkan atau mereferensi sebuah saved filter. Ketika 

pengguna menerapkan konten dari sebuah filter saved column, konten aktual yang 

dikandung oleh filter akan disalin dan disisipkan ke dalam area Filters di tab 

Criteria. Pengguna kemudian dapat melakukan modifikasi pada kriteria filter 

tanpa perlu mengubah saved filter tersebut. Berikut ini adalah langkah - langkah 

untuk menerapkan named filter: 

1. Pilih named filter di folder subject area-nya pada panel Catalog dari panel 

Analysis Editor's Criteria. 

2. Click ikon Add More Options di panel Catalog. Pengguna juga dapat 

melakukan double-click pada filter tersebut. 

3. Pengguna dapat menentukan pilihan tentang bagaimana filter akan 

diterapkan untuk analisis pada kotak dialog Apply Saved Filter dan click 

OK. 

3.4.3 Analysis Prompts 

 Sebuah analysis prompt menyediakan filtering column secara umum pada 

sebuah analisis. Analysis prompt dapat menampilkan semua pilihan untuk sebuah 

column. Analysis prompt terbagi dalam dua tipe, yaitu inline prompt dan 

Training oracle..., Arya Wicaksana, FTI UMN, 2012



28 

 

 

 

dashboard prompt. Perbedaan utama keduanya adalah inline prompt dibuat pada 

level analisis, sedangkan dashboard prompt dibuat diluar dari analisis dan 

disimpan di catalog sebagai objek yang dapat digunakan kembali. 

 Inline prompt adalah initial prompt yang disisipkan pada sebuah analisis 

dan tidak disimpan di Catalog untun penggunaan ulang. Sebuah inline prompt 

menyediakan general filtering pada sebuah column dalam analisis, dan 

bergantung pada bagaimana konfigurasinya, dapat bekerja secara independen dari 

dashboard filter prompt.  

 Dashboard prompt berpengaruh pada dashboard dan akan dijelaskan 

secara dalam pada bagian "Creating Dashboard Prompts and Variables". 

A. Menambahkan Inline Prompt pada Analisis 

 Pengguna dapat membuat atau mengedit analisis ingin ditambahkan di 

inline prompt, kemudian untuk membuka panel Definition click tab Prompts. 

Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menambahkan inline prompt pada 

analisis. 

1. Click tab Prompts. 

2. Click ikon New dan pilih Column Prompt. 

3. Pilih kolom analisis yang ingin dibuatkan prompt.  

B. Multiple Column Filter Prompts 

 Pengguna dapat membuat lebih dari satu prompt pada sebuah analisis. 

Apabila demikian, maka mereka akan saling membatasi satu dengan lainnya 

ketika pengguna memasukkan nilai untuk tiap-tiap prompt. Hal ini dapat dihindari 

bila pengguna mengatur agar prompt dapat dilewati.  

3.4.4 Penggunaan Seleksi Untuk Membatasi Data di Analisis 

 Selections membatasi tampilan anggota dalam sebuah analisis ketika 

analisis tersebut dijalankan. Berdasarkan pada selection step yang didefinisikan 

oleh pengguna, Oracle BI hanya akan menampilkan anggota-anggota yang 

memenuhi kriteria tersebut. Selection step akan diterapkan setelah query 

diagregasikan dan hanya berpengaruh pada anggota yang ditampilkan, tidak pada 
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nilai hasil. Selection step dapat diterapkan untuk attribute dan hierarchical 

column, serta dapat menyertakan group dan calculated item. 

A. Membuat Selection Step  

1. Membuat Step Baru: Gunakan panel Selections untuk membuat dan 

mengubah selection. Tersedia untuk ekspansi di tab Various pada Analysis 

Editor. Ekspan menggunakan tombol panel Show/Hide Selections. Click 

tautan New di panel Selections untuk menambahkan sebuah step. Step 

dievaluasi secara berurutan. 

2. Memilih Tipe Step: Tergantung pada jenis dari step, definisi sifat step 

akan berbeda. Tipe-tipe step antara lain: 

o Select Members: Opsi ini menampilkan kotak dialog New Member 

Step, dimana dapat secara eksplisit memilih anggota dari daftar 

yang tersedia untuk attribute dan hierarchical column. Berikut ini 

adalah cara untuk memilih anggota-anggota. 

 Pilih sebuah aksi untuk langkah anggota tersebut. Pengguna  

dapat menambah anggota yang dipilih ke seleksi, hanya 

menyimpan anggota yang dipilih saja dan membuang yang 

lainnya, atau membuang anggota yang dipilih dari seleksi. 

Ketika pengguna  mengubah default langkah pertama pada 

sebuah daftar, pilihan untuk aksi adalah Start untuk All 

Members dan Start untuk Selected Members. 

 Pada Available list, pilih anggota yang diinginkan untuk 

disertakan dalam langkah tersebut. 

 Click tombol Move untuk menambahkan mereka ke daftar 

seleksi dari anggota yang disertakan. 

o Menambah group atau calculated items: Opsi ini memungkinkan 

pemilihan antara memilih group yang ada atau calculated items 

dari Presentation Catalog, atau untuk membuat yang baru 

langsung dari panel Selections. Pada saat memilih untuk 

menambahkan langkah menggunakan group atau calculated items, 
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pengguna  dapat menspesifikasikan group atau item yang sudah 

ada dari Presentation Catalog. 

o Apply a Condition: Opsi ini menampilkan kotak dialog New 

Condition Step, dimana pengguna dapat membuat kondisi untuk 

menentukan kualifikasi anggota menggunakan template yang 

disediakan. 

o Selecting Members Based on a Hierarchy: Opsi ini menampilkan 

kotak dialog New Hierarchy Selection Step, yang mana digunakan 

untuk memilih anggota berdasarkan hubungan tingkatan dan 

keluarga. Untuk menspesifikasikan selection berdasarkan hirarki: 

1. Pilih satu dari opsi - opsi berikut: 

 At Specified Hierarchy Level: Tersedia untuk digunakan 

pada hirarki level-based, opsi ini memungkinkan 

pengguna  untuk memilih tingkatan pada sebuah hirarki 

dari sebuah drop-down list dan memberikan aksi untuk 

menentukan keanggotaan tersebut.  

 Based on Level Relationship: Tersedia untuk digunakan 

pada hirarki level-based, opsi ini memungkinkan 

pengguna  untuk memilih tingkatan pada sebuah hirarki 

dari sebuah drop-down list dan memberikan aksi untuk 

menentukan keanggotaan. Sebagai tambahan juga dapat 

menyaring keanggotaan menggunakan available dan 

selected list pada level hirarki. 

 Based on Family Relationship: Pengguna dapat memilih 

anggota di hirarki dan menspesifikasikan bahwa 

keanggotaan pada step agar berdasar pada keanggotaan 

pada anggota yang dipilih, contohnya seperti anak dari, 

atau leluhur dari, anggota tersebut. 

2. Pilih sebuah aksi (Add, keep, dan seterusnya). 

3. Pilih tingkatan dan anggota dalam daftar available hierarchy 

members, tergantung pada hubungan yang dispesifikasikan. 
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B. Menyimpan Selection Step Sebagai Group 

Selection step dapat disimpan sebagai sebuah group di Presentation Catalog. 

Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menyimpannya. 

1. Click tombol Save Selection Steps untuk column pada step yang ingin 

disimpan. 

2. Pada kotak dialog Save Selection Steps, masukkan nama untuk group yang 

pengguna  inginkan berbasiskan pada selection. Selection step dapat 

disimpan sebagai nama group pada path folder subject-area untuk 

digunakan kembali pada analisis lainnya di subject area yang sama. 

3. Spesifikasikan sifat group. Pengguna dapat menyimpan group sebagai 

sekumpulan langkah yang dinamis, sehingga selection tersebut dievaluasi 

saat run time untuk analisis apapun yang mana menyertakan group 

tersebut. Pengguna  juga dapat menyimpan selection anggota saat ini 

sebagai sebuah group anggota, yang mana tidak akan dievaluasi ulang 

pada eksekusi analisis selanjutnya. 

4. Pilih opsi untuk mengganti langkah saat ini yang tampil pada panel 

Selections dengan nama group yang disimpan. 

3.4.5 Group 

 Group adalah daftar dari anggota atau sekumpulan daftar anggota atau 

sekumpulan selection step yang dapat dieksekusi untuk membuat daftar dari 

anggota. Group dapat dibuat dari selection step atau secara manual dengan 

memilih anggota dari attribute atau hierarchical column. Group dapat disimpan 

sebagai objek di Presentation Catalog dan dapat dirujuk di selection step dan 

prompt. 

A. Membuat Group 

 Berikut ini adalah langkah-langkah yang diperlukan dalam pembuatan 

sebuah group. 

1. Membuat group anggota yang baru. Hal ini dapat dilakukan dengan 

melakukan click tombol New Group di tampilan hasil analisis. 
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2. Definisikan sifat group dan beri nama group tersebut dalam kotak dialog 

New Group. Pendefinisian sifat group tersebut pada kotak dialog New 

Group dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 

1) Masukkan label group untuk digunakan sebagai nama group dalam 

tampilan analisis. 

2) Pada drop-down list values, pilih column tersebut dari analisis yang 

anggotanya ingin dibuat menjadi group. 

3) Pada available list, pilih anggota hirarki atau atribut yang ingin 

disertakan dalam group. Panel Catalog dapat diekspan pada 

available list untuk memilih existing named groups dari folder 

Presentation Catalog subject area, dengan tujuan membuat group 

atas group. 

4) Click tombol Move untuk menambahkan mereka ke Selected list 

anggota yang disertakan. 

5) Click OK. 

3. Menerapkan formatting dengan melakukan click tombol Format pada 

kotak dialog New/Edit Group. Pengguna dapat mengatur font family, style, 

warna, dan efek, serta alignment sel dan dan warna latar. Cell border dapat 

dikustomisasi sesuai kebutuhan. 

4. Menguji hasil dengan cara yaitu pada bagian hasil, cobalah untuk 

menampilkan group. Pengguna juga dapat menguji group di panel 

Selections. 

3.4.6 Calculated Items 

 Calculated item adalah kalkulasi antar anggota, yang direpresentasikan 

sebagai single member yang baru. Calculated item akan melakukan override 

terhadap default aggregation rule yang dispesifikasikan di repository dan 

aggregation rule set untuk analisis tersebut. Calculated item dapat direferensi 

pada selection step dan tersimpan dengan nama calculated items. Berikut ini 

adalah langkah - langkah yang diperlukan untuk membuat sebuah calculated item. 

1. Click tombol New Calculated Item pada tampilan hasil analisis. 
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2. Definisikan sifat Calculated Item dan beri nama group pada kotak dialog 

New Calculated Item. Berikut adalah langkah-langkah untuk 

mendefinisikan sifat calculated item. 

1) Beri label pada calculated item untuk digunakan sebagai nama 

anggota pada tampilan analisis. 

2) Pada drop-down list Values, pilih column pada analisis yang ingin 

dibuatkan kalkulasi. 

3) Pada drop-down list Function, pilih fungsi untuk calculated item, 

contohnya average. Formula juga dapat dikustomisasi, yang mana 

tersedia toolbar untuk membuat fungsi menggunakan operator 

matematik. 

4) Pada available list, pilih anggota hirarki atau atribut yang ingin 

disertakan di calculated item. Panel Catalog juga dapat diekspan 

disini untuk menyertakan calculated item apapun yang tersedia. 

5) Click tombol Move untuk menambahkan mereka ke daftar seleksi 

anggota yang dipilih. 

3. Menguji hasil 

 

3.5 Analisis Oracle Business Intelligence: Advanced Features 

 Sub bab ini menjabarkan tentang fitur - fitur lanjutan yang dimiliki analisis 

Oracle BI. Topik-topik yang akan dibahas meliputi pengaturan properti analisis, 

pengkombinasian kriteria analisis dengan menggunakan set operations, 

mengeksekusi direct database analyses, mengubah logical SQL yang diciptakan 

oleh analisis, pembuatan tautan ke sebuah saved analysis, dan pembuatan file 

Excel Web Query. 

3.5.1 Pengaturan Properti Analisis  

 Properti analisis dapat digunakan untuk menspesifikasikan behaviour 

analisis. Properti dapat diatur untuk mengelola custom messaging, text delivery 

formatting, dan Handling of redundant hierarchy members. 
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3.5.2 Pengkombinasian Kriteria Analisis Menggunakan Set Operations 

 Pengkombinasian kriteria dari satu atau lebih subject area, dimana subject 

area dapat dikelola menggunakan informasi yang mirip tergantung pada 

kebutuhan bisnis. Selain itu juga dapat mengkombinasikan hasil dari dua atau 

lebih analisis menjadi sebuah analisis, contohnya pengkombinasian hasil dari 

sebuah subject area yang berisikan seluruh pegawai yang aktif dengan hasil dari 

sebuah subject area yang berisikan pekerja yang sudah berhasil menjual lebih dari 

10 produk. Adapun macam-macam set operator dapat dilihat pada tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Set Operators 

(Sumber: Oracle BI 11g R1: Create Analyses and Dashboards Student Guide) 

Set Operator Effect on Results 

Union Returns nonduplicate rows from all analyses 

Union All Returns all rows from all analyses 

Intersect Returns rows that are common to all analyses 

Minus Returns rows from first analyses that are not in other analyses 

 

3.5.3 Direct Database Analysis Privileges 

 Pengguna dengan privilege yang memadai dapat membuat dan melakukan 

direct database analysis. Hasil dapat ditampilkan dan dimanipulasi di Oracle BI 

dan tergabung ke dalam dashboard. Berikut ini adalah privilege yang diperlukan. 

 Edit Direct Database Analysis: Privilege ini digunakan untuk membuat 

direct database analysis. Secara default, hal ini hanya diatur untuk 

pengguna yang dinyatakan sebagai administrator dari Oracle BI 

Presentation Server. 

 Execute Direct Database Analysis: Privilege ini digunakan untuk 

malakukan analisis fisik. Secara default, hal ini hanya diatur untuk 

pengguna yang dinyatakan sebagai administrator Oracle BI Presentation 

Server. 

3.5.4 Pembuatan dan Pengeksekusian Direct Database Analysis 

 Pengguna dapat membuat dan mengeksekusi direct database analysis 

dengan cara sebagai berikut. 
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1. Membuat sebuah direct analysis, dengan cara click Create Direct 

Database Request pada jendela Select Subject Area. 

2. Membangun sebuah direct database analysis, dengan mengikuti instruksi 

on-screen. 

3.5.5 Mengubah Logika SQL Yang Dihasilkan Analisis 

 Bagi pengguna yang sudah mahir ataupun pengembang dengan privilege 

yang memadai dapat mengubah logika dari SQL yang dihasilkan oleh analisis. 

Privilege yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. 

 Permission untuk mengakses tab Advanced  

 Pengetahuan mengenai SQL tingkat lanjut 

 Pakar dalam bidang metada BI Server  

 Pemahaman akan konten dan struktur tentang data source 

Berikut ini adalah langkah - langkah yang diperlukan untuk mengubah logika 

SQL: 

1. Buat atau ubah analisis, kemudian click tab Advanced. 

2. Ubah XML analysis dan click Set XML. 

3. Ubah SQL analysis dan click apply SQL. 

Gunakan bagian Advanced SQL Clauses beserta dengan SQL yang diinginkan 

agar dapat melakukan hal - hal sebagai berikut. 

 Mengganti subject area. 

 Menambahkan klausa GROUP BY dan HAVING. 

 Menspesifikasikan pemrosesan DISTINCT. 

3.5.6 Pembuatan Tautan ke Saved Analysis 

 Pengguna dengan permission yang memadai untuk mengakses tab 

Advanced dapat kemudian membuat tautan (contohnya, untuk di kirim lewat 

email atau digunakan sebagai bookmark pada browser), dengan langkah - langkah 

sebagai berikut. 

1. Buka analisis yang disimpan di Presentation Catalog dan click tab 

Advanced. 

2. Click tautan pertama. 
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3. Copy URL dari jendela browser dan kirimkan email ke pengguna lain yang 

memiliki permission serupa, dapat juga membuat bookmark, atau untuk 

digunakan di halaman web dan portal untuk menampilkan hasil analisis. 

3.5.7 Pembuatan File Excel Web Query  

 Pengguna dengan permission yang memadai untuk mengakses tab 

Advanced dapat membuat file Microsoft Excel Web Query yang mereferensi pada 

analisis yang disimpan. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk membuatnya. 

1. Buka analisis yang disimpan di Presentation Catalog dan click tab 

Advanced. 

2. Click tautan kedua, yang memiliki nama sama dengan analisis yang 

disimpan. Kemudian akan ditanyakan apakah ingin membuka atau 

menyimpan file .iqy. 

3. Simpan file pada lokasi yang diinginkan. 

 Setelah file berhasil dibuat, pengguna dapat melihat file tersebut dengan 

cara sebagai berikut. 

1. Double-click file. 

2. Pada kotak dialog Enter Parameter Value, akan ditanyakan username 

pengguna. Masukkan username dan click OK. 

3. Pada kotak dialog Enter Parameter Value, akan ditanyakan password 

Oracle BI. Masukkan password dan click OK. 

 

3.6 Bekerja Dengan View dan Grafik Pada Analisis 

 Sub bab ini menjabarkan mengenai cara membuat dan mengubah grafik, 

melakukan pekerjaan umum pada view, membuat dan memodifikasi tipe view 

yang beragam, menambahkan view tambahan untuk data yang dihasilkan oleh 

analisis. 

3.6.1 View Oracle Business Intelligence  

View Oracle BI memiliki kapabilitas memresentasikan data dalam cara 

yang secara lebih bermakna dan intuitif. Hal ini membantu pengguna untuk lebih 

memahami hasil yang mereka lihat. View juga membantu mengidentifikasi tren 
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dan hubungan pada data ketika multiple view digunakan. View memiliki hubungan 

many-to-one terhadap analisis, dan dapat ditambahkan ke Compound Layouts 

untuk tampilan. View tersedia untuk selection pada Analysis Editor di toolbar tab 

Results dan di panel View. Adapun deskripsi-deskripsi view dapat dilihat pada 

tabel 3.5 berikut ini. 

Tabel 3.5 Descriptions of Views 

(Sumber: Oracle BI 11g R1: Create Analyses and Dashboards Student Guide) 

View Name Description 

Title Adds a title, subtitle, logo, link to help page, and time stamp 

Table Shows results in a standard row and column table and swap column 

and section headings to obtain different perspectives 

Pivot Table Swaps row, column, and section headings to obtain different 

perspective 

Graph Shows results in a variety of graph formats 

Gauge Shows the results as dial, bar, and bulb-style gauges 

Filters Shows the filters that are in effect for an analysis 

Column 

Selector 

Enables users dynamically to change the columns that appear in the 

results 

Narrative Shows result as one or more paragraphs of text 

Ticker Shows analysis results as a ticker or marquee (similar to stock market 

tickers) 

Legend Documents the meaning of special formatting used in results 

Logical SQL Shows the logical SQL that is generated for an analysis 

Map Shows results overlaid in a map 

A. View Editor 

Tiap view memiliki editor-nya masing-masing. Mereka juga memiliki tool  

dan elements yang serupa. View editor dapat dibuka dengan click tombol Edit 

View di Compound Layout pada tab Results. Toolbar editor memiliki tombol–

tombol tool yang relevan tergantung kepada editor tersebut. 

B. Panel Compound Layout  

Panel ini dapat berisikan satu atau lebih Compound Layout, yang mana 

berisikan view. Secara default mengandung title dan table atau pivot table view. 

Panel Compound Layout memungkinkan tampilan hasil analisis dalam berbagai 

format. Pengguna dapat menambahkan beragam view pada hasil, contohnya 

seperti grafik, pivot table, explanatory text, dan masih banyak lagi. 
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C. Bekerja Dengan View di Compound Layout 

Pengguna dapat menggunakan tombol New View untuk membuat view 

lainnya. View dapat diubah ataupun di-drag apabila diperlukan. Pada view table 

dan pivot table, keduanya dapat diubah secara langsung di Compound Layout. 

Pengurutan view juga dapat langsung dilakukan dengan melakukan drag. 

D. Pembuatan dan Penyalinan Compound Layout 

 Pengguna dapat membuat dan menyalin Compound Layout untuk 

memvariasikan presentasi dari analisis. Sebagai contoh, Compound Layout yang 

berbeda dapat digunakan di dashboard yang berbeda atau untuk device yang 

berbeda. Berikut ini adalah tombol pada toolbar yang dapat dimanfaatkan untuk 

pembuatan dan penyalinan Compound Layout. 

 Create Compound Layout 

 Duplicate Compound Layout 

 Delete Compound Layout 

E. Panel View 

 Pengguna dapat menggunakan panel ini untuk menambahkan atau 

menghapus view dari sebuah analisis. Analysis view dapat diasosiasikan dengan 

satu atau lebih Compound Layout. Tiap view yang diasosiasikan tersebut akan 

terdaftar pada panel Views. Toolbar pada panel Views memiliki tombol-tombol 

sebagai berikut. 

 New View: Opsi ini menambah view baru ke analisis. 

 Add View: Opsi ini menambah view yang dipilih pada Views pane's list di 

analysis view ke Compound Layout yang dipilih pada panel Compound 

Layout. 

 Edit View: Opsi ini membuka view yang dipilih di daftar view pada View 

editor respektifnya. 

 Duplicate View: Opsi ini membuat duplikat dari sebuah view yang dipilih 

pada daftar view. 

 Remove View from Analysis: Opsi ini menghapus view yang dipilih di 

daftar view dari sebuah analisis. 
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3.6.2 Pekerjaan Umum Pada View 

 Berikut ini adalah jenis-jenis pekerjaan yang sering kali pengguna lakukan 

ketika bekerja dengan view. 

 Melakukan preview tentang bagaimana view akan ditampilkan di 

dashboard. Preview views atau Compound Layouts ini dapat dilakukan 

dari editor atau panel pada tab Results. 

 Menspesifikasikan grand total atau total untuk attribute column. 

 Mengelola agregasi, dimana agregasi yang ada secara default adalah Sum 

(diatur di repository). Tipe agregasi measures dapat diatur untuk 

memengaruhi grand total. 

 Mengkombinasikan nilai ke dalam bin 

Gunakan bin untuk mengkombinasikan beberapa nilai atau kisaran nilai 

dari column yang ada. 

 Menspesifikasikan properti Table View, dimana pengguna dapat 

menentukan pilihan untuk mengontrol tampilan dan nuansa dari tampilan 

tabel. 

 Mengkhususkan view untuk Additional Layout, dimana dengan 

menggunakan properti analisis pengguna dapat menetapkan No Results 

messaging, text delivery views, dan mengatur anggota hirarki. 

 Linking view master-detail, hal ini memungkinkan penetapan hubungan 

master-detail antara dua atau lebih view. Perubahan yang terjadi pada view 

master juga terjadi pada view detail, dimana perubahan ini diinisiasikan 

oleh event master-detail. 

3.6.3 Membuat dan Memodifikasi Tipe-Tipe Additional View 

 Berikut ini adalah beberapa tipe-tipe view yang dapat ditambahkan ke 

dalam analisis, Graph view, Narrative view, Ticker view, View Selector view, dan 

Column Selector view.  

A. Graph View 

 Penjelasan mengenai deskripsi dari graph view dapat dilihat pada tabel 3.6 

berikut ini. 
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Tabel 3.6 Description of Graph Views 

(Sumber: Oracle BI 11g R1: Create Analyses and Dashboards Student Guide) 

  
Graph Name Description 

Bar Shows quantities associated with categories 

Line Shows quantities over time or by category 

Area Shows the trend of the contribution of each value over time or by 

category 

Pie Shows data sets as percentages of a whole 

Line-Bar Plots two sets of data with different ranges, one set as bars, and one set 

as lines overlaid on the bars 

Time Series 

Line 

Plots time series data, scaling the X-axis based on the time that has 

elapsed between data points 

Pareto Displays criteria in descending order in a form of bar graph and line 

graph, with the line showing a cumulative total of the percentages 

Scatter Display x-y axis values as discrete points, scattered within an x-y grid 

Bubble Display data elements as circles, showing three variables in two 

dimensions, in a variation on a scatter graph 

Radar Plots the same information as a bar graph, but instead displays data 

radiating from the center of the graph 

A.1 Graph Editor 

 Penampilan dan sifat graph editor akan sedikit bervariasi tergantung pada 

tipe graph dipilih. Graph sebaiknya dibuat sesederhana mungkin, karena graph 

yang rumit akan mempersulit pengguna untuk menafsirkan informasi dan 

berpotensi untuk menimbulkan distraksi. Agar lebih jelasnya dapat melihat 

gambar 3.7 mengenai Graph Editor secara tampilan keseluruhannya. 

 

Gambar 3.7 Antarmuka Graph Editor 

(Sumber: Oracle BI 11g R1: Create Analyses and Dashboards Student Guide)  

Training oracle..., Arya Wicaksana, FTI UMN, 2012



41 

 

 

 

A.2 Graph Properties 

 Pada kotak dialog Graph Properties, pengguna dapat mengatur ukuran 

kanvas, penampilan secara keseluruhan, serta zooming dan scrolling. Kotak dialog 

ini dapat dibuka dengan melakukan click pada tombol Edit Graph Properties yang 

ada di toolbar. 

A.2.1 Style 

 Pada tab Style di kotak dialog Graph Properties, pengguna dapat 

menetapkan properti yang akan menentukan tampilan dari graph. Pada tab ini 

pengguna dapat mengatur properti canvas size, tampilan keseluruhan, serta 

zooming dan scrolling. 

A.2.2 Scale 

 Pada tab Scale, pengguna dapat melakukan pengaturan properti untuk 

scale, marker, dan tick mark pada graph. Pengguna juga dapat menerapkan 

logarithmic scale pada graph.  

A.2.3 Title dan Label 

 Pada tab Titles and Labels, Pengguna dapat mengkustomisasi judul graph, 

judul axis, dan graph label. Tab Format memungkinkan pengguna untuk 

melakukan override terhadap format default data dengan cara yang mirip pada 

pengaturan column properties. 

B. Narrative View 

  Narrative view berguna untuk menambahkan satu atau lebih paragraf teks 

untuk ditampilkan bersama dengan hasil. Narrative text sangat bermanfaat untuk 

menyediakan informasi seperti context, explanatory text, atau deskripsi untuk 

meningkatkan pemahaman dari view lain pada Compound Layout pengguna. 

Berikut ini adalah hal - hal yang dapat dilakukan oleh pengguna. 

 Memasukkan sebuah kalimat dengan placeholder untuk tiap column di 

hasil. 

 Menspesifikasikan bagaimana row akan dipisahkan 
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 Menggunakan pemformatan HTML untuk membuat text bold, italic, atau 

undefined dan memasukkan line break. 

 Menerapkan pemformatan pada font yang dipakai pada narrative view, 

atau melakukan import untuk pemformatan font yang digunakan pada 

saved view sebelumnya. 

 Menambahkan referensi untuk variabel   

Adapun gambaran mengenai narrative view dapat dilihat pada gambar 3.8 berikut 

ini. 

 

Gambar 3.8 Antarmuka Narrative View 

(Sumber: Oracle BI 11g R1: Create Analyses and Dashboards Student Guide)  

C. Ticker View 

 Ticker view berguna untuk menampilkan hasil sebagai sebuah marquee. 

Marquee disini adalah tampilan dari hasil yang bergeser sepanjang halaman. 

Adapun gambaran mengenai ticker view dapat dilihat pada gambar 3.9 berikut ini. 

 

Gambar 3.9 Antarmuka Ticker View 

(Sumber: Oracle BI 11g R1: Create Analyses and Dashboards Student Guide)  
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D. View Selector View 

 Biasanya View Selector view tidak ditampilkan di Compound Layout. 

Kegunaan dari view ini adalah untuk menawarkan sekumpulan view. Ketika 

sebuah saved view dipilih dari drop-down list, view tersebut akan tampil. 

E. Column Selector View 

 Column Selector view berguna untuk memilih column tertentu yang 

diinginkan dari selector. Column yang sudah dipilih ini akan tampil pada hasil. 

 

3.7 Visualisasi Data: Gauge, Map, and Mobile 

 Sub bab ini menjabarkan cara menambah dan memformat gauge view, 

menambahkan dan bekerja dengan geographical mapping view. Selain itu juga 

akan menjelaskkan kegunaan dari Oracle BI Mobile. 

3.7.1 Gauge View 

Gauge view menampilkan hasil di gauge. Berguna untuk menampilkan 

perbandingan antara peforma dengan target. Pengguna dapat memilih tipe dari 

gauge dan mengkustomisasi penampilannya, termasuk judul, jumlah gauge yang 

ditampilkan dalam satu baris, dan karakteristik lainnya. Adapun penjelasan 

mengenai tipe-tipe dari gauge pada gauge view dapat dilihat pada table 3.7 berikut 

ini. 

Tabel 3.7 Gauge Views 

(Sumber: Oracle BI 11g R1: Create Analyses and Dashboards Student Guide) 

Gauge Type Description 

Dial Shows data by using a dial with one or more indicator needles. 

Needles change position to indicate where data falls within 

predefined limits. 

Bar Shows data by using a simple bar. Bar changes color to indicate 

whether data is within predefined limits. 

Bulb Shows data by using a circle. Cirlce changes color to indicate 

whether data is within predefined limits, operating similarly to a 

stoplight icon for thresholds. 

Ketika bekerja dengan gauge view, pengguna dapat melakukan hal-hal sebagai 

berikut.  
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1. Membuat sebuah Gauge view: Click New View > Gauge dan kemudian 

edit view tersebut. 

2. Mengatur layout: Panel Layout mirip dengan Table Editor. 

3. Mengelola settings dan properties: Pengelolaan threshold gauge dapat 

dilakukan di panel Settings. Click tombol Properties untuk mengelola title, 

label, dan properti general formatting. 

Adapun gambaran mengenai antarmuka dari gauge view dapat dilihat pada 

gambar 3.10 berikut ini. 

 

Gambar 3.10 Antarmuka Gauge View 

(Sumber: Oracle BI 11g R1: Create Analyses and Dashboards Student Guide)  

3.7.2 Map View 

 Pengguna dapat membuat map view untuk menampilkan data bisnis pada 

konteks dari sebuah map. Tampilan map view mirip dengan tampilan table, pivot 

table, dan graph, dimana map view ini memungkinkan pengguna untuk melihat 

dan memanipulasi data. Dengan visualisasi data dalam bentuk map, pengguna 

akan dapat secara mudah menemukan tren dan transaksi pada seluruh daerah yang 

mungkin tidak terlihat dengan jelas pada table ataupun graph. Pengguna dapat 

memanfaatkan dashboard prompt untuk mengatur konten dan perspektif dari map. 

A. Komponen Map View  

 Kebanyakan dari komponen dari map view didefinisikan oleh 

administrator untuk penggunanya. Sebuah background map membentuk basis 

untuk view tersebut. Sebuah feature merepresentasikan area atau lokasi, 

contohnya seperti sebuah kota atau sebuah titik pada map. Format mendefinisikan 

rendering properties untuk sebuah feature. Koleksi dari feature dan format 
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disebut layer. Layer dipetakan dalam metadata ke dalam atribut subject area dan 

ditampilkan pada sebuah content map. Adapun gambaran mengenai map view 

dapat dilihat pada gambar 3.11 berikut ini. 

 

Gambar 3.11 Antarmuka Map View 

(Sumber: Oracle BI 11g R1: Create Analyses and Dashboards Student Guide) 

B. Pembuatan dan Pengubahan Map View 

 Berikut ini adalah langkah-langkah yang diperlukan pengguna untuk 

membuat dan mengubah map view. 

1. Menambahkan sebuah Map view: Click New View > Map dan kemudian 

ubah view tersebut. 

2. Pengaturan properti: Click tombol Properties, pengguna kemudian dapat 

mengatur ukuran dan properti dari canvas, tool - tool yang disediakan, 

pengaturan interaksi untuk menambahkan format ketika drilling, dan label 

Layer. 

3. Pengubahan format: Click tombol Edit untuk format. Format dapat 

ditambahkan ke dalam map pengguna, seperti contohnya bar dan pie 

graph. 

3.7.3 Oracle Business Intelligence Mobile 

 Oracle BI Mobile menyediakan akses mobile  ke konten Oracle BI EE dari 

iPhone, iPad, dan iPod Apple. Applikasi Oracle BI Mobile  di device tersebut 
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dapat berguna untuk melihat konten BI termasuk analisis, dashboard, dan agent. 

Secara default, visualisasi dari konten ini akan ditampilkan mengikuti layout pada 

device tersebut, sehingga tampilan dari konten akan berbeda dengan yang ada 

pada Presentation Services. Hal ini ditujukan untuk mempermudah pengguna 

sehingga tidak perlu banyak melakukan zooming dan scrolling.  

A. Antarmuka Pengguna Oracle BI Mobile  

 Pada saat pengguna menjalankan aplikasi ini, tampilan layar Login akan 

muncul pertama kali bersama dengan daftar dari BI Server yang sudah 

diregistrasikan sebelumnya di aplikasi. Pengaturan koneksi server akan dibahas 

pada sub bab 3.7.5. Setelah melalui proses login, tampilan halaman Start akan 

tampil, secara default layar Favorites. Pada layar Favorites, pengguna dapat 

mengubah daftar dari favorite atau click objek apapun pada daftar favorite tersebut. 

Adapun gambaran mengenai antarmuka grafis dari aplikasi Oracle BI ini dapat 

dilihat pada gambar 3.12 berikut. 

 

Gambar 3.12 Antarmuka Oracle BI Mobile 

(Sumber: Oracle BI 11g R1: Create Analyses and Dashboards Student Guide) 

Training oracle..., Arya Wicaksana, FTI UMN, 2012



47 

 

 

 

3.7.4 Navigating dan Searching Catalog 

 Pada layar Catalog, pengguna dapat bernavigasi dalam Presentation 

Catalog untuk mendapatkan dan membuka objek-objek BI. Dengan menggunakan 

layar Search, pengguna dapat mencari catalog untuk menemukan analisis, 

dashboard, dan objek-objek lainnya. 

3.7.5 Managing Settings 

 Pada layar Settings, pengguna dapat mengelola konfigurasi server, 

mengatur default layout untuk dashboard dan analisis, serta mengaktifkan console 

logging. Selain dari layar Settings, pengguna juga dapat membuatnya langsung 

dari layar login Berikut ini adalah langkah-langkah untuk membuat koneksi server 

yang baru. 

 Name: Nama yang dimasukkan bersifat final, tidak dapat diubah apabila 

sudah ditetapkan. 

 Host: Berisikan IP address atau nama lengkap host dari komputer tempat 

Presentation Services berjalan. 

 Port: Berisikan nomor dari port. 

 SSL/SSO: Pengaturan keamanan ini dapat diatur aktif atau tidak tergantung 

pada kebutuhan server. 

 Username/Password: Pengaturan ini perlu disamakan seperti pada 

konfigurasi Presentation Services di browser. 

 Device Locale: Pengaturan ini dapat diaktifkan atau tidak, bila aktif maka 

default pengaturan device untuk bahasa dan daerah akan digunakan. Bila 

tidak diaktifkan maka akan menggunakan preferensi pengguna yang sudah 

ditetapkan untuk Presentation Services. 

 Analytic Path: contohnya, /analytics/saw.dll 

 Publisher Path: contohnya, /xmlpserver 

 

3.8 Pengukuran Hasil Menggunakan Key Performance Indicator 

 Sub bab ini menjabarkan mengenai pembuatan dan pengukuran Key 

Performance Indicator, serta keuntungan dari penggunaannya.  
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3.8.1 Key Performance Indicator (KPI) 

 KPI adalah metric untuk mengukur performa dari sebuah organisasi 

dengan mengacu pada tujuan strategisnya. KPI pada umumnya mengandung 

kombinasi dari analisis, spreadsheet, atau graph. KPI membangun block untuk 

Enterprise Performance Management (EPM). EPM menyediakan sebuah 

infrastruktur untuk seluruh bidang dalam sebuah organisasi. Pernyataan 

kuantifikasi dari performa harus relevan dengan tujuan dan strategi, dapat 

digunakan untuk identifikasi tren performa, diposisikan dalam konteks sebuah 

target dan threshold untuk diraih dalam time frame tertentu, dan dimiliki oleh 

orang atau group yang mana memiliki kemampuan untuk memengaruhi measure. 

3.8.2 Key Performance Indicator dan Oracle Business Intelligence 

 KPI telah digunakan secara luas pada Oracle BI dan dapat 

dimanifestasikan sebagai stand-alone metric, bagian dari sebuah KPI Watchlist 

pada sebuah dashboard, analytic metrics di Analysis Editor, alert, dan metric 

yang disisipkan secara langsung ke dalam aplikasi transaksional. 

3.8.3 Penggunaan Key Performance Indicator 

 Pengguna dapat menggunakan KPI untuk melakukan hal-hal sebagai 

berikut. 

 Mengevaluasi metric terhadap target mereka dan mengirimkan alert 

kepada pengguna terkait ketika target tersebut tidak tercapai. 

 Mengevaluasi performa dari strategic objectives yang membentuk seluruh 

atau sebagian dari strategi perusahaan. 

 Mengumpulkan dan menampilkan metric sebagai sebuah stand-alone KPI 

Watchlist atau sebagai bagian dari analisis di Interactive Dashboards and 

Briefing Books. 

3.8.4 Konsep dan Terminologi Key Performance Indicator 

 Berikut ini adalah konsep-konsep dan terminologi yang digunakan pada 

KPI. 
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 Actual Value: Kalkulasi nilai atau formula yang digunakan untuk 

menentukan nilai dari KPI 

 Target Value: Goal yang dapat dihitung untuk tiap measure. 

Dispesifikasikan dalam sebuah timeframe yang spesifik dan digunakan 

sebagai perbandingan dengan nilai aktual. 

 Status: State KPI didapatkan berdasarkan dari perbandingan antara target 

dengan nilai aktual. Status ini diasosiasikan dengan label, ikon, dan warna 

untuk memberikan visualisasi dari status secara jelas. 

 Threshold: Didefinisikan atau diperoleh dalam sebuah rentang nilai 

tertentu dimana akan menjadi patokan bagi tiap status pada sebuah KPI. 

Dapat diekspresikan sebagai sebuah numeric measure, persentase dari 

target value, atau formula. 

 Score: Score diperoleh dari evaluasi untuk tiap KPI berdasarkan status 

yang ditetapkan 

 Trend and Tolerance: Diindikasikan dengan kode warna ketika suatu nolai 

mengalami penurunan, peningkatan, atau tidak berubah ketika 

dibandingkan dengan periode sebelumnya. 

 Change: Selisih antara period saat ini dengan period sebelumnya 

 Variance: Selisih antara aktual dengan target, dapat diukur dalam 

persentase atau nilai sesungguhnya 

 Cause and Effect Relationship: Pengaruh sebuah KPI terhadap KPI lain 

yang terkait dengannya 

 KPI Watchlist: Koleksi dan laporan status performa dari KPI untuk 

mengukur progress suatu objectives  

3.8.5 Karakteristik Key Performance Indicator 

 KPI memiliki karakteristik-karakteristik tersendiri. Karakteristik tersebut 

antara lain adalah sebagai berikut. 

 Mengandung nilai yang dapat diukur, dimana biasanya bervariasi 

mengikuti waktu 
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 Dapat dievaluasi berdasarkan target untuk menentukan score dan statu 

performa secara cepat 

 Dapat dibandingkan dalam kurun waktu untuk menganalisa tren, sehingga 

memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi pola performa  

3.8.6 Evaluasi Key Performance Indicator 

 Status KPI ditentukan dengan membandingkan nilai aktual dengan rentang 

nilai yang telah ditetapkan. Penjelasan mengenai evaluasi dari status KPI dapat 

dilihat secara lebih detail pada tabel 3.8 berikut ini. 

Tabel 3.8 Referensi Evaluasi KPI 

Sumber: Oracle BI 11g R1: Create Analyses and Dashboards Student Guide 

Product Sales KPI (High Values Desirable) 

Evaluation  

Range Rule 

Threshold Name Status Icon 

X < = 50 50 and below Critical Dark red square 

50 < x < = 80 80 Warning Light red square 

80 < x < = 100 100 Acceptable Yellow square 

100 < x < = 125 125 Good Green square 

X > 125 126 and above Ideal Blue square 

3.8.7 Pembuatan Key Performance Indicator 

 Pengguna dengan privilege Create/Edit KPIs dapat membuat sebuah KPI. 

Berikut ini adalah langkah-langkah secara garis besar untuk membuat sebuah KPI. 

1. Buat sebuah KPI baru. 

2. Definisikan general properties. 

3. Atur format data dan aktifkan trending (opsional). 

4. Definisikan dimensi. 

5. Definisikan status dan thresholds. 

6. Definisikan dokumen terkait. 

7. Definisikan custom attributes. 

3.8.8 Key Performance Indicator Watchlists 

 KPI watchlists menyediakan informasi mengenai performa kepada 

pengguna sebagai berikut.  

 Status performa aktual terkini 
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 Status tren 

 Nilai terkini dan target  

 Nilai variance dan persen dimana nilai aktual melenceng dari target 

 Perubahan nilai dan persen dimana nilai aktual berbeda dengan periode 

sebelumnya 

Sebuah KPI watchlist berisikan sekumpulan laporan dari status performa, dengan 

tujuan untuk mengukur progress dari objective yang ada. Dikarenakan KPI yang 

tidak dapat dilihat secara langsung dari catalog oleh pengguna akhir, maka KPI 

watchlist adalah salah satu caranya dimana KPI didistribusikan ke pengguna akhir. 

KPI watchlist amat berguna bagi pengguna karena memungkinkan pembuatan 

KPI untuk pengguna tertentu secara cepat. 

 

3.9 Tampilan Hasil Pada Pivot Table 

 Sub bab ini akan menjabarkan mengenai pivot table secara keseluruhan. 

Dimulai dari pembuatan dan pengubahan pivot table, melakukan override 

terhadap default aturan agregasi di pivot table, melakukan format untuk pivot 

table, penggunaan kalkulasi di pivot table, dan menampilkan hasil di pivot table. 

3.9.1 View Pivot Table  

 Sebuah pivot table memungkinkan pemindahan dan penukaran rows, 

columns, sections, prompts, dan headings demi memperoleh perspektif yang 

berbeda. Heading dapat didrag ke pivot result dan dapat di-preview, serta dapat 

menerapkan aturan untuk menata tampilan dan memanipulasi total dan 

perbandingan data. Pengguna dapat bernavigasi pada pivot table, juga dapat 

melakukan drill down terhadap informasi. 

3.9.2 Analisa dan Tampilan Data di Table dan Pivot Table View 

 Terdapat perbedaan penting pada penampilan data antara di tabel dengan 

di pivot table. Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada tabel 3.9 

berikut ini. 
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Tabel 3.9 Perbandingan Data Tabel dan Data Pivot Table 

(Sumber: Oracle BI 11g R1: Create Analyses and Dashboards Student Guide) 

Pivot Table Table 

Default view when analysis contains 

hierarchical columns 

Default view when analysis contains only 

attribute columns and measures 

Can have rows, columns, sections, prompts, 

and measures as separate drop targets 

Has drop targets for sections and prompts, 

and a single drop target for columns and 

measures 

"Where needed" option not available in the 

Properties dialog box 

"Where needed" option available in the 

Properties dialog box 

A. Pivot Table 

 Gambaran umum mengenai pivot table dapat dilihat pada gambar 3.13 

berikut ini. 

 

Gambar 3.13 Antarmuka Pivot Table 

(Sumber: Oracle BI 11g R1: Create Analyses and Dashboards Student Guide) 

A.1 Pembuatan Pivot Table 

  Pengguna dapat membuat sebuah pivot table dengan melakukan langkah-

langkah sebagai berikut. 

1. Pilih column pada tab Criteria 

2. Click tab Results dan pilih view Pivot Table 

3. Buka editor Pivot Table 

4. Susun kembali elemen - elemen sesuai kebutuhan 
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A.2 Tampilan Hasil di Pivot Table 

 Pengguna dapat melakukan beberapa hal ketika bekerja dengan tampilan 

dari hasil pada pivot table. Hal tersebut antara lain adalah sorting, penggunaan 

Hierarchical Column, melakukan overriding default aggregation rules, 

penggunaan total, penambahan formatting, menampilkan nilai relatif suatu item, 

penggunaan kalkulasi, dan menampilkan running sums. 

A.2.1 Sorting 

Seperti pada graph dan table, pivot table juga mengenali sorting yang 

ditetapkan pada panel Selected Columns di tab Criteria di Analysis Editor. Sorting 

yang dilakukan dapat secara ascending atau descending. Prompt ataupun section 

edges tidak dapat di-sort.  

Pada pivot table, member dapat diurutkan. Pengurutan ini memungkinkan 

untuk mengurutkan ulang data berdasarkan member row atau column, dari pada 

nilai sel data.   

a. Member Sorting 

 Member sorting adalah salah satu cara sorting pada pivot table. Pengguna 

dapat melakukannya dengan menggunakan label, berikut ini adalah langkahnya. 

1. Tempatkan cursor pada sel judul Product hierarchy untuk melihat dan 

mengaktifkan tombol sort carat. 

2. Click Descending carat tersebut.  

Adapun gambaran mengenai langkah-langkah diatas dapat dilihat pada gambar 

3.14 berikut ini. 

 

Gambar 3.14 Sorting Menggunakan Member Sorting 

 (Sumber: Oracle BI 11g R1: Create Analyses and Dashboards Student Guide) 
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b. Row Sorting Dengan Innermost Column 

 Selain menggunakan member sorting, dapat juga menggunakan innermost 

column. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan pengguna.  

1. Tabel yang ada telah terurut secara descending untuk total product. 

Expand member pada tepi row, posisikan cursor pada label tipe product 

untuk menampilkan tombol sort carat. 

2. Click carat ascending pada member yang diinginkan. 

Adapun gambaran mengenai langkah-langkah diatas dapat dilihat pada gambar 

3.15 berikut ini. 

 
 Gambar 3.15 Sorting Menggunakan Innermost Column 

 (Sumber: Oracle BI 11g R1: Create Analyses and Dashboards Student Guide) 

c. Measure Sorting 

 Pengguna juga dapat melakukan metode sorting yang lain, yaitu measure 

sorting. Berikut ini adalah langkah-langkahnya. 

1. Posisikan cursor pada tepi judul sel untuk menampilkan tombol sort carat. 

2. Click carat ascending. 

Adapun gambaran mengenai langkah-langkah diatas dapat dilihat pada gambar 

3.16 berikut ini. 

 

Gambar 3.16 Sorting Menggunakan Measure Sorting 

 (Sumber: Oracle BI 11g R1: Create Analyses and Dashboards Student Guide) 
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d. Measure Sorting Pada Tepi Column  

 Product dapat diurutkan berdasarkan units shipped dari yang terbesar ke 

terkecil, ataupun tidak diurutkan sama sekali. Berikut ini adalah langkah-langkah 

yang dilakukan pengguna untuk melakukan sorting tersebut. 

1. Posisikan cursor pada judul sel total units shipped untuk menampilkan 

tombol sort carat. Kemudian click carat ascending. 

Adapun gambaran mengenai langkah-langkah diatas dapat dilihat pada gambar 

3.16 berikut ini. 

 
Gambar 3.17 Sorting Pada Tepi Measure Column 

 (Sumber: Oracle BI 11g R1: Create Analyses and Dashboards Student Guide) 

A.2.2 Penggunaan Hierarchical Column 

 Pada kolom hirarkis, pengurutan tidak hanya dapat dilakukan pada 

member dan measure tetapi juga pada row. Tombol Expand akan tercipta secara 

otomatis. Kegunaannya adalah untuk melihat secara lebih detail, dan dapat 

diterapkan pada row, column dan section. Ketika mengurutkan kolom hirarkis, 

pengurutan akan selalu terjadi di dalam parent, sehingga children tidak pernah 

diurutkan diluar parent-nya. Berikut adalah gambaran contoh antarmuka dari 

kolom hirarkis. 

 

Gambar 3.18 Antarmuka Hierarchical Column 

 (Sumber: Oracle BI 11g R1: Create Analyses and Dashboards Student Guide) 
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A.2.3 Overriding Default Aggregation Rules 

 Aturan agregasi secara default untuk measure dispesifikasikan dalam 

Business Intelligence repository atau dapat diatur oleh pengarang laporannya. 

Agregasi pada kolom dapat diatur ulang di editor tabel dan pivot table. 

Pengaturan dilakukan lewat more options untuk mengganti default aturan agregasi 

measure yang telah dispesifikasikan sebelumnya. Berikut ini adalah contoh 

penggunaan dari agregasi. 

 Default: Menerapkan aturan standar untuk agregasi 

 Min: Menghitung nilai minimum dari suatu row 

 Max: Menghitung nilai maksimum dari suatu row 

 Average: Menghitung nilai rata - rata dari sebuah item pada suatu set. 

Pada pivot table, penghitungan average dibulatkan ke bilangan bulat 

terdekat. 

 First and Last: Memilih kemunculan pertama dan terakhir dari suatu 

item pada result set. 

 None: Tidak menerapkan agregasi apapun. 

 Server Complex Aggregation: Agregasi yang digunakan adalah yang 

telah ditetapkan oleh Oracle BI Server. Kemudian agregasi ini juga 

dilakukan oleh Oracle BI Server, bukan oleh Presentation Services. 

 Report-Based Total (apabila dapat diterapkan): Oracle BI Server akan 

mengkalkulasi total keseluruhan result set, sebelum menerapkan filter 

apapun pada measure. 

A.2.4 Penggunaan Total 

 Total berguna untuk menjumlahkan data agregasi pada elemen selain 

measure, seperti pivot table prompt, section, column, dan row. 

A.2.5 Adding Formatting: Overall Appearance 

 Green-bar styling dan formatting dapat diterapkan pada sebuah pivot table 

untuk mengkustomisasi keseluruhan tampilan. 
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A.2.6 Menampilkan Nilai Relatif Dari Item 

 Stored atau calculated measure dapat secara dinamis dikonversikan ke 

dalam bentuk persentase atau index. Measure tersebut juga dapat ditampilkan nilai 

relatifnya terhadap totalnya. 

A.2.7 Penggunaan Kalkulasi di Pivot Table 

 Kalkulasi dapat digunakan pada pivot table untuk melakukan override 

terhadap default untuk agregasi yang telah dispesifikasikan sebelumnya pada 

repository atau yang telah dipilih oleh pencipta analisis. Selain itu juga berguna 

untuk membuat anggota baru dengan agregasi yang didefinisikan oleh pengguna 

atau formula yang kustom. 

A.2.8 Menampilkan Running Sums 

 Running sum adalah sebuah column yang berisikan total dari total measure 

column sebelumnya. Gambaran lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.19 

berikut ini. 

 

Gambar 3.19 Contoh Running Sum 

 (Sumber: Oracle BI 11g R1: Create Analyses and Dashboards Student Guide) 

 

3.10 Creating Oracle Business Intelligence Dashboards 

 Sub bab ini akan menjabarkan mengenai cara-cara untuk membuat sebuah 

dashboard dan perbedaan yang ada antara masing-masing objek dalam sebuah 

dashboard. 
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3.10.1 Dashboard 

 Dashboard berfungsi untuk menampilkan hasil dari analisis-analisis 

kepada pengguna. Oracle BI Dashboard menyediakan personalized view dari 

informasi yang ada. Dashboard dapat menampilkan apapun selama hal tersebut 

juga dapat diakses dan dibuka oleh web browser, contohnya seperti analisis, alert, 

dan seterusnya. Berdasarkan pada permission dari tiap-tiap pengguna, 

memungkinkan untuk membuat dashboard baru dan melakukan konfigurasi 

terhadap dashboard tersebut. Pengguna dengan privilege administratif dapat 

membuat shared dashboard untuk group pengguna yang memiliki fungsionalitas 

kerja yang sama. Contoh dari antarmuka sebuah dashboard dapat dilihat pada 

gambar 3.20 berikut ini. 

 

Gambar 3.20 Antarmuka Dashboard 

 (Sumber: Oracle BI 11g R1: Create Analyses and Dashboards Student Guide) 

A. Halaman Dashboard  

 Halaman dashboard dapat dikenali dengan adanya tab disepanjang bagian 

atas dashboard serta adanya toolbar page options untuk print, refresh, edit, dan 

seterusnya. Ketika dashboard dibuka, konten akan tampil pada satu atau lebih 

halaman dashboard, tiap - tiapnya direpresentasikan oleh sebuah tab di dashboard. 

Halaman mengandung column dan section yang berisikan konten dari sebuah 

dashboard dan tiap dashboard memiliki paling sedikit satu halaman. 
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 Penggunaan banyak halaman ditujukan untuk mengelola konten. Sebagai 

contoh, mungkin saja sebuah halaman berisikan hasil analisis data untuk setiap 

harinya, dimana pada halaman lainnya berisikan tautan ke situs-situs partner 

bisnis, dan halaman ketiga berisikan tautan ke intranet perusahaan sendiri. 

Toolbar menu page options memiliki opsi-opsi sebagai berikut: 

 Edit Dashboard: Membuka dashboard yang ada untuk dilakukan 

perubahan. 

 Print: Mencetak halaman dashboard sekarang baik dalam bentuk PDF 

maupun HTML. 

 Refresh: Opsi ini digunakan untuk refresh hasil dari analisis yang ada pada 

halaman dashboard. 

 Add to Briefing Book: Opsi ini digunakan untuk menambahkan konten 

pada halaman dashboard ke dalam briefing book. 

 Create Bookmark Link: Opsi ini digunakan untuk membuat tautan 

bookmark ke halaman tersebut. 

 Create Prompted Link: Opsi ini digunakan untuk membuat tautan yang 

ter-prompt di halaman tersebut. 

 Apply Saved Customization: Opsi ini digunakan untuk menerapkan 

kustomisasi yang sudah disimpan, baik milik pribadi ataupun bersama. 

Saved customization memungkinkan pengguna untuk melihat halaman 

dashboard berdasarkan filter dan prompt yang paling disukai dan paling 

sering digunakan oleh mereka. 

 Save Current Customization: Opsi ini berguna untuk menyimpan 

kustomisasi sekarang baik untuk sendiri ataupun orang lain. 

 Edit Saved Customizations: Opsi ini digunakan untuk mengubah 

kustomisasi yang ada. 

 Clear My Customization: Opsi ini berguna untuk menghapus seluruh 

format kustomisasi yang ada, kemudian mengembalikan state halaman 

dashboard seperti semula. 
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B. Creating dan Editing Sebuah Dashboard 

 Dashboard dapat dibuat melalui Global Header atau melalui panel Create 

di halaman home. Dashboard juga dapat diubah dengan membuka dashboard 

lewat Dashboard Builder untuk mendesain halaman lewat cara-cara antara lain: 

 Click tautan edit pada sebuah halaman dashboard yang kosong. 

 Click tombol Page Options pada halaman dashboard dan pilih Edit 

Dashboard. 

 Buka dari Catalog menggunakan tautan Catalog yang ada pada Global 

Header. 

B.1 Pembuatan Sebuah Dashboard Baru Lewat Global Header 

 Hanya pengguna dengan privilege dan permission yang memadai yang 

dapat membuat dashboard baru. Langkah-langkah untuk membuat sebuah 

dashboard yang baru adalah sebagai berikut. 

1. Click New pada Global Header dan pilih Dashboard. 

2. Pada kotak dialog Dashboard, lakukan hal-hal berikut: 

a. Masukkan nama untuk dashboard yang baru. 

b. Boleh memberikan deskripsi atau tidak. 

c. Pilih lokasi untuk menyimpan definisi Dashboard, dan pilih 

apakah ingin menambahkan konten saat itu juga atau nanti. 

d. Click OK. 

3. Apabila memilih untuk menambahkan konten saat itu juga, Dashboard 

Builder akan tampil dengan sebuah halaman yang kosong, kemudian drag 

konten dari Dashboard Objects atau panel Catalog Panes ke panel Page 

Layout di sebelah kanan. 

B.2 Global Header: Pengaturan Preferences Default Untuk Dashboard View 

Pengguna 

 Default untuk dashboard yang ditampilkan pertama saat sebuah sesi start 

dapat ditentukan oleh pengguna. Cara untuk melakukannya adalah sebagai berikut. 

1. Click <User ID Pengguna> pada Global Header dan kemudian pilih My 

Account. Pada kotak dialog My Account, gunakan tab Preferences untuk 

Training oracle..., Arya Wicaksana, FTI UMN, 2012



61 

 

 

 

menspesifikasikan personal preferences, seperti dashboard starting page, 

locale, dan time zone. Opsi yang tampil pada kotak dialog ini bergantung 

pada privilege yang dimiliki tiap pengguna. 

2. Pengguna dapat menentukan seleksi lewat drop-down list Starting Page. 

Beberapa dari halaman default diantaranya adalah halaman Home, My 

Dashboard, atau dashboard tertentu sesuai dengan privilege  yang dimiliki. 

Tab lain yang terdapat pada kotak dialog My Account adalah sebagai berikut. 

 BI Publisher Preferences: Tab ini berguna untuk melihat profil default dari 

BI Publisher. 

 Delivery Options: Tab ini berguna untuk konfigurasi delivery profiles 

pengguna. 

 Roles and Groups: Tab ini berguna untuk melihat daftar kelompok yang 

telah diberikan ke pengguna oleh administrator Oracle BI. 

B.3 Penggunaan Dashboard Builder 

 Dashboard Builder memungkinkan pengguna untuk menambah halaman 

dashboard, dan menambah object, serta mengendalikan layout dari halaman 

dashboard. Objek-objek yang dapat ditambahkan antara lain: 

 Dashboard objects: Item yang digunakan hanya pada dashboard. 

 Catalog objects: Item yang telah disimpan ke Oracle BI Presentation 

Catalog baik oleh sendiri ataupun orang lain. 

C. Penggunaan Toolbar Dashboard Builder  

 Toolbar Dashboard Builder berguna untuk menambah halaman dashboard, 

menghapus halaman dashboard, memilih sebuah opsi dari toolbar Tools, preview 

halaman dashboard, menjalankan dashboard tersebut, menyimpan sebuah 

halaman dashboard, menyimpan halaman dashboard dengan nama yang lain, dan 

mengakses Help  

D. Elemen Yang Dapat Ditambahkan ke Dashboard 

  Berikut ini adalah objek-objek yang dapat ditambahkan pada sebuah 

dashboard, yaitu Column, Section, Alert Section, Action Link, Action Link Menu, 
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Link or Image, Embedded Content, Text, dan Folder. Catalog Objects: Catalog 

Tree, Folder, Dashboard Page, KPIs, Scorecard, Prompts, dan Analyses. 

E. Penambahan Object ke Halaman Dashboard  

 Penambahan object ke halaman dashboard dapat dilakukan dengan drag 

object tersebut langsung baik dari Dashboard Object ataupun panel Catalog. 

F. Dashboard Builder Tools Toolbar Layout 

 Pada toolbar ini terdapat beberap opsi yang dapat dipilih oleh pengguna. 

Opsi tersebut antara lain adalah Dashboard Properties, PDF and Print Properties, 

Page Report Links, Allow Saving Personal Customizations, dan Publish Page to 

Dashboard. 

F.1 Dashboard Properties 

 Format dan tampilan dari sebuah halaman dashboard diatur pada 

Dashboard Properties. Penggantian properti sebuah dashboard dapat dilakukan 

dengan cara sebagai berikut. 

1. Click Tools toolbar drop-down list. 

2. Pilih Dashboard Properties. 

3. Buatlah modifikasinya. 

4. Click OK. 

Pada dialog box properti dashboard, pengguna dapat melakukan: 

 Change the style: Styles menentukan bagaimana tampilan format dari 

dashboard dan hasil. Styles diorganisir ke dalam folder yang mengandung 

Cascading Style Sheets (.css), images, dan graph templates. Admin dapat 

mengkustomisasi beberapa style sheets dan dapat membuat style sheets 

yang baru. 

 Skins: Skins menentukan cara tampil interface Oracle BI EE, seperti 

contohnya warna latar dan logo corporate. Admin dapat mengkustomisasi 

skin default dan juga dapat membuat skin yang baru. 

 Add filters and variables: Tautan ini berguna untuk menambah hidden 

prompt, filter, dan variabel. 
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 Specify dashboard report links: Kotak dialog ini berguna untuk 

menspesifikasikan tautan yang akan ditampilkan dengan analisis pada 

halaman dashboard. Pengaturan ini bersifat global untuk dashboard, tetapi 

dapat di-override untuk halaman dashboard menggunakan opsi Page 

Report Links pada toolbar. 

 Rename, hide, reorder, set permissions for, dan delete pages. 

 Spesifikasi embedded prompts dan default values.  

F.1.1 Dashboard Report Link 

 Bertujuan untuk menspesifikasikan tautan analisis. Pengaturan tautan ini 

dapat dilakukan pada tingkatan - tingkatan berikut: 

 Dashboard level: Pengaturan tautan berlaku terhadap semua analisis di 

dashboard tersebut, kecuali ada kustomisasi aturan terhadap dashboard 

ataupun analisis tertentu. 

 Dashboard page level: Pengaturan tautan berlaku terhadapa semua analisis 

pada halaman dashboard, kecuali ada kustomisasi aturan terhadap analisis 

tertentu. 

 Analysis level: Pengaturan tautan berlaku hanya pada analisis tertentu. 

F.1.2 Dashboard Page Control 

 Bertujuan untuk rename, hide, reorder, dan delete halaman, serta 

menspesifikasikan embedded prompts dan nilai default. 

1. Pilih halaman, setelah itu akan tampil toolbar Page control. Apabila 

dashboard memiliki lebih dari satu halaman, maka ikon reorder akan 

tampil. 

2. Setelah itu maka dapat dilakukan hal - hal sebagai berikut: 

a. Click ikon Rename untuk mengubah nama dari dashboard. 

b. Click ikon Filters and Variables untuk menambahkan hidden 

prompt. 

c. Click ikon Delete untuk menghapus halaman yang dipilih. 

Penghapusan halaman dashboard bersifat permanen. 
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F.2 Properti PDF dan Print  

 Bagian ini bertujuan untuk menspesifikasikan aturan halaman beserta 

header dan footer dari keluaran PDF ketika sebuah dashboard ataupun view 

dicetak. Dashboard dicetak dalam format Adobe Acrobat PDF, yang mana 

membutuhkan aplikasi Adobe Reader versi 6.0 ataupun lebih. Pemformatan 

header dan footer akan tampil dalam keluaran HTML dan PDF. Opsi-opsi print 

yang dimiliki adalah ukuran kertas, orientasi antara landscape atau portrait, print 

all rows atau visible rows, dan Header, footer, ataupun dua-duanya dapat 

disertakan dalam format PDF. 

Pengaturan print dapat diganti dengan cara: 

1. Click Tools > PDF dan Print Properties 

2. Lakukan modifikasi yang diinginkan dan click OK. 

F.3 Page Report Links 

 Bagian ini berguna untuk menentukan opsi tautan yang akan ditampilkan 

untuk tiap-tiap analisis pada halaman dashboard. Pengaturan tautan report pada 

halaman dashboard dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1. Click Tools toolbar drop-down list 

2. Pilih tautan Page Report, kemudian kotak dialog Report Links akan tampil 

3. Lakukan modifikasi yang diinginkan 

4. Click OK 

Komponen-komponen yang ada pada kotak dialog tersebut meliputi: 

 Inherit Dashboard Settings: Opsi ini digunakan jika pengguna 

menspesifikasikan tautan pada tingkat dashboard. 

 Customize: Opsi ini digunakan untuk melakukan kustomisasi tautan pada 

halaman dashboard ataupun analisis tertentu. 

 Add to Briefing Book: Opsi ini menambahkan tautan yang bertujuan untuk 

menambahkan analisis ke dalam Briefing Book. 

 Analyze: Opsi ini menambahkan sebuah tautan yang membuat pengguna 

dapat melihat analisis, KPI, dan sebagainya. 

Training oracle..., Arya Wicaksana, FTI UMN, 2012



65 

 

 

 

 Copy: Opsi ini menambahkan sebuah tautan yang membuat pengguna 

dapat menyalin analisis ke dalam aplikasi Microsoft Office. 

 Edit: Opsi ini menambahkan sebuah tautan yang membuat pengguna dapat 

memodifikasi analisis. 

 Export: Opsi ini menambahkan sebuah tautan yang membuat pengguna 

dapat mengunduh dalam beragam format, seperti contohnya Excel. 

 Print: Opsi ini menambahkan sebuah tautan yang membuat pengguna 

dapat mencetak analisis dalam fomat PDF atau HTML. 

 Refresh: Opsi ini menambahkan sebuah tautan yang membuat pengguna 

dapat melakukan refresh terhadap analisis. 

F.4 Menyimpan Personal Customizations 

 Saved customizations memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan 

melihat halaman dashboard berdasarkan pilihan favorit ataupun yang paling 

sering digunakan. 

F.5 Publikasi Halaman Dashboard  

 Halaman dashboard dapat dipublikasikan ke lokasi dashboard yang telah 

dishare agar halaman tersebut dapat dibagikan dengan pengguna lainnya. Pada 

saat sebuah halaman dashboard dipublikasikan: 

 Konten personal disalin ke lokasi tujuan yang dispesifikasikan dan 

mereferensi update sesuai keperluan.  

 Referensi terhadap konten yang di-share ditarik kembali. 

 Apabila pengguna telah melakukan perubahan pada halaman tetapi belum 

disimpan, maka halaman yang belum disimpan tersebut akan dipublikasi 

bersamaan dengan perubahan yang telah disimpan. 

Dsahboard dapat dipublikasikan oleh pengguna dengan langkah-langkah sebagai 

berikut. 

1. Click Tools toolbar drop-down list. 

2. Pilih Publish Page to Dashboard. 

3. Click Browse untuk navigasi ke lokasi dimana halaman dashboard ingin 

disimpan. 
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4. Click OK untuk menyimpan halaman dashboard tersebut. 

G. Properti Objek Dashboard  

 Properti sebuah objek dapat diubah oleh pengguna dengan cara sebagai 

berikut. 

1. Click ikon Properties. 

2. Pilih sebuah opsi dari menu Properties. 

3. Buat modifikasi yang diinginkan dan click OK. 

H. Properti Column  

 Bagian ini digunakan untuk menyelaraskan konten pada dashboard. 

Column juga dapat diformat pada bagian detail. Properti sebuah column dapat 

diubah dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Pada panel Page Layout, click ikon Column Properties dan pilih Column 

Properties dari menu. 

2. Kotak dialog tersebut berguna untuk mengubah tampilan cell, border, 

width, height, dan seterusnya. Pengguna kemudian dapat melakukan 

modifikasi yang diinginkan. 

3. Click OK. 

I. Properti Section  

 Section tampil pada di dalam kolom pada dashboard layout. Gunanya 

adalah untuk menampung konten yang di-drag dari panel selection, dan juga 

untuk digunakan mengorganisir konten dalam column. 

Section Properties dapat diubah dengan cara: 

1. Pada panel Page Layout, click ikon Section Properties. 

2. Pilih sebuah opsi dari menu Section Properties. 

Section Properties memiliki opsi - opsi sebagai berikut: 

 Condition: Opsi ini berguna untuk menampilkan kotak dialog Section 

Condition, dimana fungsinya adalah untuk menspesifikasikan kondisi atau 

filter yang mengendalikan konten section pada dashboard. 
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 Format Section: Opsi ini menampilkan kotak dialog Section Properties, 

dimana fungsinya adalah untuk mengatur properti dari section. 

 Rename: Opsi ini menampilkan kotak dialog Rename, dimana fungsinya 

adalah untuk mengganti nama section. 

 Drill in Place: Opsi ini menspesifikasikan bagaimana tampilan hasil ketika 

pengguna melakukan drill di dalam analisis. 

 Collapsible: Opsi ini menspesifikasikan apakah pengguna dapat 

melakukan expand dan collapse section pada halaman dashboard, atau 

section selalu sudah di-expand. 

 Show Section Header: Opsi ini menspesifikasikan apakah menampilkan 

header  dari section, dimana di dalamnya juga terdapat judul dari section 

tersebut  

 Show Section Title: Opsi ini berguna untuk menyembunyikan atau 

menampilkan judul  dari section. 

I.1 Penyusunan Sections Secara Horizontal 

 Default alignment untuk objek pada section adalah vertikal. Objek dapat 

juga disusun secara horizontal, dengan cara sebagai berikut. 

 Posisikan cursor diatas pojok kanan atas pada section yang diinginkan, 

kemudian toolbar Section akan tampil. Setelahnya click ikon Horizontal 

Alignment. 

 Untuk mengembalikannya ke vertical alignment, lakukan hal serupa di 

atas tetapi kali ini click ikon Vertical Alignment. 

I.2 Kendali Tampilan Drilldown  

 Opsi ini diatur pada tingkat section, dimana artinya berlaku ke semua 

drillable report pada section tersebut. Bila ingin kembali ke original report atau 

dashboard, maka pengguna dapat click tombol Back pada browser. 

Tampilan hasil menggunakan user drill dapat diatur dengan cara: 

1. Click toolbar Properties pada section dan pilih opsi Drill in Place. 
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2. Ketika pengguna menjalankan dashboard dengan analisis terkait, sebuah 

tautan akan muncul di bawah kolom yang di-drill. Click tautan tersebut 

untuk melakukan drill down pada analisis. 

I.3 Condition 

 Condition adalah objek yang mengembalikan sebuah nilai boolean (benar 

atau salah) berdasarkan atas evaluasi dari sebuah analisis atau KPI. Evaluasi 

memiliki ketergantungan, untuk analisis bergantung pada row count, sedangkan 

KPI pada status atau threshold. Kondisi dapat digunakan untuk menentukan 

apakah: 

 Agent mengantarkan konten mereka dan mengeksekusi aksi mereka. 

 Tautan action tampil pada halaman-halaman dashboard. 

 Section-section di dashboard beserta kontennya akan tampil pada 

dashboard tersebut. 

Kondisi terbagi menjadi dua tipe, yaitu: 

1. Named: Kondisi yang disimpan di Catalog sebagai sebuah objek dan dapat 

digunakan kembali. 

2. Inline: Dibuat pada saat digunakan dan disimpan sebagai bagian dari 

dashboard, agent, atau KPI. 

Kondisi memiliki elemen - elemen sebagai berikut: 

 Sebuah analisis atau KPI. 

 Nilai yang digunakan saat menerapkan kondisi tersebut. 

 Sebuah operator yang menentukan bagaimana nilai diterapkan. 

 Nilai untuk semua parameter kondisi. 

 Pada inline condition, pengguna menyimpannya pada dashboard, KPI, 

atau agent. Sehingga ketika objek tersebut dihapus, maka kondisi di dalamnya 

juga ikut terhapus. 

 Pada saat pembuatan atau pengubahan kondisi, pengguna dapat 

menspesifikasikan nilai untuk parameter kondisi (jika ada) dan menspesifikasikan 

apakah sebuah parameter fixed atau hidden. Fixed parameter dapat dilihat, tetapi 

Training oracle..., Arya Wicaksana, FTI UMN, 2012



69 

 

 

 

nilainya tidak terlihat bagi pengguna. Sedangkan parameter hidden tidak dapat 

dilihat beserta dengan nilainya. 

I.4 Menambahkan Sebuah Inline Condition Pada Sebuah Analysis 

 Pengguna dapat menambahkan sebuah inline condition pada sebuah 

analisis, dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Click ikon Section Properties pada panel Page Layout. 

2. Pilih Condition dari menu Properties. Kemudian kotak dialog Section 

Condition akan muncul. 

3. Click ikon New Condition untuk menambahkan inline condition pada 

sebuah analisis. 

4. Pada drop-down list di kotak dialog New Condition, pilih analisis dan click 

Browse untuk melokasikan analisis mana yang akan menggunakan kondisi 

ini. 

5. Setelah melokasikan analisis, click OK. 

6. Atur kondisi pada nilai yang memiliki arti. 

7. Click Test untuk mengevaluasi filter. 

8. Click OK. 

9. Kotak dialog Section Condition tampil dengan kondisi yang 

dispesifikasikan. Click OK, dan kemudian simpan lalu jalankan dashboard 

tersebut. 

I.5 Menambahkan Sebuah Inline Condition Pada Sebuah KPI 

 Pengguna dapat menambahkan sebuah inline condition pada sebuah KPI, 

dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Click ikon Section Properties pada panel Page Layout. 

2. Pilih Condition dari menu Properties. Kemudian kotak dialog Section 

Properties akan tampil. 

3. Click ikon New Condition untuk menambah sebuah inline condition pada 

KPI tersebut. 

4. Dari Create Condition pada drop-down list, pilih KPI dan click Browse 

untuk melokasikan KPI mana yang akan menggunakan kondisi ini. 
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5. Carilah KPI yang diinginkan dalam catalog, pilih, dan click OK. 

6. Pilih nilai untuk Dimension atau terima default asli yang sudah ada. 

7. Pilih sebuah kondisi dari drop-down list Condition true if KPI. 

8. Click Test untuk mengevaluasi kondisi. 

9. Click OK.  

10. Kotak dialog Section Condition muncul dengan kondisi yang 

dispesifikasikan. Click OK. 

11. Simpan dan jalankan halaman Dashboard. 

I.6 Menambahkan Sebuah Named Condition 

 Pengguna dapat menambahkan sebuah named condition, dengan 

melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Click ikon Section Properties pada panel Page Layout. 

2. Pilih kondisi dari menu Properties. Kotak dialog Section Condition akan 

muncul. 

3. Click ikon Section Condition untuk mencari named condition yang sudah 

ada tersimpan di catalog. 

4. Navigasikan Catalog untuk melokasikan named condition. Pilih named 

condition tersebut dan click OK. 

5. Click OK pada kotak dialog Select Condition, dan kemudian simpan dan 

jalankan halaman dashboard tersebut.  

I.7 Formatting dan Renaming 

 Pengguna dapat melakukan formatting dan renaming sebuah section 

properties, dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Click ikon Section Properties pada panel Page Layout. 

2. Pilih Rename dari menu Properties. Kotak dialog Rename akan muncul. 

3. Click ikon Format Section Heading untuk memodifikasi tampilan dari 

header di kotak dialog Section Heading Properties. 

4. Click OK untuk menyimpan perubahan dan tutup kotak dialog Section 

Heading Properties. 

5. Berikan section tersebut dengan sebuah nama yang relevan lalu click OK. 
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6. Verifikasikan perubahan yang dibuat. 

J. Fungsionalitas Tambahan Halaman Dashboard  

Toolbar Options pada halaman dashboard mengandung fungsionalitas Print, 

Refresh, Add To Briefing Book, Create Bookmark Link, Create Prompted Link, 

Apply Saved Customization, Save Current Customization, Edit Saved 

Customizations, dan Clear My Customization. 

K. Pembuatan Kustomisasi Personal  

 Pengguna dapat membuat kustomisasi personal dengan melakukan 

langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Dari tautan dashboard pada Global Header, pilih dashboard pengguna. 

2. Ketika dashboard tersebut tampil, atur prompt pengguna dan kustomisasi 

lainnya. 

3. Pilih Save Current Customization dari toolbar Page Options. 

4. Masukkan nama untuk kustomisasi tersebut, pilih tombol opsi Me di Save 

for section atau dapat juga memberikan permission kepada pengguna lain 

untuk menggunakan kustomisasi tersebut dengan memilih Others dan click 

Set Permissions. 

L. Pembuatan Shared Customization 

 Pengaturan permission untuk pengguna lain agar dapat menggunakan 

kustomisasi tertentu, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 

1. Pilih opsi Others dan click Set Permissions. 

2. Ketika Saved Customization Permissions dan kotak dialog Default tampil, 

click Add Users/Groups. 

3. Ketika kotak dialog Add Groups tampil, masukkan nama pada kotak teks 

pencarian atau click ikon Search for users and groups, pilih All dari drop-

down list List dan click Search. 

4. Pilih account yang akan memiliki akses terhadap kustomisasi ini dan 

gunakan tombol shuttle untuk memindahkan account-account ini dari 
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panel Available Groups ke panel Selected Groups di sebelah kanan, dan 

click OK. 

M. Pembuatan Tautan ke Halaman Dashboard  

 Tautan shorcut ke halaman dashboard dapat dikirimkan melalui email 

kepada pengguna lain yang memiliki permission dan akses memadai. Tautan 

shortcut juga memfasilitasi untuk saling berbagi konten dashboard antar 

pengguna. Tautan yang dapat dibuat terbagi menjadi dua tipe, yaitu: 

 Bookmark link: Sebuah tautan bookmark mencatat path ke sebuah halaman 

dashboard dan seluruh aspek dari state halaman. 

 Prompted link: Tautan ini mencatat path ke sebuah halaman dashboard 

dan kemudian dapat dimanipulasi baik secara manual atau terprogram. 

 Langkah-langkah yang diperlukan pengguna untuk membuat sebuah 

tautan bookmark adalah sebagai berikut. 

1. Pilih Create Bookmark Link dari toolbar Page Options. 

2. Tautan bookmark akan ditempatkan pada Address bar di browser 

pengguna, yang mana dapat dimodifikasi, disimpan, atau dimanipulasi. 

N. Penambahan Konten ke Sebuah Briefing Book 

 Briefing book adalah koleksi baik statis maupun updatable dari snapshot-

snapshot halaman dashboard, analisis individu, dan laporan BI Publisher. Cara 

menambahkan konten halaman dashboard ke dalam sebuah Briefing Book adalah 

sebagai berikut. 

1. Pilih Add to Briefing Book dari toolbar Page Options. 

2. Pilih Content Type, jika ingin kontennya statis maka pilih Snapshot, jika 

tidak pilih Updatable. 

3. Berguna untuk menyediakan tautan navigasi Briefing Book. 

4. Click OK. 

5. Sebuah pesan konfirmasi akan tampil. Click OK. 
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3.11 Konfigurasi Dashboard Oracle BI 

 Sub bab ini akan menjelaskan konten-konten dari sebuah dashboard. 

Konten yang dimaksud adalah selain konten yang ada dari analisis. Penjelasan 

pada sub bab ini secara garis besar akan meliputi tentang pemahaman akan tiap-

tiap konten beserta dengan kegunaannya. 

3.11.1 Objek Dashboard  

 Dashboard memiliki macam-macam objek seperti Alert Section, Action 

Link, Action Link Menu, Link or Image, Embedded Content, Text, dan Folder. 

A. Alert Section 

 Alert dapat dikirimkan ke halaman dashboard dan juga memungkinkan 

adanya suatu respon proaktif terhadap masalah bisnis yang timbul. Sebuah agent 

cerdas memungkinkan penggunanya untuk melakukan akses, filter, dan analisa 

terhadap data berdasarkan kriteria yang telah didefinisikan. 

Pada halaman My Dashboard, sebuah Alert section ditambahkan secara 

otomatis ke dalam halaman pertama. Selain pada halaman pertama, alert juga 

dapat dilihat pada lokasi berikut: 

 Pada halaman dashboard, jika pembuat konten menambahkan alert 

section ke halaman tersebut. 

 Pada dialog Alert yang ditampilkan dari tombol Alerts! di Global Header. 

B. Action Link dan Menu Action Link  

 Action link menambahkan sebuah hotspot atau tautan untuk mengeksekusi 

sebuah aksi. Action link yang telah ditambahkan ke analisis akan muncul pada 

tampilan table, pivot table, graph, funnel, dan gauge. Action link dapat disisipkan 

dalam sebuah analisis, halaman dashboard, agent, atau KPI. Tipe-tipe dari action 

link yang disediakan adalah URL Navigation, Web Service Action, Java Action, 

Browser Script Action, Server URL Action, Server Script Action, BI Navigation, 

Chained Agent, dan ADF Contextual Event Action. 

Action link juga terbagi menjadi dua, yaitu: 
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 Named: Action link ini disimpan di catalog, dan digunakan kembali dalam 

analisis, halaman dashboard, agent, dan KPI, ataupun sebagai template 

untuk membuat named action lainnya. Tipenya antara lain: URL 

Navigation, Web Service Action, Java Action, Browser Script Action, dan 

Server URL Action. 

 Inline: Action link ini didefinisikan pada saat digunakan, dan tidak 

disimpan di catalog melainkan disimpan sebagai bagian dari analisis, 

halaman dashboard, atau KPI. Dengan demikian maka akan ikut terhapus 

secara otomatis apabila objek tempatnya disimpan juga dihapus. Tipenya 

antara lain: Server Script Edition, BI Navigation, dan Chained Agent. 

 Pada halaman dashboard dan di dalam sebuah analisis, pengguna dapat 

mengelompokkan beberapa action link di dalam sebuah menu Action Link. Menu 

Action Link membuat pengguna dapat memilih aksi yang akan dilakukan, 

berdasarkan atas pertimbangan bisnis yang mereka dapat dari informasi pada 

halaman dashboard. 

C. Tautan dan Image 

 Tautan dan image dapat diletakkan pada halaman dashboard. Pengguna 

dapat mengakses konten lewat click pada tautan atau image. Keduanya juga dapat 

berfungsi untuk memberikan daftar dari beberapa pilihan kepada pengguna.  

 

Gambar 3.21 Contoh Link dan Image 

 (Sumber: Oracle BI 11g R1: Create Analyses and Dashboards Student Guide) 

 Sebuah link didefinisikan sebagai URL apapun yang dapat 

diinterpretasikan oleh browser. URL dapat menunjuk ke situs web, dokumen, 

image, situs FTP, newsgroup, email forms, dan lain-lain.  
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 Oracle merekomendasikan agar administrator dari Presentation Server 

membuat sebuah direktori virtual pada Oracle BI Presentation Server untuk 

shared document yang dipetakan ke direktori shared network dengan nama yang 

sama. Hal ini memungkinkan pengguna yang memiliki permission  sesuai untuk 

mempublikasi file ke folder ini dan mereferensi file tersebut menggunakan nama 

URL relatif mereka dari pada menggunakan nama lengkap jaringan mereka. 

D. Embedded Content 

 Embedded content adalah konten apapun yang tampil pada jendela di 

dalam dashboard, kebalikan dari konten yang diakses lewat click sebuah tautan. 

Embedded content dapat berupa file apapun yang diakses lewat sebuah URL, 

seperti laporan, chart Excel, dokumen, situs web, dan lain-lain. 

 Laporan secara default sudah otomatis tersisipkan. Dengan menyisipkan 

laporan ke dalam dashboard akan menyebabkan laporan tersebut dieksekusi 

secara otomatis dan kemudian ditampilkan hasilnya di dashboard. 

 Dashboard mengalokasikan ukuran frame sesuai dengan properti konten, 

bukan berdasarkan dimensi konten. Ukuran frame default adalah 600 x 400 pixel. 

Dashboard juga menambahkan scroll bar ke frame apabila kontennya lebih besar 

dari pada ukuran frame-nya. 

E. Text 

 Pengguna dapat menambahkan HTML, teks terformat, ActiveX control, 

Java script, sound bites, animasi, gambar latar, variabel, dan seterusnya. Objek 

teks dapat mengandung apapun selama didukung oleh browser pengguna. 

 ActiveX: Objek ActiveX harus mengandung dirinya sendiri. 

 Scripts: Objek JavaScript dan VBscript harus mengandung dirinya sendiri. 

 Audio: Clip audio harus diletakkan pada drive yang dapat diakses oleh 

semua pengguna apabila terletak pada lingkungan yang bersifat public. 

F. Folder 

Folder memberikan kemampuan untuk melihat folder Oracle BI 

Presentation Catalog berserta konten yang dimilikinya. 
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3.12 Dashboard Prompts and Variables 

 Sub bab ini menjelaskan tentang tipe-tipe variabel yang didukung oleh 

Oracle BI, serta menjelaskan tentang prompt dashboard dan bagaimana cara 

membuatnya. 

3.12.1 Variable 

 Variabel dapat direferensi lewat berbagai macam object BI EE, tool, dan 

editor. Variabel tersedia dalam empat tipe yaitu variabel Session, Repository, 

Presentation, dan Request. 

A. Session Variable 

 Variabel session diinisialisasikan ketika sign-in untuk semua authenticated 

user. Variabel ini terbagi menjadi dua tipe: 

 System: Tipe ini menggunakan reserved name dan digunakan oleh Oracle 

BI Server dan Presentation Services. 

 Nonsystem: Tipe ini dibuat oleh admin BI repository menggunakan tool 

administrasi, dan memiliki nama yang unik. 

B. Repository Variable 

 Variabel repository memiliki nilai tunggal di BI Server pada waktu 

kapanpun. Variabel ini dibuat oleh administrator BI repository menggunakan tool 

administrasi. Kegunaan dari variabel repository adalah untuk menyimpan nilai 

konstan dan dapat juga digunakan dalam expressions sehingga mempermudah 

proses update. Variabel repository terbagi menjadi dua tipe: 

 Static: Nilai diatur dalam Administration Tool dan nilai tetap bertahan 

sampai diubah di repositori. 

 Dynamic: Nilai dapat di-refresh dengan data yang dihasilkan dari sebuah 

query dan refresh dapat dijadwalkan di BI Server. 

C. Presentation Variable 

 Variabel Presentation dibuat di Presentation Services menggunakan 

prompt dashboard. Variabel ini dapat diisikan nilai default dan di-update ketika 

pengguna memilih nilai pada prompt dashboard. 
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D. Request Variable 

  Variabel request melakukan override terhadap variabel session yang 

dipilih.  

E. Referencing Variable 

 Berikut adalah variabel-variabel yang dapat digunakan oleh pengguna 

pada objek dan konteks, yaitu Analisis dan view, Conditional formats, Column 

formulas, Filters dan selections, dan Dashboard (Object headers and footers, 

tautan, image, dan teks). Berikut adalah variabel-variabel yang dapat digunakan 

oleh pengguna dan tersedia pada tampilan analisis, yaitu Title, Narrative, Ticker, 

Static Text, Graph, dan Gauge. 

3.12.2 Dashboard Prompt 

 Dashboard prompt adalah filter spesial yang melakukan filter terhadap 

analisis pada sebuah dashboard. Dengan demikian hasil yang ditampilkan 

hanyalah yang memenuhi kriteria dari prompt tersebut. Dashboard prompt juga 

dapat digunakan untuk mengatur dan mengubah variabel presentation, repository, 

dan session. Prompt terbagi menjadi empat tipe, yaitu Column, Currency, Image, 

dan Variable 

A. Column Prompt 

Column prompt terbagi menjadi dua tipe, yaitu: 

 Named: Column prompt dibuat diluar dashboard spesifik dan disimpan di 

Catalog sebagai sebuah objek Prompt untuk digunakan ulang. Column 

prompt tampil pada halaman dashboard dan dapat diterapkan pada semua 

dashboard atau halaman dashboard yang mengandung column yang 

dispesifikasikan.  

 Inline: Column prompt dibuat pada tingkat analisis di Analysis Editor. 

B. Other Prompts 

 Currency: Pengguna dapat mengubah tipe currency yang tampil pada 

currency column di sebuah analisis atau dashboard. Hal ini 

dispesifikasikan di pengaturan My Account. 
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 Image: Prompt ini menyediakan image dengan section yang di-click oleh 

pengguna untuk memilih kriteria bagi sebuah analisis atau dashboard. 

Pendefinisian image map dilakukan dengan menggunakan tag HTML 

<map>. 

 Variable: Pengguna dapat memilih nama atau nilai yang relevan untuk 

ditampilkan pada dashboard yang tidak diasosiasikan dengan kolom 

tertentu. Kegunaannya adalah untuk set atau update variabel. 

 

3.12.3 Penambahan Sebuah Named Column Prompt ke Sebuah Dashboard 

 Berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan pengguna ketika 

hendak menambahkan sebuah named column prompt pada dashboard. 

1. Pemilihan Sebuah Prompt Named Column Yang Baru: Pengguna dapat 

menambahkan prompt named column ke sebuah dashboard, dengan 

melakukan click New > Dashboard Prompt dan kemudian pilih subject 

area. 

2. Pemilihan Tipe Prompt: Pengguna dapat memilih tipe prompt pilih ikon 

Add dan pilih Column Prompt pada drop-down list. 

3. Pemilihan Subject Area dan Column: Pilih subject area dan column 

kemudian click OK. Column yang dipilih akan mengikuti filter yang dibuat 

pada analisis. Prompt akan mengatur konten yang ditampilkan ketika 

pengguna memasukkan nilai dari dashboard. Jumlah prompted column 

dapat berpengaruh pada performa, oleh karenanya sebaiknya prompt hanya 

digunakan untuk column yang penting saja. 

4. Pemilihan Operator dan Opsi Lainnya. Kotak dialog New/Edit Prompt 

berguna untuk memilih opsi untuk prompt, memberi label pada prompt, 

memilih default, dan seterusnya. 

5. Penyimpanan prompt, panel definition memiliki item tabel, seperti Label, 

Type, Prompt For, Description, Required, dan New Column. 

6. Melakukan preview pada prompt. Berikut ini adalah langkah-langkahnya. 

a. Click tombol Search untuk menampilkan panel. 
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b. Pada kotak dialog Select Values, pengguna dapat memasukkan 

string parsial pada kotak teks Name dan click Search atau juga 

dapat menampilkan seluruh item yang ada. 

c. Gunakan tombol Move untuk memindahkan item dari available ke 

selected. 

d. Click OK. 

7. Penambahan prompt ke dashboard. Dapat dilakukan oleh pengguna 

dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

a. Buka halaman dashboard yang ingin ditambahkan prompt baru.  

b. Pergilah ke new prompt di catalog. 

c. Drag prompt ke section yang diinginkan. Seringkali, prompt 

tersebut akan ditambahkan langsung diatas analisis pada section 

yang sama. 

8. Pengaturan scope untuk dashboard. Scope menentukan apakah prompt 

dashboard melakukan filter terhadap sebuah halaman atau keseluruhan 

dashboard. Jika pengguna memilih Dashboard, maka setiap halaman pada 

dashboard akan di-filter. Jila memilih Page, maka hanya halaman 

dashboard yang sedang aktif saja yang akan di-filter. 

9. Pengujian Hasil 

3.12.4 Penambahan Sebuah Hidden Named Prompt ke Sebuah Dashboard 

 Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menambahkan sebuah prompt 

hidden named ke sebuah dashboard. 

1. Edit Dashboard Properties: Hidden prompt dapat dibuat dari kotak dialog 

Dashboard Properties. Sebuah hidden named prompt dapat berupa prompt 

apa saja yang sebelumnya sudah dibuat dan disimpan di catalog. Pada saat 

run time, hidden named prompt akan mengatur nilai default untuk seluruh 

prompt yang berkaitan pada dashboard atau halaman dashboard dan inline 

prompt yang tidak diproteksi pada analisis di dashboard atau halaman 

dashboard tersebut. 
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2. Navigate the Catalog to Locate the Named Prompt. Berikut ini adalah 

langkah-langkahnya.  

a. Click tombol Add 

b. Browse untuk menempatkan prompt. Pilih prompt. 

c. Click OK untuk kembali ke kotak dialog Dashboard Filters and 

Variables. 

d. Click OK lagi untuk kembali ke kotak dialog Dashboard 

Properties dan click OK untuk kembali ke Dashboard Builder. 

3. Menguji hasil. Pengujian hasil dilakukan setelah dashboard disimpan 

kemudian click Run. Dashboard akan tampil dengan nilai default hidden 

prompt pada analisis.  

3.12.5 Pembuatan Halaman Prompt Kedua 

 Berikut ini adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pengguna 

untuk membuat halaman prompt kedua. 

1. Tambahkan sebuah New Prompt ke halaman Prompt yang ada 

2. Berikan Page Break 

3. Edit Dashboard dan tambahkan Prompt tersebut 

4. Uji hasilnya 

3.12.6 Presentation Variable dan Prompt 

 Pengguna dapat membuat presentation variable dan prompt sebagai 

bagian dalam proses pembuatan column prompt atau variable prompt. Nama dan 

nilai dari presentation variable ditentukan oleh pengguna ketika hal tersebut 

secara inisial dideklarasikan atau direferensi di analisis, dashboard, atau agent. 

3.12.7 Request Variable dan Prompt 

 Pengguna dapat melakukan override nilai dari variabel session, tetapi 

hanya untuk durasi database request yang diinisiasikan oleh kolom atau variable 

prompt.  
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3.12.8 Penambahan Sebuah Variable Prompt ke Sebuah Dashboard 

 Pengguna dapat menambahkan sebuah variable prompt ke sebuah 

dashboard. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menambahkannya. 

1. Tambahkan variable ke analisis yang ada 

2. Buat sebuah Variable Prompt yang baru 

3. Pilih tipe dari prompt 

4. Definisikan Prompt Properties 

5. Simpan prompt tersebut 

6. Pilih dashboard 

7. Tambahkan prompt pada dashboard 

8. Pergi ke Catalog untuk melokasikan Named Prompt 

9. Uji hasilnya 

3.12.9 Penerapan Prompt Dengan Nilai Default  

 Oracle BI run-time menerapkan prompt dengan menggunakan nilai default 

sebagai berikut: 

1. Hidden prompt yang scope-nya adalah halaman dashboard 

2. Hidden prompt yang scope-nya adalah seluruh dashboard 

3. Visible prompt yang scope-nya adalah halaman dashboard 

4. Visible prompt yang scope-nya adalah seluruh dashboard 

5. Prompt, baik inline maupun named, yang scope-nya adalah analisis 

Penggunaan prompt yang tepat akan membuat dashboard dan analisis menjadi 

lebih menarik, sehingga penting untuk dipahami bagaimana Oracle BI 

menginisiasi sebuah prompt dashboard yang rumit. 

3.12.10 Wiring Dashboard Prompt 

 Prompt dashboard dapat berinteraksi dengan prompt analisis 

menggunakan lima metode, yaitu Auto wiring, Constrained prompt, Filter value 

set to * Prompt User, Selection Steps Override with prompts option, dan 

Unprotected versus protected filters. 
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3.13 Penggunaan Oracle Business Intelligence Delivers 

 Sub bab ini menjabarkan tentang Oracle BI Deliver yang juga disebut  

delivers. Topik-topik bahasan mengenai delivers ini akan mencakup konfigurasi 

delivery device, penambahan delivery profile, dan pembuatan alert, agent, serta 

condition. 

3.13.1 Oracle Business Intelligence Delivers 

 Delivers adalah sebuah antarmuka content delivery dimana pengguna 

dengan privilege  yang memadai dapat membuat intelligent agent (agents) untuk 

melakukan akses, filter, dan menganalisa data berdasarkan kriteria tertentu. Agent 

secara dinamis mendeteksi masalah dan peluang berdasarkan informasi, 

menotifikasi individu yang sesuai, dan menyampaikan informasi ke mereka lewat 

berbagai alat (seperti email, telefon, dan lainnya).  

 Alert adalah notifikasi yang dibuat oleh agent dengan tujuan 

menyampaikan konten kepada penerima tertentu dan kepada subscriber agent 

tersebut. 

3.13.2 Delivery Device 

 Delivery device dikombinasikan dengan delivery profile akan dapat 

menentukan bagaimana pengguna dapat dihubungi ketika muncul sebuah alert. 

Konten BI dapat disampaikan ke berbagai device yang dapat menerima 

komunikasi standard, Web browser, Email, Pager atau digital cell phone, dan 

Wireless PDA.  

 Konten dari sebuah agent dapat disampaikan melalui beragam alat seperti 

email, atau SMS message. Berdasarkan destinasi dari sebuah agent, konten dapat 

disampaikan kepada: 

 Halaman home dan dashboard 

 Active delivery profile atau specific devices 

Konten device memiliki prioritas tertentu. Prioritas default adalah normal. 

Pengguna dapat mengatur prioritas bagi device yang dipilihnya. Berikut ini adalah 

langkah-langkah untuk membuat sebuah delivery device yang baru. 
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1. Click <User ID Pengguna> pada Global Header dan kemudian pilih My 

Account. 

2. Pilih tab Delivery Options untuk mengkonfigurasi delivery profile dari 

pengguna. 

3. Click tombol Create Device. 

4. Definisikan device, seperti nama dari device dan  sebagainya. 

5. Click OK. 

Adapun gambaran untuk tiap-tiap langkah diatas dapat dilihat pada gambar 3.22 

berikut ini. 

 
Gambar 3.22 Langkah Pembuatan Delivery Device 

(Sumber: Oracle BI 11g R1: Create Analyses and Dashboards Student Guide) 

3.13.3 Delivery Profile 

 Delivers menggunakan profil delivery aktif pengguna untuk menentukan 

device mana yang harus mendapatkan konten. Profil menspesifikasikan device 

mana yang digunakan berdasarkan pada prioritas dari konten yang akan 

disampaikan. Pengguna dapat mendefinisikan beberapa delivery profile untuk 

memenuhi kebutuhan masing-masing. 

 Pengguna dapat membuat sebuah delivery profile dengan langkah-langkah 

sebagai berikut. 

1. Click tombol Create Delivery Profile 

2. Definisikan profile tersebut 

3. Click OK 
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Gambar 3.23 Langkah Pembuatan Delivery Profile  

(Sumber: Oracle BI 11g R1: Create Analyses and Dashboards Student Guide) 

3.13.4 Business Intelligence Alert 

 BI alert akan terpicu ketika kondisi yang didefinisikan pada agent 

terpenuhi. Tautan alert tampil pada halaman Interactive Dashboard ketika alert 

dibuat. Section alert dapat ditambahkan ke halaman dashboard manapun, dan 

akan tampil secara otomatis pada halaman pertama My Dashboard. Berikut ini 

adalah langkah-langkah untuk membuat sebuah BI alert. 

1. Tambahkan sebuah objek column. 

2. Drag objek Alert Section ke halaman panel Layout. 

3. Simpan halaman dashboard tersebut. 

Adapun gambaran mengenai tiap langkah-langkah diatas dapat dilihat pada 

gambar 3.25 berikut ini. 

 

Gambar 3.24 Langkah Pembuatan BI Alert  

(Sumber: Oracle BI 11g R1: Create Analyses and Dashboards Student Guide) 

3.13.5 Agents 

 Agent dapat melakukan akses, filter, dan analisa data berdasarkan pada 

kriteria tertentu. Agent secara dinamis mendeteksi masalah dan peluang 
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berdasarkan pada informasi yang ada. Agent juga menentukan individual yang 

sesuai untuk dinotifikasi dan menyampaikan informasi melalui berbagai macam 

variasi device, serta membuat alert. 

A. Cara Agent Bekerja 

 Berikut ini adalah penjelasan secara garis besar mengenai cara bekerja 

sebuah agent.  

1. Agent melakukan analisis pada catalog berdasarkan  

jadwal yang ditentukan. 

2. Secara dinamis mendeteksi masalah dan peluang berdasarkan  

informasi. 

3. Alert akan dibuat dan dikirimkan ke penerima tertentu dan subscriber dari 

agent, menggunakan opsi delivery yang dispesifikasikan oleh tiap-tiap 

orang. 

B. Konfigurasi Agent 

 Berikut ini adalah hal-hal yang perlu dikonfigurasikan oleh pengguna 

ketika hendak mengkonfigurasi sebuah agent. 

1. Konfigurasi tab General: Pada tab ini pengguna menspesifikasikan priority 

dari delivery content yang akan dikirimkan oleh agent tersebut dan beserta 

bagaimana cara penyampaiannya. 

2. Konfigurasi tab Schedule: Pada tab ini pengguna menspesifikasikan agent 

akan jalan, seberapa sering agent tersebut jalan, dan kapan saatnya agent 

berhenti. 

3. Konfigurasi tab Condition: Pada tab ini pengguna menspesifikasikan 

apakah agent akan selalu mengantarkan kontennya dan mengeksekusi 

action atau tidak. 

4. Konfigurasi tab Delivery Content: Pada tab ini pengguna menspesifikasi 

konten yang akan dikirimkan oleh agent.  

5. Konfigurasi tab Recipients: Pada tab ini pengguna menspesifikasi siapa 

yang akan menerima delivery content dan siapa yang diperbolehkan untuk 

subscribe pada agent tersebut. 
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6. Konfigurasi tab Destinations: Pada tab ini pengguna menspesifikasikan 

tempat tujuan dari konten yang dikirimkan oleh agent.  

7. Konfigurasi tab Actions: Pada tab ini pengguna menspesifikasikan aksi-

aksi yang perlu dilakukan oleh agent ketika agent tersebut selesai. 

C. Subscribing ke Sebuah Agent  

 Pengguna dapat subscribe pada agent yang dibuat oleh pengguna lain, 

dengan cara: 

1. Click Catalog pada Global Header 

2. Temukan agent yang ingin di-subscribe 

3. Click tautan More untuk agent dan pilih Subscribe. 

D. Listing Agent Milik Pengguna 

 Pengguna dapat mendaftar seluruh agent miliknya sendiri, dengan cara 

sebagai berikut. 

1. Click My Agents pada halaman Home. 

2. Pilih sebuah lokasi 

3. Click Search. 

E. Penggunaan Agent Untuk Mengirimkan Konten 

 Pengguna perlu menspesifikasikan kondisi untuk menentukan apakah 

agent harus mengirimkan konten dan mengeksekusi aksi mereka. Hal ini dapat 

dimanfaatkan oleh pengguna agar agent dapat secara proaktif merespon performa 

KPI. 

3.13.6 Penggunaan Conditions Untuk Mengirimkan Konten 

 Pengguna dapat memakai condition dalam mengirimkan konten lewat 

agent, dengan cara sebagai berikut. 

1. Buat sebuah agent baru dan berikan sebuah analisis untuk menjadi 

kondisinya. 

2. Definisikan bagaimana kondisi dievaluasi menjadi "True". 

3. Uji hasilnya 
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3.13.7 Penggunaan Agent Untuk Merespon Secara Proaktif Terhadap KPI 

Performance 

 Pengguna dapat mengatur agent agar dapat merespon performa KPI secara 

proaktif, dengan cara sebagai berikut. 

1. Buat sebuah agent baru dan berikan sebuah KPI untuk menjadi kondisinya 

2. Definisikan bagaimana kondisi dievaluasi menjadi "True" 

3. Uji hasilnya 

 

3.14 Pengintegrasian Analisis Dengan MS Office 

 Sub bab ini menjelaskan mengenai pengintegrasian analisis pada Oracle 

BI dengan aplikasi Microsoft Office.  

3.14.1 Oracle BI Office Add-in 

 Oracle BI memiliki add-in Microsoft Excel dan PowerPoint sehingga 

memudahkan distribusi informasi yang akurat ke seluruh pengguna dalam 

perusahaan. Add-in juga memungkinkan pengguna untuk menyalin view dari 

Analysis Editor dan halaman dashboard ke dalam bentuk Tabel atau chart Native 

Excel atau PowerPoint, Tabel dan graph yang statis tetapi dapat di-refresh, dan 

Objek flash. Sehingga memudahkan pengguna untuk melakukan browse pada 

analisa dan view di Presentation Catalog lewat Excel dan PowerPoint. 

A. Fitur Umum Office Add-In  

 Fitur - fitur umum yang dimiliki oleh Office Add-in adalah sebagai berikut. 

 Secure BI data: Hanya metadata saja yang disimpan, sedangkan datanya 

ditiadakan. 

 Table view: Hasil ditampilkan dalam bentuk tabular. 

 Pivot table view: Hasil ditampilkan dengan item halaman dan layout 

section-based jika didefinisikan di BI EE.  

 Graph view: Dimasukkan sebagai native, chart yang dapat di-refresh. 

 Funnel view: Dimasukkan sebagai image. 
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 Gauge view: Dimasukkan sebagai sebuah image pada Excel atau objek 

flash atau image di PowerPoint. 

 Prompts: Properti termasuk multi-selection dari nilai, pencarian untuk nilai 

prompt, cascading atau prompt dan seterusnya. 

 Levels: Kemampuan untuk mengubah dan membatasi data untuk dimensi. 

B. Pengaksesan Office Add-in di Presentation Services 

 Pengguna perlu mengunduh Oracle BI Add-in untuk MS Office dan 

diinstal pada komputer client. Berikut adalah langkah-langkah instalasinya: 

1. Tutup semua aplikasi MS Office. Buka halaman home Oracle BI EE dan 

click tautan Download BI Desktop Tools pada section Get Started, 

kemudian pilih Oracle BI untuk MS Office. 

2. Jalankan installer OracleBIOffice.exe untuk menampilkan installation 

wizard. 

3. Halaman Install Shield Wizard Welcome akan tampil. Click Next. 

4. Setujui default pada halaman Customer Information. Click Next. 

5. Pastikan radio button Typical sudah dipilih pada halaman Setup Type. 

Click Next. 

6. Pastikan semua pengaturan sudah tepat dan click Next untuk memulai 

setup. 

7. Setelah proses instalasi selesai, click Finish. 

3.14.2 Pembuatan  Koneksi ke BI Office Server dan Logging In ke 

Presentation Server 

 Pengguna pertama-tama perlu menjalankan aplikasi MS Office, aplikasi 

tersebut dapat berupa PowerPoint ataupun Excel. Setelah Oracle BI Office Add-in 

sudah terinstal, tiap pengguna harus membuat koneksinya masing - masing. 

Informasi ini dimasukkan oleh pengguna menggunakan kotak dialog Presentation 

pada komputer client, hal ini bertujuan agar dapat melakukan koneksi ke 

Presentation Services. 
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3.14.3 Antarmuka Oracle BI Untuk MS Office 

 Antarmuka grafis Oracle BI pada MS Office bervariasi tergantung pada 

versi dari MS Office tersebut. Pada MS Office 2003 tampilan Oracle BI terdapat 

pada menu dan toolbar. Sedangkan untuk Office 2007 tampilan Oracle BI 

terdapat pada ribbon. 

3.14.4 Logging In ke Oracle BI Untuk MS Office  

 Informasi yang digunakan pengguna untuk log in ke Presentation Services 

juga digunakan untuk log in ke Oracle BI dari MS Office.   

3.14.5 Pengaksesan dan Refreshing Presentation Catalog  

 Panel BI Office Catalog dapat digunakan untuk mengkases dan 

menambahkan konten dari Presentation Catalog ke presentasi dan spreadsheet. 

Pada panel ini, pengguna juga dapat click ikon Refresh Catalog untuk 

menampilkan ulang hasil terbaru dari konten Presentation Catalog. Toolbar BI 

Office akan tersedia ketika sebuah analisis ditambahkan ke workspace PowerPoint 

ataupun Excel. 

3.14.6 Penggunaan Toolbar BI Office  

 Pada toolbar BI Office, pengguna dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. 

 Log in/log out 

 Buka/tutup BI Catalog 

 Mengubah prompts dan kolom dalam analisis 

 Paste analisis atau state halaman dashboard 

 Paste sebuah graph menjadi image 

 Paste sebuah graph menjadi Flash 

 Refresh 

 Refresh all 

 Mengamankan slide atau worksheet 

 Mengamankan presentasi atau workbook 
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3.14.7 Memasukkan View di PowerPoint   

 PowerPoint dan Excel dapat menampung berbagai macam view yang 

dimasukkan lewat Oracle BI EE. Berikut adalah tipe-tipe view yang didukung 

oleh keduanya: 

 Table view: View ini menampilkan hasil dalam bentuk tabular. 

 Pivot table view: View ini menampilkan data dari analisis BI dengan 

layout page item maupun section-based apabila hal ini sudah didefinisikan 

di view BI EE Pivot Table untuk analisis tersebut. 

 Graph view: Ketika pengguna memasukkan view BI EE Graph menjadi 

chart Excel atau PowerPoint, maka pengguna dapat mengubah tipe chart 

Office dan menerapkan pemformatan lainnya menggunakan kemampuan 

charting yang dimiliki Excel atau PowerPoint. 

 Funnel view: View BI EE Funnel dapat dimasukkan sebagai image dalam 

dokumen Excel atau PowerPoint. 

 Gauges view: View ini akan dimasukkan sebagai image pada spreadsheet 

Excel, dan dimasukkan sebagai image atau objek Adobe Flash pada 

presentasi PowerPoint. 

Berikut adalah tahapan untuk menambahkan analisis ke dalam presentasi (atau 

spreadsheet): 

1. Pada panel BI Office Catalog, pergilah ke analisis yang ingin ditambahkan. 

Expand analisis tersebut untuk melihat daftar view yang tersedia. Pilih 

view yang ingin ditambahkan. 

2. Click ikon Insert, double-click view tersebut, atau right-click view tersebut 

dan pilih opsi yang sesuai dari menu shortcut. 

3. Kotak dialog Insert View akan tampil. Judul dari view juga dapat 

disertakan ke dalam presentasi, caranya dengan mencentang check box 

Title View. Kolom-kolom yang tidak ingin untuk disertakan pada 

presentasi dapat tidak dipilih. 

4. Click Insert. Analisis tersebut selesai ditambahkan ke presentasi. 

Pemformatan yang dilakukan terhadap analisis baik di PowerPoint maupun Excel 

akan tetap berlaku meskipun di-refresh. 
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3.14.8 Memasukkan View di MS Excel 

 Pengguna dapat menggunakan tautan Copy untuk analisis pada dashboard 

dengan tujuan menyalin state dari view BI EE pada halaman dashboard ke 

PowerPoint atau Excel. 

Langkah-langkah untuk memasukkan view ke MS Excel: 

1. Buka Excel dan log in ke BI Office. 

2. Click tautan Copy pada dashboard. 

3. Click ikon Paste pada toolbar BI Office. 

3.14.9 Pengamanan BI Data di MS Office 

 Data BI pada dokumen MS Office dapat diamankan apabila pengguna 

ingin mendistribusikan dokumen yang bersifat rahasia tersebut. Pengamanan ini 

dilakukan dengan click ikon Secure Worksheet/Workbook pada toolbar BI Office 

atau ribbon. Setelah hal ini dilakukan maka data pada dokumen tersebut akan 

terhapus seluruhnya, dan hanya menyisakan metadata saja. Pengguna dapat 

memunculkan kembali data tersebut dengan merefresh view BI pada spreadsheet 

atau presentasi. 

3.14.10 Refreshing Views 

 Menu Oracle BI memiliki opsi Refresh dan Refresh All. Opsi ini berguna 

untuk melakukan refresh data pada grafik dan tabel, juga berguna untuk 

mengembalikan data pada view yang telah diamankan sebelumnya.  

 

3.15 Oracle Business Intelligence Briefing Book 

 Sub bab ini akan menjabarkan tentang cara menambahkan konten ke 

Briefing Book, mengubah, mengunduh, dan melihat sebuah Oracle BI Briefing 

Book. 

3.15.1 Oracle BI Briefing Book 

 Oracle BI Briefing Book berisikan snapshot static atau updatable dari 

halaman dashboard, analisis individual, atau laporan BI Publisher. Briefing book 

ini dapat diunduh dan dibagikan untuk offline printing ataupun untuk dilihat 
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dalam format PDF atau Mime HTML (MHTML). Selain itu juga dapat 

ditambahkan ke halaman dashboard sebagai sebuah daftar. Proses update, 

penjadwalan, dan penyampaian dapat dilakukan dengan menggunakan agent. 

3.15.2 Bekerja Dengan Oracle BI Briefing Book 

 Berikut ini adalah jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pengguna 

ketika bekerja dengan Oracle BI Briefing Book. 

1. Menambahkan konten ke sebuah Oracle BI Briefing Book yang baru 

ataupun yang sudah ada. Pada halaman dashboard, pengguna dapat 

membuat Oracle BI Briefing Book dalam dua cara berikut. 

a. Pergi ke halaman dashboard, click tombol toolbar Page Options dan 

pilih tautan Add To Briefing Book. 

b. Pergi ke analisis tertentu dan click tautan Add to Briefing Book pada 

analisis tersebut. 

 Setelah langkah pertama diatas, kemudian pengguna perlu melengkapi 

 detail berikut. 

 Content Type:  

o Updatable: Kapanpun Oracle BI Briefing Book diunduh, maka 

dilakukan refresh terhadap konten, ataupun saat 

dispesifikasikan sebagai delivery content pada sebuah agent. 

o Snapshot: Tipe ini menambahkan konten pada state pada saat 

itu saja. Tipe ini mempertahankan data asli dan tidak berganti 

ketika Oracle BI Briefing Book dijalankan ulang. Konten 

snapshot juga tidak akan ter-update ketika menggunakan agent. 

 Follow Briefing Book Navigation Links: 

o No: Spesifikasi bahwa tautan navigasi Oracle BI Briefing Book 

tidak akan di-follow. 

o Yes: Spesifikasi bahwa tautan navigasi akan di-follow, apabila 

dipilih maka pengguna wajib menentukan berapa banyak tautan 

yang akan di-follow. 
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o Number of links to follow: Spesifikasi berapa banyak tautan 

yang akan di-follow, nilai default-nya adalah 5. 

Langkah berikutnya click Browse untuk menampilkan kotak dialog Save 

As. Jika membuat Oracle BI Briefing Book yang baru, masukkan nama 

pada kotak teks Name atau pilih dari Oracle BI Briefing Book yang sudah 

ada, berikan deskripsi (opsional), dan click OK. Saat kotak pesan 

konfirmasi tampil, click OK. 

2. Mengubah sebuah Oracle BI Briefing Book. Proses edit dapat dilakukan 

guna menghapus atau menyusun ulang konten, dan mengubah tipe konten, 

properti navigation link, dan deskripsi konten. Berikut ini adalah langkah-

langkah untuk mengubahnya. 

a. Pada Global Header, click Catalog. 

b. Pergilah ke Oracle BI Briefing Book yang diinginkan dan click Edit. 

c. Lakukan perubahan yang diinginkan: 

1) Untuk mengubah konten, pilih konten tersebut dan click Edit 

untuk menampilkan kotak dialog Page Properties. Pengguna 

dapat mengubah tipe konten, Oracle BI Briefing Book 

navigation link, atau deskripsi konten tersebut. 

2) Untuk mengubah urutan konten, pilih konten tersebut dan 

lakukan drag ke lokasi yang diinginkan. 

3) Untuk menghapus konten, pilih item tersebut dan click Delete. 

d. Setelah selesai dengan perubahan yang diinginkan, click OK. 

3. Mengunduh Oracle BI Briefing Book. Oracle BI Briefing Book dapat 

diunduh ke komputer pengguna dalam format MHTML dan kemudian 

dapat dibagikan untuk dilihat secara offline. Pengguna juga dapat 

mengunduhnya dalam format PDF dan kemudian dapat dicetak. Berikut 

adalah langkah-langkah untuk mengunduhnya. 

a. Pilih halaman tab Catalog pada Global Header. 

b. Pergilah ke Oracle BI Briefing Book yang ingin diunduh. 
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c. Click PDF untuk mengunduhnya dalam format PDF, kemudian file 

dapat dibuka atau disimpan. Bila ingin mengunduhnya dalam format 

MHTML, maka click Web Archive. 

4. Menampilkan sebuah Oracle BI Briefing Book. Oracle BI Briefing Book 

yang telah diunduh, dapat dilihat menggunakan aplikasi yang sesuai 

dengan format dari Briefing Book tersebut. Format PDF dapat dilihat 

menggunakan aplikasi Adobe Reader, sedangkan untuk format MHTML 

dapat dilihat menggunakan browser. 

5. Menambahkan sebuah daftar dari Oracle BI Briefing Book pada sebuah 

dashboard. Pengguna dapat memakai objek folder untuk menampilkan 

daftar dari Oracle BI Briefing Book pada sebuah halaman dashboard. 

6. Menggunakan sebuah Oracle BI Briefing Book dengan delivers. Oracle BI 

Briefing Book dapat dispesifikasikan untuk menjadi konten penyampaian 

dari sebuah agent.  
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