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Data warehouse merupakan metode dalam 
perancangan database, yang menunjang 
DSS(Decission Support System) dan EIS 
(Executive Information System). Secara fisik data 
warehouse adalah database, tapi perancangan 
data warehouse dan database sangat berbeda. 
Dalam perancangan database tradisional 
menggunakan normalisasi, sedangkan pada data 
warehouse normalisasi bukanlah cara yang 
terbaik.





data warehouse adalah database yang saling bereaksi 
yang dapat digunakan untuk query dan analisisis, bersifat 
orientasi subjek, terintegrasi, time-variant,tidak berubah 
yang digunakan untuk membantu para pengambil 
keputusan.



ISTILAH-ISTILAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN DATA 
WAREHOUSE

1.Data Mart 
Adalah suatu bagian pada data warehouse yang mendukung 

pembuatan laporan dan analisa data pada suatu unit, bagian 
atau operasi pada suatu perusahaan.



2. On-Line Analytical Processing(OLAP) 
Merupakan suatu pemrosesan database yang 
menggunakan tabel fakta dan dimensi untuk dapat 
menampilkan berbagai macam bentuk laporan, analisis, 
query dari data yang berukuran besar.



3. On-Line Transaction Processing(OLTP)
Merupakan suatu pemrosesan yang menyimpan data mengenai 
kegiatan operasional transaksi sehari-hari.

4. Dimension Table
Tabel yang berisikan kategori dengan ringkasan data detail yang 
dapat dilaporkan. Seperti laporan laba pada tabel fakta  dapat 
dilaporkan sebagai dimensi waktu(yang berupa perbulan, perkwartal 
dan pertahun).



5.Fact Table
Merupakan tabel yang umumnya mengandung angka dan data 
history dimana key (kunci) yang dihasilkan sangat unik, karena key
tersebut terdiri dari foreign key(kunci asing) yang merupakan 
primary key (kunci utama) dari beberapa dimension table yang 
berhubungan.

6.DSS
Merupkan sistem yang menyediakan informasi kepada pengguna 
yang menjelaskan bagaimana sistem ini dapat menganalisa situasi 
dan mendukung suatu keputusan yang baik.



TUGAS-TUGAS DATA WAREHOUSE

1.Pembuatan laporan
Pembuatan laporan merupakan salah satu kegunaan data warehouse yang 
paling umum dilakukan. Dengan menggunakan query sederhana didapatkan 
laporan perhari,perbulan, pertahun atau jangka waktu kapanpun yang 
diinginkan.

2.On-Line Analytical Processing (OLAP)
Dengan adanya data warehouse,semua informasi baik detail maupun hasil 
summary yang dibutuhkan dalam proses analisa mudah didapat.

OLAP mendayagunakan konsep data multi dimensi dan memungkinkan para 
pemakai menganalisa data sampai mendetail, tanpa mengetikkan satupun 
perintah SQL. Hal ini dimungkinkan karena pada konsep multi dimensi, maka 
data yang berupa fakta yang sama bisa dilihat dengan menggunakan fungsi 
yang berbeda. Fasilitas lain yang ada pada sofware OLAP adalah fasilitas rool-
up dan drill-down. Drill-down adalah kemampuan untuk melihat detail dari 
suatu informasi dan roll-up adalah kebalikannya.



3. Data mining
Data mining merupakan proses untuk menggali(mining) 
pengetahuan dan informasi baru dari data yang berjumlah banyak 
pada data warehouse, dengan menggunakan kecerdasan buatan 
(Artificial Intelegence), statistik dan matematika. Data mining 
merupakan teknologi yang diharapkan dapat menjembatani 
komunikasi antara data dan pemakainya.

4. Proses informasi executive
Data warehouse dapat membuat ringkasan informasi yang penting 
dengan tujuan membuat keputusan bisnis, tanpa harus menjelajahi 
keseluruhan data. Dengan menggunakan data warehouse segala 
laporan telah diringkas dan dapat pula mengetahui segala 
rinciannya secara lengkap, sehingga mempermudah proses 
pengambilan keputusan. Informasi dan data pada laporan data 
warehouse menjadi target informative bagi user.



Data warehouse merupakan pendekatan untuk menyimpan data 
dimana sumber-sumber data yang heterogen(yang biasanya tersebar 

pada beberapa database OLTP/ On-Line Analytical Processing ) 
dimigrasikan untuk penyimpanan data yang homogen dan terpisah. 

Keuntungan yang didapatkan dengan menggunakan data 
warehouse tersebut dibawah ini (Ramelho).

• Data diorganisir dengan baik untuk query analisis dan sebagai 
bahan untuk pemrosesan transaksi.

• Perbedaan diantara struktur data yang heterogen pada beberapa 
sumber yang terpisah dapat diatasi.

• Aturan untuk transformasi data diterapkan untuk memvalidasi dan 
mengkonsolidasi data apabila data dipindahkan dari database 
OLTP ke data warehouse.

• Masalah keamanan dan kinerja bisa dipecahkan tanpa perlu 
mengubah sistem produksi.


