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Abstrak 

Pertumbuhan jumlah Sekolah Tinggi atau Universitas Informasi Teknologi di Indonesia sangant meningkat signifikan. Dalam 

rangka meningkatkan dan menjaga konsistensi dalam daya saing terhadap Sekolah Tinggi atau Universitas Informasi Teknologi 

lainnya, diperlukan peningkatan mutu mahasiswa. Dengan data yang dimiliki dan menggunakan konsep business intelligence 

untuk meningkatkan atau mempertahankan mutu tersebut dengan cara memberikan prestasi kepada mahasiswa baik dari sisi 

akademik  maupun  non  akademik.  Dari  hasil  pengolahan  data  yang  dilakukan  didapatkan  bahwa  faktor  utama  yang 

mempengaruhi peningkatan mutu mahasiswa dari sisi akademik yaitu niliai mahasiswa setiap semester atau indeks prestasi (IP) 

dan nilai mahasiswa secara keseluruhan atau indeks prestasi kumulatif. Dari sisi non akademik yaitu prestasi mahasiswa melalui 

unit kegiatan mahasiswa (UKM) yang mencapai tingkat nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan keputusan 

kepada manajemen untuk bagaimana caranya tanpa mencari  data atau  membuka pendaftaran terhadap prestasi  akademik 

ataupun non akademik kepada mahasiswa yang berprestasi, dengan menggunakan database yang akan diolah dari Online 

Analytic Proses (OLAP) yang akan divisualisasikan menggunakan Tableau, agar manajemen dan tim dapat menganalisa secara 

cepat dan tidak memakan waktu yang lama. 

 
Kata Kunci— Business Intelligence, OLAP, prestasi, data 

 
Abstract 

Growth in the number of Colleges or Universities of Information Technology in Indonesia has increased significantly. In order 

to improve and maintain consistency in competitiveness towards Colleges or other Information Technology Universities, it is 

necessary to improve the quality of students. With the data held and using the concept of business intelligence to improve or 

maintain the quality by giving achievements to students both academically and non-academically. From the results of data 

processing, it was found that the main factors affecting the improvement of the quality of students from the academic side are 

the scores of students each semester or achievement index and overall student grades or cumulative achievement index. From 

the non-academic side, student achievement through student activity units that reaches the national level. The purpose of this 

study is to provide management decisions for how to without looking for data or open registration of academic or non-academic 

achievements to students who excel, using a database that will be processed from the Online Analytic Process (OLAP) which 

will be visualized using Tableau, so that management and the team can analyze quickly and not take a long time. 

 
Keywords— Business Intelligence, OLAP, presentation, data 

 
 

I.      PENDAHULUAN 

Prestasi  adalah  bukti  peningkatan  yang  diperoleh 

mahasiswa sebagai pernyataan ada tidaknya kemajuan atau 

keberhasilan dalam program akademik maupun non akademik. 

Dapat disimpulkan bahwa prestasi akademik adalah hasil atau 

pencapaian yang diperoleh mahasiswa dari aktivitas belajar, 

yang dinyatakan dalam bentuk angka atau simbol tertentu. 

Sedangkan  prestasi  non  akademik  adalah  hasil  atau 

pencapaian yang diperoleh siswa dari aktivitas UKM seperti 

kejuaraan e-sport, futsal, perlombaan koding, dan lainnya. 

Perlu diketahui pemanfaatan dari solusi business 

intelligence pada universitas telah memberi banyak manfaat 

dan  keuntungan  pada  mengembangkan  suatu  sistem 

pendukung  keputusan  dalam  lingkungan  akademik, 

manajemen kepegawaian dan manajemen keuangan serta 

pengembangan rencana strategis universitas. Karena solusi ini 
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dapat digunakan     dalam     mempertimbangkan     proses 

pengambilan   keputusan   pada   universitas   sebagai   bagian 

penting dalam manajemen bisnis yang besar pada dunia 

pendidikan di Indonesia, hal ini dikarenakan faktor yang 

mempengaruhi kinerja dan optimalisasi dalam pengolahan 

universitas sama halnya seperti dalam proses bisnis pada 

perusahaan profit pada umumnya. 

Business  Intelligence  merupakan  elemen  penting  dalam 
pengelolaan modal intelektual dan proses pengambilan 

keputusan untuk membantu para pimpinan dan manajer untuk 

meningkatkan kinerja Perguruan Tinggi. Saat ini, 

pengembangan saisn dan teknologi pada Perguruan Tinggi 

berbasis  pembangunan  ekonomi  kontemporer  sudah 

seharusnya lebih focus berbasis pada modal intelektual 

berdasarkan sumber daya yang dimiliki. Modal intelektual di 

Perguruan   Tinggi   menjadi   penting   dan   strategis   untuk 

mencapai keunggulan kompetitif sesuai dengan visi, misi dan 
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tujuan   Perguruan   Tinggi   karena   berhubungan   langsung 

dengan daya saing. Peran utama Perguruan Tinggi saat ini 

adalah untuk menciptakan pengetahuan baru yang dapat 

melahirkan inovasi dari tenaga akademik dan mahasiswa, baik 

inovasi dalam proses pembelajaran, penemuan sains maupun 

teknologi. Inovasi didasarkan informasi dari proses 

pengetahuan pada berbagai jenis bidang ilmu. 

 
II.     TINJAUAN PUSTAKA 

1)   Business Intelligence 
Business Intelligence (BI) memiliki arti sebagian 

kumpulan dan serangkaian kegiatan atau tahapan untuk 

mengumpulkan data digunakan untuk proses pengambilan 

keputusan  yang  lebih  baik  sehingga  dapat  digunakan 

dalam proses pengambilan keputusan vital dalam bisnis 

perusahaan  atau  keputusan  untuk  memperoleh  tujuan 

bisnis perusahaan[1]. Business Intelligence merupakan 

serangkaian   kegiatan   untuk   memahami   situasi   bisnis 

dengan melakukan berbagai jenis analisis pada data uang 

dimiliki oleh organisasi serta data eksternal pihak ketiga 

untuk membantu menentukan strategi, keputusan bisnis 

yang taktis, dan operasional dan mengambil yang 

diperlukan tindakan untuk meningkatkan kinerja bisnis[2]. 

BI bisa dimaksudkan juga serangkaian solusi Information 

Technology yang mencakup alat untuk mengumpulkan, 

menganalisam  dan  melaporkan  informasi  kepada 

pengguna tentang kinerja organisasi dan linkungannya. 

Solusi  ini  adalah  solusi  investasi  yang  paling 

diprioritaskan. 

Business Intelligence dalam kaitannya management 

support terhadap data terstruktur dan data tidak terstruktur, 

merupakan proses mengintegrasikan dan menyatukan 

komponen-komponen untuk menangani data pada BI. 

2)   Online Analytical Processing (OLAP) 

OLAP adalah teknologi untuk menjawab kebutuhan 

analitik. OLAP berhubungan dengan database, 

dimaksimalkan untuk kecepatan dalam pembaca (select 

query) OLAP mengandung dua tipe dasar, yaitu measure 

dan dimension. 

OLAP merupakan perpaduan dinamis analisis dan 

gabungan dari data multidimensional dalam jumlah besar. 

OLAP merupakan kumpulan aturan yang menyediakan 

sebuah kerangka dimensional untuk mendukung 

pengambilan keputusan. 

OLAP adalah sebuah perangkat yang menggambarkan 

teknologi menggunakan visualisasi multidimensi sejumlah 

data  untuk  menyediakan  akses  yang  lebih  cepat  bagi 

strategi informasi dengan tujuan mempercepat analisis. 

Dalam model data OLAP, informasi digambarkan secara 

konseptual seperti kubus, yang terdiri atas kategori 

deskriptif (dimension) dan nilai kuantitif (measure). 

 
3)   Sistem Pengambilan Keputusan 

SPK adalah sebuah sistem yang mampu memberikan 

kemampuan baik kemampuan pemecah masalah maupun 

kemampuang   pengkomunikasian   untuk   masalah   semi 
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terstruktur sedangkan secara khusus adalah sebuah sistem 

yang mendukung keputusan seorang manajer maupun 

sekelompok manajer dalam memecahkan masalah semi 

terstruktir dengan cara memberikan informasi ataupun 

usulan menuju pada keputusan tertentu[7]. SPK termasuk 

juga suatu sistem informasi spesifik yang ditujukan untuk 

membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang 

berkaitan dengan persoalan yang bersifat semi terstruktur 

(hukum  sebab-akibat  dari  adanya  suatu  variable  belum 

pasti atau bukan suatu rutinitas)[8]. Dan juga SPK sebuah 

sistem yang dimaksud untuk mendukung para pengambil 

keputusan manajerial dalam situasi keputusan semi- 

terstruktur. SPK dimaksudkan untuk menjadi alat bantu 

bagi para pengambil keputusan untuk memperluas 

kapabilitas mereka. 

 
III.      METODE PENELITIAN 

Terdapat dua tahapan dalam penelitian ini, yaitu: 

a)     Teknik Pengumpulan data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan 

data ini yaitu studi dokumen. Studi dokumen 

merupakan metode pengumpulan data dimana 

membutuhkan dokumen-dokumen yang 

berhubungan langsung dengan penelitian yang 

dapat digunakan untuk analisis data. Dokumen 

yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu 

data nilai mahasiswa STTI NIIT Itech. 

b)   Teknik Analisis Data 

Setelah data dikumpulkan, kemudian data siap 

untuk  dianalisis.  Dalam  menganalisa  data, 

kami menggunakan aplikasi Tableau, dari data 

yang sudah menjadi OLAP dimasukan dan 

dianalisa untuk menghasilkan keputusan 

prestasi mahsiswa. 

c)    Studi Literatur 
Metode  yang  digunakan  dalam   jurnal  ini 

adalah mengumpulkan data-data atau sumber- 

sumber  yang  berhubungan  topik  yang 

diangkat dalam penelitian ini. Berikut studi 

literatur yang digunakan: 
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1)   Penelitian yang dilakukan oleh (Dyah 

Herawati dan Eto Wuryanto, 2017) 

dengan judul “Sistem Pendukung 

Keputusan Pemilihan Mahasiswa 

Berprestatsi dengan Metode Fuzzy 

TOPSIS”. Pemilihan mahasiswa 

berprestasi adalah kegiatan untuk 

memilih  dan  memberikan 

penghargaan kepada mahasiswa yang 

mencapai kinerja tinggi dalam 

kulikuler, ko-kulikuler, maupun 

ekstrakulikuler. Kegiatan ini 

dilaksanakan secara berjenjang mulai 

dari tingkat program studi, 

departemen, fakultas, perguruan 

tinggi, hingga tingkat nasional. 

Mawapres secara langsung atau tidak 

langsung dapat mengangkat martabat 

mahasiswa dan perguruan tingginya. 

Dalam proses seleksi melibatkan 

pertimbangan atau kriteria yang 

sifatnya crisp: IPK, karya ilimiah, 

prestasi unggulan dan kemampuan 

bahasa Inggris. Tetapi dalam 

kenyataannya kriteria tersebut adalah 

bersifat fuzzy, dengan demikian 

memungkinkan adanya kriteria 

bersifat campuran antara crisp dan 

fuzzy  sehingga  timbul  kesulitan 

dalam melakukan pengurutan. Untuk 

mengatasi permasalahan yang ada 

diperlukan sistem pendukung 

keputusan dengan multi kriteria. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

merancang dan membangun sistem 

pengambilang keputusan pemilihan 

mahasiswa berprestasi di Fakultas 

Vokasi Universitas Airlangga. Dari 

aplikasi ini bias diperoleh hasil 

perangkingan selain dengan metode 

standar (sesuai pedoman Dikti), juga 

ditampilkan hasil perangkinagan 

dengan metode TOPSISm dan Fuzzy 

TOPSIS.  Dengan  beberapa 

alternative perangkingan, diharapkan 

dapat memberikan masukan buat 

pimpinan  fakultas  sebelum 

melakukan pengambilan keputusan. 

Dari 10 kandidat yang mengikuti 

seleksi pada tahun 2016, menunjukan 

bahwa dengan menggunakan tiga 

metode memberikan hasil yang 

berbeda untuk beberapa rangking. 

Sedangkan beberapa rangking yang 

lain sama. Terjadinya perbedaan hasil 

perangkingan,  saat  ini  

memberikan 
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masukan  kepada  pimpinan  fakultas sebagai 

dasar keputusan. 

2)   Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Budi 

Harijanto dan Gunawan Budiprasetyo, 2017) 

dengan judul “Perancangan Aplikasi Business 

Intelligence Hasil Proses Belajar Mengajar   

(Studi   Kasus   Program Studi Manajemen 

Informatika). Nilai hasil proses belajar 

mengajar pada sebuat file excel dengan format 

yang telah ditentukan untuk nantinya 

diserahkan pada bagian di Program Studi 

Manajemen Informatika Politeknik Negri 

Malang sudah menjadi rutinitas bagi para 

dosen setelah UTS dan UAS untuk 

memasukan administrasi. Seiring dengan 

perjalanan waktu data berupa excel yang    

terkumpul    dibagian administrasi Program 

Studi akan semakin menumpuk dan cenderung 

menjadi tumpukan data yang kurang memiliki 

nilai strategis dalam mendukung keputusan. 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan 

untuk melakukan transformasi dari tumpukan 

file data excel menjadi informasi yang bernilai 

yang bermanfaat dalam mendukung 

pengambilan keputusan. Untuk mencapai 

tujuan tersebut maka dibuatkan perancangan 

Aplikasi Business Intelligence. Aplikasi ini 

utamanya  dikhususkan  pada dashboard 

dimana masukan utama adalah  file  excel  

yang  berisi  data nilai mahasiswa yang 

dibuatkan oleh para dosen. 
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Nama kolom Tipe keterangan 
Semester Tipe Dimension Tipe Semester 

ganjil genap 
Tahun Dimension Tahun Ajaran 
Mhs nim Dimension Nim Mahasiswa 
Tgl Input Dimension Tanggal input 

mahasiswa 

sesuai KRS 
Grade Dimension Nilai akhir per 

matakuliah 
Mhs Nama Dimension Nama 

Mahasiswa 
Mhs Input Dimension Tanggal 

mahasiswa 

masuk ke Itech 
Nm Mk Dimension Nama Mata 

Kuliah 
sks Dimension Jumlah SKS 
Semester Dimension Semester 

management sistem akan 
memberikan kemudahan dalam 

3)   Penelitian selanjutnya dilakukan oleh 

(Sri Karnila dan Nurfiana, 2016) 

dengan judul “Perancangan Aplikasi 

Berbasis Knowledge Management 

untuk Memonitoring Prestasi 

Akademik Mahasiswa pada 

Informatics Business Institute 

Darmajaya”. Perancangan aplikasi 

berbasis knowledge Management 

untuk  memonitoring  prestasi 

akademik ini difasilitasi interface 

berupa aplikasi yang digunakan oleh 

bagian pengelolah prestasi akademik 

di Perguruan     Tinggi.     Prestasi 

akademik mahasiswa pada umumnya 

ditujukan  melalui  hasil  evaluasi 

dalam bentuk akhir hitungan IPK, 

begitu juga di Informatics  Business 

Institute (IBI) Darmajaya. IBI 

Darmajaya untuk menghasilkan 

lulusan yang kompeten dibidangnya 

tidak cukup hanya dengan 

memberikan fasilitas pendukung 

pembelajaran seperti saran dan 

prasarana memadai, dosen pengampu 

matakuliah yang handal, kurikulum 

yang baik, dan fasilitas beasiswa. 

Aplikasi  Monitoring  pretasi 

akademik sangat dibutuhkan agar IBI 

Darmajaya dapat terus mengontrol 

peningkatan maupun penurunan 

pretasi mahasiswa sehingga dapat 

lulus tepat waktu. Untuk itu 

perancangan aplikasi berbasis 

knowledge management untuk 

monitoring prestasi akademik sebagai 

interface  dibagian  pengelolaan 

prestasi akademik sangat dibutuhkan. 

Dengan  tahapan  SDLC,  knowledge 

4)   Penelitian selanjutnya dilakukan oleh 

(Dedy Hartama, 2018) dengan judul 

“Analisa Visualisasi Data Akademik 

Menggunakan Tableau Big Data”. 

Penelitian ini menjelaskan manfaat 

analisis  data  secara  visualisasi  Big 

data dalam melakukan optimasi 

dilingkungan manajemen akademik. 

Data yang digunakan adalah databse 

sistem informasi akademik yang 

berhubungan dengan status 

mahasiswa. Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan tools Tableau 

untuk melakukan analisis data 

berdasarkan worksheet jumlah 

mahasiswa, status mahasiswa, table 

nama mahasiswa dan menghasilkan 

dashboard data mahasiswa. Hasil 

analisis yang diperoleh dengang 

menggunakan  visualisasi  dalam 

bentuk   grafik   manajemen   sangat 

cepat  dan  mengoptimalkan 

pengolahan  data  sehingga 

mengetahui perkembangan keadaan 

database akademik. 

 
IV.      HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian 

serta pembahasan dari hasil penelitian tersebut. Yaitu 

bagaimana  hasil  dari  pengolahan  data-data  nilai 

mahasiswa yang sepuluh tertinggi pada setiap semester 

maupun secara keseluruhan dari tahun 2017 sampai 2019. 

a)    Langkah Pengolahan Data 

Pada aplikasi ini, data dimasukan untuk diolah 

pada Tableau menghasilkan data OLAP untuk 

mencari nilai, grade, dan matakuliah mahasiswa. 

 
Tabel 1. Data OLAP untuk mendapatkan grade mahasiswa 

 
 

perancangan aplikasi, sehingga 

aplikasi     menghasilkan     informasi 

yang menjadi pengetahuan bagi IBI 

Darmajaya   dan   bagian   pengelola 

pada khususnya dapat memonitoring 

prestasi akademik, mengontrol 

peningkatan  prestasi  mahasiswa 

ditiap semester, sehingga mahasiswa 

termotifasi agar IPK tetap diatas rata- 

rata  ketentuan,  memberikan  report 

IPK  kepada  orang  tua  dan 

manajemen pengelola beasiswa. 
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  Mahasiswa 

yang sudah di 

tempuh 
Jenis Dimension Tipe Mata 

Kuliah 
Prodi Dimension Program Studi 
Nilai Grade Measure Perumusan dari 

Grade menjadi 

value Angka 
IP Measure Perumusan dari 

SKS dikalikan 

dengan Nilai 

Grade 
IP Overall Measure Perumusan 

penjumlahan IP 

dibagi dengan 

penjumlahan 

SKS 

 

 
 

 
b)   Proses Eksekusi Data 

Proses eksekusi dari data menggunakan Tableau 

Desktop yaitu: 

1)   Input/read   data   yang   akan   diproses 

diambil dari Tableau Prep yang sudah 

diolah menjadi OLAP. 

2)   Untuk memulai proses pengolahan data, 

pada  New  Worksheet  dan  Drag  Field 

yang akan diolah. 

3)   Dalam         pengambilan         keputusan 
menentukan sepuluh tertinggi dari nilai 

mahasiswa dapat dilakukan dengan 

membuat New Dashboard, dimana 

didalamnya terdapat value yang 

memudahkan kita dalam pengambilan 

keputusan. 

c)    Hasil Proses Data 

Adapun hasil proses dari data ini akan menjadi 

grafik dan tabel, dari grafik tersebut terlihat 

sepuluh tertinggi nilai mahasiswa. 

1)   Hasil dari import data seperti gambar 1. 

 
 

Gambar.   1   hasil   import   data   OLAP   yang 

dimasukan kedalam Tableau 
 

2)  Grafik IP mahasiswa sepuluh tertinggi 

setiap semesternya seperti pada 

gambar 

2

. 
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Gambar. 2 IP sepuluh tertinggi mahasiswa 
 

3)   Grafik IPK mahasiswa sepuluh tertinggi seperti 

pada gambar 3. 

 
 

Gambar. 3 IPK sepuluh tertinggi dari mahasiswa 
 

4)   Tabel grade matakuliah yang termasuk dari IP 

maupun IPK sepuluh tertinggi mahasiswa pada 

gambar 4. 

 
 

Gbr. 4 Detail grade mahasiswa IP maupun IPK 
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V.      KESIMPULAN 

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1)   Nilai IPK yang tertinggi dari sepuluh yang terbaik 

adalah 3.98 (tiga koma sembilan delapan) dengan 

detail  grade  setiap  mata  kuliah  yang  mahasiswa 

ambil  adalah  A  hingga  B+.  Nilai  terendah  dari 

sepuluh yang terbaik adalah 3.69 (tiga koma enam 

sembilan)  dengan  detail  grade  setiap  mata  kuliah 

yang mahasiswa ambil rata-rata pada grade A hingga 

B. 

2)   Nilai IP yang tertinggi dari sepuluh terbaik adalah 

4.00 (empat koma nol nol) dengan detail grade setiap 

mata kuliah yang mahasiswa ambil adalah A. Nilai 

terendah dari sepuluh terbaik adalah 3.20 (tiga koma 

dua nol) dengan detail grade setiap mata kuliah yang 

mahasiswa ambil rata-rata adalah A hingga D. 

3)   Proses eksekusi data untuk menampilkan grafik dapat 

dilakukan dengan membuat New Worksheet dan drag 

field-field  yang diinginkan, kemudian untuk output 

sendiri   bisa   dilihat   dalam   dashboard   tersebut, 

terdapat value yang memudahkan kita dalam 

pengambilan keputusan. 

STTI NIIT Itech dapat mengetahui mahasiswa mana yang 

memiliki IP maupun IPK tertinggi dan bisa diberikan prestasi 

dengan memberikan beasiswa tanpa harus membuka 

pendaftaran beasiswa tersebut. 
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