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Abstrak 
Penentuan jenis tes masuk perguruan tinggi menjadi hal yang cukup penting untuk dipertimbangkan oleh 

pengelola perguruan tinggi. Dalam penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi perlu menentukan strategi 

terbaik dalam menyaring pendaftar agar memperoleh calon mahasiswa dengan kualifikasi terbaik. Jenis tes 

penyaringan masuk calon mahasiswa baru sangat berpengaruh terhadap kualitas input mahasiswa, sehingga dari 

input mahasiswa tersebut juga mempengaruhi terhadap tingkat kelulusan mahasiswa tiap periode kelulusan. 

Mahasiswa yang tidak lulus tepat waktu juga menjadi permasalahan tersendiri bagi pihak pengelola perguruan 

tinggi. Hal dikarenakan mahasiswa yang tidak lulus tepat waktu dapat menghambat sirkulasi penerimaan 

mahasiswa baru dan kelulusan dari mahasiswa. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis data penerimaan 

mahasiswa baru dengan lama masa studi dari mahasiswa tersebut dilihat dari tes penyaringan masuk perguruan 

tinggi yang dilakukan oleh STMIK AMIKOM Yogyakarta. Penelitian ini akan menggunakan analisis 

multidimensi dari Business Intelligence dengan menggunakan teknologi on-line analytical processing (OLAP). 

Data-data yang akan digunakan pada penelitian ini merupakan data mahasiswa yang masuk di STMIK AMIKOM 

Yogyakarta mulai dari tahun masuk 2008-2012 dengan asumsi mahasiswa dapat lulus dalam kurun waktu 8 

semester. Adapun data tersebut meliputi data mahasiswa, data IPK mahasiswa, data kelulusan mahasiswa, jenis 

tes, jurusan dan data semester.  

Kata kunci :  
Business Intelligence, OLAP, data warehouse 

 

Abstract 
Determining the type of college entrance test can be importance to be considered by the college manager. In the 

new admissions colleges need to determine the best strategy in screening applicants to get the candidates with 

the best qualifications. Types of tests admissions of new students affect the quality of student input, so that from 

the student input also affect the graduation rate of students passing each period. Students who do not graduate 

on time is also becoming a problem for the manager of the college. It is because students who do not graduate 

on time could hinder the circulation of new admissions and graduation of students. This research tries to 

analyze the data of new admissions by study long period of the student from college admissions tests conducted 

by STMIK AMIKOM Yogyakarta. This study will use multi-dimensional analysis of Business Intelligence 

technology using on-line analytical processing (OLAP). The data used in this research is an incoming student 

data STMIK AMIKOM Yogyakarta in 2008-2012 with the assumption that students can graduate within eight 

semesters. These are student data, GPA student data, student graduation data, the types of tests, majors and 

semester data. 

 

Keywords:  
Business Intelligence, OLAP, data warehouse 

 

Pendahuluan 
Pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi 

dengan proses bisnis pada suatu organisasi saat ini 

telah menjadi kebutuhan yang sangat penting. Bagi 

sebuah organisasi hal ini sangat menguntungkan 

karena data yang diperlukan untuk mengambil 

keputusan sangat tergantung pada kelengkapan data 

yang dimiliki. Di lain pihak besarnya jumlah data 

ditambah kemungkinan tersebarnya lokasi 

penyimpanannya, akan lebih mempersulit 

pengaksesan data tersebut [1]. 

 

Business Intelligence (BI) merupakan sistem dan 

aplikasi yang berfungsi untuk menganalisis data 

suatu perusahaan atau organisasi (data operasional, 

data transaksional, atau data lainnya) secara historis 

untuk mendapatkan pengetahuan [2]. Business 

Intelligence  dapat digunakan untuk melakukan 

analisis multi dimensi menggunakan teknologi on-

line analytical processing (OLAP). BI telah banyak 

digunakan oleh organisasi-organisasi dalam 

mengelola data dan informasi sampai dengan 

dukungan pengambilan keputusan. Secara ringkas, 

BI dapat diartikan sebagai pengetahuan yang 
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didapatkan dari hasil analisis data yang diperoleh 

dari kegiatan (usaha) suatu organisasi [3]. 

Istilah Online Analytic Processing (OLAP) mengacu 

kepada berbagai aktivitas yang umumnya dilakukan 

oleh pengguna akhir didalam sistem online. 

Umumnya OLAP meliputi aktivitas-aktivitas seperti 

pembangkitan query, permintaan laporan khusus dan 

grafik, dan melakukan analisis statistik. OLAP 

menyediakan kemampuan pemodelan dan visualisasi 

untuk kumpulan data besar yang diambil dari 

database operasional dan lebih seringnya diambil 

dari data warehouse.[4] 

 

Perguruan tinggi sebagai salah satu organisasi yang 

memiliki data yang sangat besar membutuhkan 

datawarehouse, karena data warehouse dapat 

membantu analisis kinerja perusahaan maupun 

organisasi. Data warehouse dibangun untuk 

mengatasi masalah teknis dan bisnis yang berkaitan 

dengan penggunaan data dan informasi [5]. Data 

Warehouse adalah kumpulan data dari berbagai 

sumber yang ditempatkan menjadi satu dalam tempat 

penyimpanan berukuran besar lalu diproses menjadi 

bentuk penyimpanan multi – dimensional dan di 

desain untuk querying dan reporting [6]. 

 

Perguruan tinggi sebagai salah satu organisasi yang 

dapat memanfaatkan data warehouse  untuk 

mempermudah dalam menganalisis dan 

pengorganisasian data hasil studi mahasiswa. Hasil 

analisis tersebut dapat digunakan untuk pengambilan 

keputusan dalam menentukan standart penerimaan 

mahasiswa berdasarkan masing-masing jenis tes 

yang digunakan untuk proses seleksi. Dengan data 

warehouse perguruan tinggi dapat mensimulasikan 

berbagai kondisi keputusan dengan justifikasi data 

historis multi dimensi.  

 

Penelitian ini akan membahas tentang perancangan 

data warehouse dan analisis multidimensi dari 

OLAP untuk melakukan analisis terhadap hasil 

proses belajar mahasiswa Strata 1 di STMIK 

AMIKOM Yogyakarta, ditinjau dari proses seleksi 

penerimaan mahasiswa. Analisis dilakukan 

berdasarkan jenis tes masuk perguruan tinggi, masa 

studi mahasiswa dan IPK akhir mahasiswa. 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan tersebut 

diharapkan dapat membantu pihak pengelola dalam 

pengambilan keputusan untuk menentukan jenis tes 

penyaringan masuk dan standart penerimaan 

mahasiswa baru. 

  

Tinjauan Pustaka 
Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi 

referensi untuk penelitian ini antara lain:  

1. Penerapan Dashboard Business Intelligence 

Pada Mahasiswa Dan Lulusan: penelitian ini 

membahas tentang penerapan Business 

Intelligence untuk proses akreditasi ydengan 

membuat Dashboard Business Intelligence. 

2. Peningkatan Jumlah Pendaftar Penerimaan 

Siswa Baru Melalui Penerapan Bisnis Intelegent 

Dengan Teknik OLAP ( Online Analyctical 

Process )  : penelitian ini membahas tentang 

analisis untuk meningkatkan jumlah pendaftar 

siswa baru PSB di SMK Islam Annur Losari 

dengan Business Intelligence menggunakan 

teknik OLAP ( Online Analyctical Processing ). 

3. Pengembangan Data Warehouse Dan On-Line 

Analytical Processing (OLAP) Untuk Penemuan 

Informasi Dan Analisis Data: penelitian ini 

membahas tentang pemanfaatan Business 

Intelligence untuk mempermudah dalam 

menampilkan informasi untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan 

dengan penerimaan mahasiswa baru 

Metode Penelitian 
1. Metode Analisis 

Proses analisis pada penelitian ini dilakukan 

melalui beberapa tahapan, antara lain: 

a. Studi pustaka : yaitu mempelajari 

literature-literatur dan penelitian 

sebelumnya yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

b. Melakukan survey terhadap system berjalan 

yang mendukung operasional pada 

perguruan tinggi yang akan menggunakan 

data warehouse dan hasil analisis OLAP. 

c. Melakukan analisis informasi yang 

dibutuhkan untuk perancangan data 

warehouse dan OLAP, yang nantinya akan 

digunakan sebagai acuan dalam 

pengambilan keputusan oleh pihak yang 

terkait. 

 

2. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode 

pengumpulan data arsip sekunder. Teknik 

pengmpulan data arsip sekunder adalah teknik 

pengumpulan data yang berasal dari basis data 

[7]. Data-data yang digunakan dalam penelitian 

ini berupa data dari database di STMIK 

AMIKOM Yogyakarta. Data-data tersebut 

meliputi data mahasiswa, data IPK mahasiswa, 

data kelulusan mahasiswa, jenis tes, jurusan dan 

data semester. Data-data tersebut akan 

digunakan sebagai dasar analisis pada penelitian 

ini. Penelitian ini akan berfokus pada program 

strata 1, sedangkan untuk program diploma dan 

pasca sarjana tidak dilakukan analisis pada 

penelitian ini. Data-data tersebut kemudian akan 

diolah menggunakan SQL Server Business 

Intelligence Development Studio 2008.Hasil dan 

Pembahasan 
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Hasil dan Pembahasan 
Analisis yang dilakukan pada penelitian ini 

melibatkan beberapa komponen utama dari system 

yang saling terhubung antara lain: 

1. Data source merupakan sumber asal dari 

database perguruan tinggi yang akan digunakan 

dalam penelitian. Penelitian ini akan melakukan 

analisis hasil studi mahasiswa berdasarkan jenis 

tes masuk di STMIK AMIKOM Yogyakarta, 

sehingga yang menjadi data source adalah data 

dari database akademik mahasiswa yang 

berkaitan dengan proses masuk mahasiswa, nilai 

Indeks prestasi komulatif (IPK) dan lama studi 

mahasiswa. 

2. Data transformation merupakan proses 

pengubah data yang berasal dari database 

operasional kemudian diubah sesuai dengan 

kebutuhan dalam system data warehouse. Data 

awal yang diambil dari database meliputi data 

mahasiswa, data nilai dan data jurusan. Dari 

data-data tersebut kemudian dilakukan 

penyeragaman dan pemilahan data tertentu agar 

menjadi data yang konsisten dan terintegrasi 

sesuai dengan kebutuhan dan untuk menjaga 

kerahasiaan informasi pada perguruan tinggi 

tersebut. kemudian melakukan proses 

transformasi data sehingga data-data tersebut 

siap untuk dimasukkan kedalam data 

warehouse. 

3. Perancangan Data Warehouse 

Data warehouse  merupakan suatu media yang 

digunakan untuk menyimpan data histori dari 

perusahaan atau organisasi berdasarkan periose 

atau jangka waktu tertentu yang telah melalui 

tahapan penyaringan dan diintegrasikan untuk 

digunakan sebagai sumber analisis pada proses 

pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 

pimpinan [8]. Pada penelitian ini perancangan 

data warehouse menggunakan Nine-Steps 

Methodology dengan tahapan-tahapan antara 

lain: 

a. Memilih proses : Berdasarkan analisis yang 

dilakukan, maka penelitian ini akan 

berorientasi pada pembentukan data 

warehouse dan analisis OLAP yang 

dilakukan untuk melihat perbandingan hasil 

belajar mahasiswa berdasarkan jenis tes 

masuk. Penelitian ini hanya berfokus pada 

dua jurusan yaitu S1 Teknik Informatika 

dan S1 Sistem Informasi. 

b. Memilih grain :Grain merupakan data dari 

calon fakta yang akan dianalisis. Pemilihan 

grain bertujuan untuk mengambil keputusan 

hal-hal apa saja yang akan 

direpresentasikan pada record table fakta. 

Grain-grain pada penelitian meliputi hasil 

studi mahasiswa dalam bentuk IPK dan 

lama studi mahasiswa dalam bentuk 

semester.  

c. Identifikasi dan penyesuaian dimensi : 

Setelah melakukan pemilihan grain maka 

perlu dilakukan penyesuaian antara dimensi 

dengan grain. Berdasarkan hasil analisis, 

maka dimensi-dimensi yang akan digunakan 

dalam penelitian ini antara lain: 

1) Jenis tes masuk     : bebas tes dan 

tes. Bebas tes adalah proses 

penyaringan melalui tes wawancara 

namun tidak melalui proses tes tertulis, 

sedangkan yang tes adalah proses 

penyaringan melalui tes tertulis. 

2) Rentang IPK   : standart kelulusan di 

perguruan tinggi adalah IPK 

mahasiswa > 2.00 s/d 4.00. 

3) Semester  : di STMIK AMIKOM 

Yogyakarta untuk program strata 1 

minimal telah mengikuti perkuliahan 

selama 6 semester dengan catatan 

jumlah SKS yang telah ditempuh telah 

memenuhi ketentuan minimal. 

4) Jurusan   : program strata 1 di 

STMIK AMIKOM Yogyakarta yang 

dilakukan penelitian meliputi 2 jurusan 

yaitu Teknik Informatika dengan kode 

11 dan Sistem Informasi dengan kode 

12. 

5) Mahasiswa lulus: untuk melihat 

perbandingan jumlah mahasiswa yang 

telah lulus pada masing-masing jenis 

tes. 

d. Pemilihan Fakta 

Fakta yang terbentuk terdiri dari atribut 

dimensi dan data measure. Dari fakta-fakta 

yang telah diidentifikasi selanjutnya akan di 

formulasi dalam bentuk laporan nilai 

mahasiswa, jumlah mahasiswa dan masa 

studi mahasiswa berdasarkan masing-

masing jenis tes masuk. Pada penelitian ini 

tabel fakta yang digunakan adalah fakta 

kelulusan mahasiswa dan fakta data 

mahasiswa secara keseluruhan baik yang 

telah lulus maupun belum lulus. 

e. Menyimpan pra-perhitungan pada table 

fakta 

Penyimpanan pra-perhitungan pada table 

fakta dilakukan pada perancangan data 

warehouse yang meliputi jumlah mahasiswa 

secara keseluruhan baik yang telah lulus 

maupun yang belum lulus, jumlah 

mahasiswa pada masing-masing jenis tes 

masuk, jumlah mahasiswa pada masing-

masing pembagian IPK, jumlah mahasiswa 

berdasarkan lama masa studi, dan jumlah 

mahasiswa pada masing-masing jurusan. 

f. Melengkapi table dimensi 

Pada tahap ini ditambahkan informasi 

selengkap mungkin dalam table dimensi 

agar mudah dipahami oleh user. Deskripsi 
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pada masing-masing dimensi adalah sebagai 

berikut: 

1) Dimensi OLAP_JENISTES: digunakan 

sebagai perbandingan tingkat kelulusan 

mahasiswa dilihat dari jenis tes masuk 

mahasiswa tersebut. 

2) Dimensi OLAP_SEMESTER  

merupakan tabel dimensi yang berisi 

data lama masa studi mahasiswa. Data 

pada dimensi semester merupakan data 

yang berasal dari proses pengolahan 

data dari lama studi mahasiswa dalam 

bentuk bulan yang kemudian diolah 

menjadi bentuk rentang bulan dan 

semester. Dimensi semester ini akan 

digunakan untuk membandingkan lama 

masa studi mahasiswa berdasarkan jenis 

tes masuk mahasiswa. 

3) Dimensi OLAP_REN_IPK merupakan 

tabel dimensi berisi data nilai akhir 

mahasiswa yang telah lulus atau telah 

menyelesaikan studi sarjana. Data pada 

dimensi OLAP_REN_IPK merupakan 

data yang berasal dari proses 

pengolahan data dari IPK mahasiswa 

yang kemudian diolah menjadi bentuk 

rentang IPK dengan jarak rentang 0,25. 

Hal ini bertujuan untuk mempermudah 

dalam proses pengelompokan data IPK 

mahasiswa. Dimensi OLAP_REN_IPK 

ini akan digunakan untuk melihat dan 

membandingkan nilai akhir mahasiswa 

yang telah lulus berdasarkan jenis tes 

masuk mahasiswa. 

4) Dimensi OLAP_JURUSAN merupakan 

tabel dimensi yang berisi data jurusan 

yang digunakan dalam penelitian ini. 

Dimensi OLAP_JURUSAN digunakan 

untuk melihat perbandingan jumlah 

mahasiswa pada masing-masing jenis 

tes, rentang IPK dan semester. 

5) Dimensi OLAP_MHS_LULUS 

merupakan tabel dimensi yang berisi 

data mahasiswa yang telah lulus dari 

tahun 2008-2012. Dimensi ini 

digunakan untuk melihat data 

mahasiswa yang telah lulus dalam kurun 

waktu 4 tahun dari tahun 2008-2012. 

g. Pemilihan Durasi Basis Data 

Panjang durasi database yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah empat tahun, 

yaitu mahasiswa yang masuk dari tahun 2008 

sampai dengan 2012. Penentuan panjang 

database ditentukan dengan pertimbangan 

bahwa masa studi standart untuk program 

strata 1 adalah empat tahun.  

h. Melacak perubahan dari dimensi secara 

perlahan 

Mengamati perubahan dari dimensi pada 

masing-masing table dimensi dapat 

dilakukan dengan tiga cara, yaitu mengamati 

secara langsung pada table dimensi, 

pembentukan record baru pada setiap 

perubahan, dan perubahan data yang 

membentuk kolom baru yang berbeda. Pada 

penelitian ini tidak terjadi perubahan pada 

setiap dimensi. Hal ini karena data yang 

digunakan berdasarkan mahasiswa yang 

telah menyelesaikan studi, sehingga 

kemungkinan terjadi perubahan sangat kecil 

atau bisa dikatakan tidak adanya perubahan 

atau penambahan data. Sedangkan data 

mahasiswa yang belum lulus atau data 

mahasiswa secara keseluruhan hanya 

digunakan sebagai pembanding saja. Namun 

jika suatu saat terjadi perubahan disebapkan 

oleh perubahan kurikulum maka akan 

menggunakan cara yang kedua, yaitu jika 

terdapat perubahan atribut pada table, maka 

akan menyebabkan pembentukan suatu 

record baru. 

i. Memutuskan prioritas dan mode dari query 

Pada tahap ini dalam menentukan kapasitas 

penyimpanan yang nantinya akan 

mengakibatkan semakin bertambahnya ruang 

memori yang dibutuhkan sebagai media 

penyimpanan. Untuk menyimpan database 

tersebut disediakan memori khusus dan 

dilakukan back up secara berkala, yaitu 

setiap tiga bulan sekali. Hal ini dikarenakan 

proses kelulusan mahasiswa terjadi setiap 

tiga bulan sekali yaitu setiap periode wisuda. 

Sedangkan untuk menggambarkan hubungan 

antar tabel dimensi dengan fakta 

menggunakan skema bintang (star schema), 

dengan 2 tabel fakta dan 5 tabel dimensi 

yang saling berelasi. Skema bintang pada 

penelitian ini dijelaskan pada Gambar 1. 

4. Analisis OLAP 

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 cube 

yang terdiri atas kategori deskriptif (dimensions) 

dan nilai kuantitatif (measure) [9]. Untuk 

membangun OLAP dilakukan dengan membuat 

cube dan dimensional pada data warehouse. 

Analisis OLAP dapat dilakukan dengan analisis 

data multidimensional. Analisis data 

multidimensional adalah suatu proses 

menganalisis informasi dari berbagai dimensi. 
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Gambar 1. Skema Bintang data warehouse faktor kelulusan 

 

Analisis ini membandingkan jumlah mahasiswa 

berdasarkan hasil studi mahasiswa dan lama 

masa studi mahasiswa dengan jenis tes masuk 

perguruan tinggi. Diagram multidimensi 

perbandingan jumlah mahasiswa berdasarkan 

hasil studi dan lama masa studi dengan jenis tes 

dijelaskan pada Gambar 5 sampai dengan 

Gambar 15. 

 

 
Gambar 2. Diagram multidimensi perbandingan jenis 

tes dengan IPK dan masa studi untuk mahasiswa lulus 

pada semester 6 
 

Berdasarkan hasil perbandingan dengan diagram 

multidimensi yang ditunjukkan pada Gambar.2, 

jumlah mahasiswa yang lulus pada semester 6 

lebih banyak yang melalui jalur bebas tes 

dibandingkan dengan jalur tes yaitu dengan 

perbandingan sebesar70% : 30%. 

 

 
Gambar 3. Diagram multidimensi perbandingan 

jenis tes dengan IPK dan masa studi untuk 

mahasiswa lulus pada semester7 
 

Berdasarkan hasil perbandingan dengan diagram 

multidimensi yang ditunjukkan pada Gambar.3, 

jumlah lulusan pada semester 7 yang masuk 

melalui jalur bebas tes lebih banyak 

dibandingkan dengan melaluijalur tes yaitu 

sebanyak 636 mahasiswa atau sebesar 66,74%, 

sedangkan melalui jalur tes sebanyak 317 

mahasiswa atau sebesar 33,26%. 

 

 
Gambar 4. Diagram multidimensi perbandingan 

jenis tes dengan IPK dan masa studi untuk 

mahasiswa lulus pada semester 8 

 

Berdasarkan hasil perbandingan dengan diagram 

multidimensi yang ditunjukkan pada Gambar.4, 

jumlah lulusan pada semester 8 yang masuk 

melalui jalur bebas tes lebih banyak 

dibandingkan dengan melaluijalur tes yaitu 

sebanyak 1151 mahasiswa atau sebesar 68%, 

sedangkan melalui jalur tes sebanyak 541 

mahasiswa atau sebesar 32%. 

 

 
Gambar 5. Diagram multidimensi perbandingan 

jenis tes dengan IPK dan masa studi untuk 

mahasiswa lulus pada semester 9 
 

Berdasarkan hasil perbandingan dengan diagram 

multidimensi yang ditunjukkan pada Gambar.5, 
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jumlah lulusan pada semester 9 yang masuk 

melalui jalur bebas tes lebih banyak 

dibandingkan dengan melaluijalur tes yaitu 

sebanyak 461 mahasiswa atau sebesar 65%, 

sedangkan melalui jalur tes sebanyak 246 

mahasiswa atau sebesar 35%. 

 

 
Gambar 6. Diagram multidimensi perbandingan 

jenis tes dengan IPK dan masa studi untuk 

mahasiswa lulus pada semester 10 

 

Berdasarkan hasil perbandingan dengan diagram 

multidimensi yang ditunjukkan pada Gambar.6, 

jumlah lulusan pada semester 10 yang masuk 

melalui jalur bebas tes lebih banyak 

dibandingkan dengan melaluijalur tes yaitu 

sebanyak 238 mahasiswa atau sebesar 67%, 

sedangkan melalui jalur tes sebanyak 116 

mahasiswa atau sebesar 33%. 

 

 
Gambar 7. Diagram multidimensi perbandingan 

jenis tes dengan IPK dan masa studi untuk 

mahasiswa lulus pada semester 12 

 

Berdasarkan hasil perbandingan dengan diagram 

multidimensi yang ditunjukkan pada Gambar.7, 

jumlah lulusan pada semester 12 yang masuk 

melalui jalur bebas tes lebih banyak 

dibandingkan dengan melaluijalur tes yaitu 

sebanyak 60 mahasiswa atau sebesar 62.5%, 

sedangkan melalui jalur tes sebanyak 36 

mahasiswa atau sebesar 37.5%. 

 

Berdasarkan data diagram multidimensi yang 

dijelaskan diatas, dapat dilihat tingkat kelulusan 

terbanyak adalah lulus pada semester 8 dengan 

IPK antara 3,25-3,49. Untuk  mahasiswa yang 

masuk melalui jalur bebas tes adalah sebesar 

34% dan melalui jalur tes sebesar 37% dari total 

kelulusan pada semester 8. Dari data tersebut 

dapat diambil kesimpulan bahwa mahasiswa 

yang masuk melalui tes memiliki tingkat 

kelulusan lebih tinggi jika dilihat dari 

perbandingan kelulusan dan hasil studi 

mahasiswa dan masa studi mahasiswa 

berdasarkan jenis tes masuk. 

Kesimpulan dan Saran 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 

1. Business Intelligence dapat digunakan untuk 

menganalisis tingkat kelulusan mahasiswa 

ditinjau dari jenis tes masuk yang 

diselenggarakan oleh STMIK AMIKOM 

Yogyakarta. 

2. Tahapan-tahapan yang perulu dilakukan untuk 

analisis Business Intelligence meliputi 

penentuan data source, pengolahan data 

transformation, pembentukan data warehouse 

dan analisis OLAP. 

3. Berdasarkan hasil analisis dapat diambil 

kesimpulan bahwa, berdasarkan jenis tes masuk 

mahasiswa yang lulus tepat waktu paling banyak 

adalah melalui tes wawancara(bebas tes) dengan 

range IPK antara 3.00 s/d 3.49.  

 

Saran dari Penelitian ini adalah:  

1. Untuk penelitian sejenis sebaiknya 

menggunakan data yang lebih banyak yang 

mencakup semua juruan agar hasil yang 

diperoleh lebih akurat. 

2. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan 

software analisis yang terbaru seperti SQL 

Server Business Intelligence Development 

Studio 14 agar untuk mendapatkan hasil 

analisis yang lebih baik. 
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