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Pertemuan 6 Data Warehouse 

 
1.  Jelaskan Pendekatan Perancangan Data Warehouse sebutkan keuntungan dan 

kekurangannya 

 

2. Jelaskan Metodelogi Perancangan Data Warehouse 

 

Jawab 

 

1. Terdapat 2 pendekatan, yaitu pendekatan Top-down dan pendekatan Bottom-up. 

 

• Pendekatan Top-down adalah cara implementasi dengan membangun data-warehouse 

terlebih dahulu, baru kemudian membaginya ke dalam beberapa data mart. Pendekatan 

ini dikenalkan oleh Bill Inmon. 

• Pendekatan Bottom-up adalah cara implementasi dengan membangun beberapa 

individual data mart terlebih dahulu, baru kemudian dikombinasikan dan digabungkan 

menjadi sebuah data warehouse. Pendekatan ini dikenalkan oleh Ralph Kimball. 

 

Pendekatan Top-Down / Pendekatan Bill Inmon  

• Bill Inmonn adalah orang yang menggagas pertama kali datawarehouse sebagai 

wadah/tempat (repository) untuk seluruh data perusahaan. Pendekatan perancangan 

Inmonn disebut dengan top-down, dimana data warehouse dirancang menggunakan 

data model yang telah denormalisasi. 

• Denormalisasi merupakan proses mengkombinasikan tabeltabel dengan teliti untuk 

meningkatkan performance pencarian (query). Denormalisasi ini akan mengurangi 

jumlah tabel yang diakses dengan mengurangi jumlah join yang digunakan. 

 

 

  



Pendekatan Bottom-Up atau Pendekatan Ralp Kimball 

 

Ralp Kimball adalah seorang pakar dibidang datawarehouse yang membuat metode 

perancangan data warehouse yang disebut dengan perancangan bottom-up. Disebut bottomup 

karena pertama-tama data pada kantor cabang diidentifikasi dan dibuat terlebih dahulu, untuk 

menyediakan kapabilitas laporan dan analisis untuk proses bisnis tertentu. Data cabang ini 

dapat dikombinasikan untuk membuat sebuah data warehouse. 

 

 

 

 

 

Keuntungan Pendekatan Top-Down 

 

• Perancangan top-down menghasilkan dimensional view yang konsisten untuk semua 

data, Karena semua data diload dari repository terpusat/ terintegrasi. 

• Top down sanggup menghadapi perubahan bisnis, membuat data dimensional cabang 

yang baru menjadi tugas yang mudah. 

• Upaya analisa ditujukan untuk data perusahaan secara menyeluruh. 

• Tempat penyimpanan data terpusat dalam satu wadah 

• Aturan dan kontrol dapat dilakukan secara terpusat 

• Jika dilakukan secara iteratif maka dapat diproses dengan lebih cepat 

 

Kekurangan Pendekatan Top-Down 

• Durasi waktu yang cukup lama saat dimulainya proyek hingga manfaat dari 

datawahouse itu sendiri. 

• Kesulitan dan biaya untuk mendisain model data perusahaan lebih besar 

• Membutuhkan keahlian tingkat tinggi untuk dapat melakukan cross-functional 

• Kemungkinan gagal saat implementasi lebih besar 

• Tidak fleksibel terhadap perubahan kebutuhan pada saat implementasi. 

 

 



Kelebihan Pendekatan Bottom-Up 

 

• Proses yang dilakukan lebih mudah sehingga waktunya lebih cepat 

• Nilai Bisnis dapat dikembalikan secepat data cabang yang pertama dibuat. 

• Kemungkinan gagal saat proses implementasi lebih kecil 

 

Kekurangan Pendekatan Bottom-Up 

• Data Mart hanya memiliki ruang lingkup data yang terbatas dan sempit 

• Kesulitan dalam melakukan Integrasi 

• Perlu adanya mapping dari pemodelan berdimensi ke sistem yang sudah ada. 

• Memungkinkan adanya pengulangan data pada setiap data mart 

• Sulit untuk memastikan kekonsisten dimensi dari semua data cabang 

 

 

2.  

• Memilih Proses Bisnis 

Menentukan proses bisnis apa yang akan difokuskan dalam merancang DW sehingga 

masalah yang ada dapat diatasi. 

• Memilih inti dari tabel fakta 

Menganalisis database dari perusahaan dan mengidentifikasi table yang akan dijadikan 

sebagai tabel fakta sesuai dengan proses bisnis yang telah ditentukan pada tahap 

pertama. 

• Memilih Dimensi 

Menganalisis dan memilih tabel-tabel dalam database yang akan dijadikan sebagai tabel 

dimensi yang akan menunjang tabel fakta. 

• Memilih fakta yang dapat diukur 

Menentukan ukuran yang akan ditambahkan dalam table fakta sehingga tabel fakta 

dapat memberikan informasi yang tepat dari proses bisnis yang telah ditentukan pada 

tahap pertama. 

• Melengkapi tabel dimensi 

Melengkapi atribut-atribut dalam tabel dimensi sehingga dapat menunjang informasi 

yang ada dalam tabel fakta. 

 


