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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI) merupakan salah satu 

institusi pendidikan berjenjang S1 (Sarjana) yang berkomitmen 

menyelenggarakan pendidikan berkualitas tinggi. UISI adalah perguruan tinggi 

swasta yang berada di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. UISI sebelumnya adalah 

Sekolah Tinggi Manajemen Semen Indonesia (STiMSI) yang berdiri pada tahun 

2013, lalu bertransformasi menjadi UISI pada tahun 2015. Sebagai perguruan 

tinggi yang baru UISI memerlukan perencanaan strategi promosi yang efektif dan 

efisien agar dapat bertahan dalam persaingan. Gambar 1.1 merupakan grafik yang 

menunjukkan jumlah mahasiswa baru UISI selama 4 periode (2015-2018) 

berdasarkan data admisi UISI. 

 

Gambar 1.1 Jumlah Mahasiswa Baru UISI Tahun 2015-2018 

(Sumber: Admisi UISI 2018) 

 Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa jumlah mahasiswa baru 

mengalami penurunan pada tahun 2016 sebanyak 44 mahasiswa. Pada tahun 2017 

mengalami kenaikan jumlah mahasiswa baru yang cukup signifikan, lalu menurun 

pada tahun 2018. 
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 Mengatasi menurunnya jumlah mahasiswa baru tersebut, pemasaran UISI 

membutuhkan informasi yang mudah untuk dianalisis dan dipahami agar dapat 

menentukan langkah-langkah strategi promosi yang efektif dan efisien. Salah satu 

pendekatan yang dapat dilakukan untuk menyajikan informasi yang mudah untuk 

dianalisis dan dipahami adalah dengan membuat data mart. Selain mudah 

dianalisis, data mart dirancang terpisah dari database operasional dan juga 

dirancang untuk query yang kompleks sehingga dapat memperbaiki kinerja 

pengolahan data admisi UISI.  

 Menurut Connolly dan Begg (2015), data mart adalah database yang 

berisi subset data perusahaan untuk mendukung kebutuhan analitis dari unit bisnis 

tertentu (seperti departemen penjualan) atau untuk mendukung pengguna yang 

memiliki kebutuhan yang sama untuk menganalisis proses bisnis tertentu (seperti 

penjualan properti) (Connolly & Begg, 2015). Sedangkan menurut Kimball 

(2002), data mart adalah set data yang fleksibel, idealnya didasarkan pada data 

yang paling atomik (granular) yang mungkin untuk diekstraksi dari sumber 

operasional, dan disajikan dalam model simetris (dimensi). Dalam bentuknya 

yang paling sederhana, data mart merepresentasikan data dari satu proses bisnis 

(Kimball, 2002). 

 Dari uraian di atas, penulis tertarik merancang sistem visualisasi data 

dengan memanfaatkan independent data mart yang dirancang dari data admisi 

UISI untuk memberikan informasi pendukung pada bagian pemasaran dalam 

pengambilan keputusan perencanaan strategi promosi. Maka dengan adanya 

perancangan independent data mart admisi ini diharapkan dapat menjadi metode 

yang tepat dalam pengolahan data dan memberikan fasilitas informasi yang bisa 

digunakan bagian pemasaran untuk menunjang kegiatan pengambilan keputusan. 

  

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah yaitu 

bagaimana merancang independent data mart admisi untuk memberikan informasi 

pendukung kepada bagian pemasaran Universitas Internasional Semen Indonesia. 
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1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Sumber data yang digunakan adalah data admisi UISI. 

2. Jenis skema yang digunakan dalam implementasi independent data mart 

yaitu star schema. 

3. Hasil akhir berupa sistem visualisasi data berbasis website. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan 

informasi penunjang kepada pihak pemasaran untuk mendukung keputusan-

keputusan strategi promosi yang akan diambil. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah. 

1. Merancang independent data mart admisi UISI. 

2. Merancang dan membangun sistem visualisasi data berbasis web dengan 

menggunakan hasil perancangan independent data mart admisi UISI. 

3. Mendapat informasi yang dapat digunakan bagian pemasaran sebagai 

penunjang pengambilan keputusan strategi promosi.  
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-Halaman ini sengaja dikosongkan- 


