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ABSTRAK
Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Pelaksanaan Kursus dan Workshop
(SILEPKOM) yang menggunakan database Microsoft Access dan aplikasi Visual Basic
menjadi Sistem Informasi Lembaga (SILEMBAGA) berbasis web yang menggunakan
database PostgreSQL dan PHP menimbulkan permasalahan baru, yaitu masalah data.
Data yang ada pada sistem lama masih digunakan di sistem baru. Hal ini menjadi
pemicu diadakan migrasi data. Sistem SILEPKOM dan SILEMBAGA adalah dua
sistem yang sangat berbeda, baik struktur tabel, keterhubungan tabel, dan seterusnya.
Migrasi mencakup dua tahap yaitu migrasi SILEPKOM dari database Access ke
database PostgreSQL dan migrasi SILEPKOM ke SILEMBAGA di PostgreSQL.
Langkah-langkah migrasi antara lain perencanaan migrasi, analisa keterhubungan
tabel dalam sistem lama dan baru, perancangan migrasi, migrasi SILEPKOM dari
Access ke PostgreSQL dengan SQL Ways, migrasi SILEPKOM ke SILEMBAGA di
PostgreSQL (mencakup data cleansing, data mapping) dan input data menggunakan
prosedur PL/PGSQL. Migrasi ini mencakup seluruh data Lab yang ada di LePKom
yaitu Perangkat Keras, Internet, Jaringan Komputer, E-Commerce, Database serta
Aplikasi dan Pemrograman selama periode lima tahun terakhir dan materi yang masih
aktif dalam kurun waktu tersebut. Setelah data masuk ke tabel-tabel dalam sistem baru,
diadakan testing terhadap data apakah data tersebut sudah valid atau tidak (dengan
proses query). Berhasilnya migrasi data ini diharapkan akan dapat membantu dan
memudahkan proses pemasukan data ke sistem baru, dibandingkan jika harus
menginput satu persatu secara manual.
Kata kunci : migrasi data, silepkom, silembaga, sql ways, kursor pl/pgsql, data
cleansing, data mapping.

1. PENDAHULUAN
Lembaga Pengembangan Komputerisasi LePKom adalah salah satu dari
enam lembaga pengembangan yang ada
di Universitas Gunadarma. Tugas
LePKom adalah mengembangkan materi-materi berbasis teknologi informasi
untuk dijadikan pelatihan dalam bentuk
kursus dan workshop bagi civitas akademika Universitas Gunadarma maupun
pihak lain yang menjalin kerjasama dengan Universitas Gunadarma. Penerapannya terbagi ke dalam beberapa
kategori sesuai dengan laboratorium
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pengembangan yang ada yaitu perangkat
keras, internet, jaringan komputer, ecommerce, database, serta aplikasi dan
pemrograman komputer. Kursus diadakan selama 5 hari, Workshop selama
satu hari atau 2 hari tergantung materi
workshop yang diikuti.
Selama ini kegiatan penyelenggaraan kursus dan workshop telah menggunakan sistem informasi yang dinamakan SILEPKOM (Sistem Informasi
LEPKOM) dengan metode pengolahan
data terpusat serta pemasukan data
secara batch. Sistem ini dirasakan belum
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optimal dalam memenuhi kebutuhan
para penggunanya. Seiring dengan
berkembangnya LePKom, permasalahan
sering muncul selama kegiatan kursus
atau workshop berjalan, diantaranya
adalah: penurunan kinerja database yang
digunakan, informasi jadwal penugasan
terlambat diterima instruktur atau
asisten, terjadinya antrian pemasukan
data peserta dan pemasukan nilai peserta
serta informasi kelulusan peserta sering
terlambat dikumpulkan sehingga terjadi
keterlambatan pembuatan sertifikat.
Berdasarkan permasalahan yang
dihadapi LePKom serta adanya infrastruktur yang tersedia, telah dikembangkan Sistem Informasi Administrasi
Kursus dan Workshop LePkom (Sistem
Lembaga) yang berbasis Web dengan
menggunakan PHP dan PostgreSQL
pada Platform Linux sehingga bisa
diakses melalui internet.
Pada implementasinya, pengembangan sistem dari Silepkom yang
menggunakan
database
Microsoft
Access beralih menjadi sistem Lembaga
berbasis web yang menggunakan database PostreSQL menimbulkan permasalahan baru, yaitu masalah pemindahan
data. Banyaknya data yang ada selama
bertahun-tahun, sangat merepotkan jika
harus diinput lagi ke sistem baru. Hal ini
yang menjadi pemicu untuk diadakannya
migrasi data. Migrasi data di sini
tidaklah semudah proses ekspor impor
data, tetapi membutuhkan pengertian
yang mendalam mengenai analisa
keterhubungan tabel dalam sistem lama
dan sistem baru, sehingga data yang
dimigrasi tersebut akurat dan relevan
dengan sistem yang digunakan sekarang.
Berhasilnya migrasi data ini diharapkan
akan dapat membantu dan memudahkan
proses pemasukan data ke sistem baru,
dibandingkan jika harus menginput satu
persatu secara manual.
Permasalahan yang akan dibahas di
dalam penulisan ini adalah “Bagaimana
melakukan migrasi data peserta Kursus
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dan Workshop LePKom dari sistem
SILEPKOM ke SILEMBAGA, mulai
dari analisa sistem, pembuatan prosedur
migrasi dengan menggunakan tools
SQLWays dan pembuatan prosedur
untuk input data berdasarkan parameter
dengan
Procedural
Language
PostgreSQL, sampai uji validasi data
(berdasar parameter data Per Lab, Per
Materi, dan Per Periode).
Tujuan dari penulisan ini adalah
untuk mempermudah proses pengisian
data dari sistem lama ke sistem baru
tanpa harus memasukan data secara
manual, melainkan dengan tools
SQLWays sebagai alat migrasi data
SILEPKOM (Microsoft Access) ke
LEMBAGA ( PostgreSQL ).
2. METODE PENELITIAN
Untuk mendukung proses migrasi
ini, dilakukan penelitian lapangan dan
kepustakaan.
Penelitian
lapangan
dilakukan pada LePKom, di mana penulis melakukan wawancara dan meminta
ijin dari LePKom untuk mendapatkan
data yang berhubungan dengan administrasi penyelenggaraan kursus dan
workshop, baik bentuk database lama
(SILEPKOM) maupun database yang
baru (SILEMBAGA).
Sedangkan penelitian kepustakaan
dilakukan dengan mempelajari literatur
yang berhubungan dengan cara migrasi
data dari sistem lama ke sistem baru.
Penelitian dilakukan terhadap
Sistem Informasi LePKom dan Sistem
Lembaga, bertempat di ruang staff
LePKom
GUCC,
Universitas
Gunadarma. Penelitian dilakukan pada
bulan Agustus 2006 sampai Februari
2007.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Migrasi
Tujuan diadakannya migrasi ini
adalah untuk mempermudah proses
pengisian data dari sistem lama
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(SILEPKOM) berbasis database M.
Access ke sistem baru (SILEMBAGA)
berbasis database PostgreSQL tanpa
harus memasukan data satu persatu
secara manual, melainkan otomatis
dengan bantuan tools SQLWays dan
prosedur PL/PGSQL.

Proses migrasi ini menggunakan
tools antara lain ODBC driver M. Access
dan PostgreSQL,SQL Ways versi 3.9,
M. Access 97 dan PostgreSQL 8.0,
Language (PL/PGSQL).

Gambar 1. Rancangan Migrasi

Analisa SILEPKOM
Dalam
Sistem
yang
lama
(SILEPKOM), untuk data Kursus
disimpan pada database Kursus.mdb dan
data Workshop disimpan pada database
Workshop.mdb. Data yang akan
dimigrasi adalah data peserta Kursus dan
Workshop, data nilai peserta Kursus dan
Workshop, data Kelulusan peserta
Kursus
dan
Workshop
(periode
pelaksanaan 5 tahun terakhir (2000 –
2005).
Adapun jumlah tabel yang ada
pada database Workshop ada 8 tabel, dan
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tabel yang dimigrasi ada 5 buah tabel.
Sedangkan jumlah tabel yang ada pada
database Kursus ada 49 tabel, dan tabel
yang dimigrasi ada 5 buah tabel.
Analisa database SILEMBAGA
Perbaikan sistem administrasi
pelaksanaan Kursus dan Workshop
SILEPKOM , yang berkembang menjadi
Sistem
Informasi
LEMBAGA,
mengakibatkan
data
kursus
dan
workshop ditampung dalam satu
database yaitu database LEMBAGA
yang berisi 10 tabel.
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Gambar 2. Keterhubungan Tabel Database Workshop (SILEPKOM)

Gambar 3. Keterhubungan Tabel Database Kursus (SILEPKOM)

Gambar 4. Keterhubungan Tabel Pada Database SILEMBAGA
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Proses Migrasi Tahap I
Yaitu migrasi sistem SILEPKOM
dari M. Access ke PostgreSQL,
dilakukan secara otomatis dengan SQL
Ways (sebagai contoh ilustrasi : migrasi
kursus.mdb)
Proses yang dijalankan adalah
pertama menginstall SQL Ways versi
3.9. Langkah selanjutnya adalah mempersiapkan
ODBC
driver
untuk
Microsoft Access (untuk mengekspor)
dan PostgreSQL (untuk mengimpor).
DSNnya bernama Kursus.
Langkah
berikutnya
adalah
memilih database sumber yang akan
diekspor, yaitu Kursus.mdb. Sesuai
kebutuhan, tidak semua tabel dimigrasi
ke PostgreSQL, tetapi hanya 5 tabel
yang dimigrasi, yaitu tabel CPERIODE,
CPESERTA, MAHASISWA, MATERI,
STATUS. Semua Skript SQL mengenai
database tersebut, otomatis tersimpan di
C:\Program
Files\Ispirer\SQLWays
3.9\Export. Langkah berikutnya adalah
menentukan database tujuan di database
PosgreSQL dan mengimpor datanya. Di
database PostgreSQL, buat database
dengan nama yang sama yaitu KURSUS.
Di sini, database tujuannya tetap dibuat
sama, karena pada tahap pertama ini
hanya
akan
memigrasi
database
KURSUS dari Microsoft Access ke
PosgtreSQL, selanjutnya baru pada saat
migrasi tahap 2, data dipetakan dari
sistem lama (SILEPKOM) ke sistem
baru (SILEMBAGA).
Setelah proses impor selesai,
laporan proses tersebut dapat dilihat
dengan View Report. Langkah terakhir,
memeriksa database KURSUS di
PostgreSQL, di mana 5 tabel telah
berhasil dimigrasi, beserta data-datanya.
Langkah yang sama dilakukan
untuk memigrasi database Workshop,
dengan DSN yang bernama Workshop.
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Proses Migrasi Tahap II
Persiapan untuk migrasi antar
sistem lama (SILEPKOM) ke sistem
baru (SILEMBAGA) terdiri dari 2 tahap,
yaitu Data Cleansing dan Data Mapping.
Dalam database Kursus dan Workshop
(Sistem SILEPKOM) terdapat tabel
CPESERTA,
CPERIODE,
MAHASISWA, MATERI, STATUS,
data-data tabel tersebut akan dimigrasi
dan dipetakan ke SILEMBAGA ( Tabel
LEMBAGA, LAB, MATERI, RUANG,
JADWAL,
DAFTAR,
PESERTA,
MHS).
Data Cleansing adalah proses
mempersiapkan data sistem lama untuk
dimigrasi ke sistem baru. Karena
arsitektur, bisnis proses, keadaan tabel
atau faktor lain di sistem baru biasanya
berbeda dengan keadaan sistem lama,
maka harus dilakukan modifikasi (baik
tipe data, ukuran field, constraint dsb)
agar sesuai dengan keadaan sistem yang
baru, dan pemilihan atau penyaringan
data dari yang tidak sesuai (akibat
pemasukan data yang salah, dsb). Adapun yang dilakukan pada proses data
cleansing ini adalah tabel dalam database
Kursus dan Workshop yang dimigrasi
adalah MAHASISWA,
CPESERTA,
CPERIODE, MATERI, dan STATUS.
Data dibatasi untuk pelaksanaan
Kursus dan Workshop sejak tahun 2000
sampai dengan pertengahan 2006.
Sedangkan data sebelumnya tetap
disimpan sebagai dokumentasi di
SILEPKOM. Memanipulasi data (baik
tipe data, ukuran field) agar sesuai
dengan
keadaan sistem baru, dan
pemilihan atau penyaringan data dari
yang tidak sesuai antara lain: kode
materi tidak benar, kode periode tidak
benar, nama lab tidak benar, kursus atau
workshop yang sudah tidak dibuka , dst.
Hal-hal tersebut diperbaiki dan distandarisasi, agar mudah dalam proses
mapping nantinya.
Dari hasil data cleansing didapat
untuk materi kursus: jumlah awal = 24,
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jumlah yang dimigrasi ke SILEMBAGA
= 17. Materi workshop: jumlah awal =
56, jumlah yang dimigrasi ke
SILEMBAGA = 26. Periode kursus: 445
dari 588 periode. Periode workshop :534
dari 658. Peserta kursus: 12687 dari
17561. Peserta workshop: 13788 dari
18290
Data Mapping adapun perubahan
yang
terjadi
adalah
data
dari

SILEPKOM memiliki 2 database
(Kursus dan Workshop), sedangkan
dalam sistem baru (SILEMBAGA)
menjadi 1 database, yang hanya
dibedakan berdasar kodenya (K atau W).
Maka data akan dimapping atau
dipetakan ke tabel tabel baru yang
sesuai.

Gambar 5. Tabel Database Kursus SILEPKOM Sebelum Dimigrasi (M Access)

Gambar 6. Tabel Database Kursus SILEPKOM Setelah Dimigrasi Ke Postgres
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Gambar 7. Keadaan Data Tabel Mahasiswa Sebelum Migrasi (M Access)

Gambar 8. Keadaan Data Tabel Mahasiswa Setelah Migrasi (Postgres)

Gambar 9. Keadaan Data Mahasiswa Setelah Migrasi SILEPKOM - SILEMBAGA

4. PENUTUP
Kesimpulan
Setelah melakukan serangkaian
proses, dapat disimpulkan bahwa migrasi
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data SILEPKOM ke SILEMBAGA,
melalui 2 tahap migrasi. Pertama adalah
migrasi sistem SILEPKOM dari
database Microsoft Access menjadi
database
Postgresql.
Migrasi
ini
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dilakukan secara otomatis dengan
bantuan tools SQL Ways. Hal yang
utama dilakukan adalah proses ekspor
dan impor. Kedua adalah migrasi
SILEPKOM ke SILEMBAGA di
Postgres. Hal utama yang dilakukan
adalah data cleansing, data mapping dan
proses input data secara otomatis dengan
prosedur kursor di PL/PGSQL..
Dari kedua tahap tersebut, data
SILEPKOM telah berhasil dimigrasi dan
disesuaikan dengan SILEMBAGA,
dengan jumlah data tetap tidak berubah,
tidak ada data yang hilang, isi data valid
(sama persis dengan keadaan data awal
di SILEPKOM). Dengan migrasi secara
otomatis ini, data tidak perlu diinput satu
persatu secara manual, dan mengurangi
resiko kesalahan saat pemasukan data.
Saran
Untuk mempermudah migrasi
mendatang, sebaiknya menyediakan
dokumentasi sistem secara lengkap
(struktur tabel, keterhubungan tabel,
aplikasi , program, user manual, dll).
Perlu juga untuk berusaha mencari
alternatif lain dalam penyediaan tools
migrasi yang sesuai dengan kebutuhan
(faktor biaya, waktu, kualitas, maupun
keuntungan lain).
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