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Pertumbuhan jumlah data meningkat tajam melebihi perkembangan spesifikasi teknis 

komputer, sehingga data itu semakin besar jumlahnya, atau Big Data. Bagi beberapa orang 

memandang bahwa Big Data itu merupakan konsep. 

Big Data terdiri dari kumpulan data yang banyak sekali, terutama jumlahnya (volume), 

ragamnya (variasi), kecepatan (velocity), dan/atau variabilitas yang memerlukan arsitektur agar 

penyimpanan, pengolahan, dan analisis dapat menjadi efisien.

Data science atau Ilmu data adalah interdisiplin atau gabungan dari beberapa disiplin, 

dalam data science terdapat gabungan 3 disiplin :

TRANSFORMASI DALAM EKOSISTEM DATADefinsi Big Data dan Data Science

BIG DATA

DATA SCIENCE

Tetapi sebenarnya Big Data itu dapat didefinisikan :

Volume
(Ukuran 

kumpulan data)

Variasi
(Data dari beberapa repositori, 

domain atau jenis)

Variabilitas
(Perubahan karakteristik lain)

Kecepatan
(Laju aliran)

Business
Acumen

Statistic/
Math

Computer
Science

disiplin ini berfungsi untuk membantu aktivitas 
penyimpanan data, pengamanan data melalui 
cyber security, hingga penyampaian data 
seketika (real-time)

dikarenakan data berisi teks dan angka, maka 
disiplin statistika berperan banyak, bahkan 
hingga diperuntukkan machine learning.

Tanpa business acumen ini data yang disajikan 
hanya rasio-rasio matematik biasa. Tetapi 
dengan ditambahkan disiplin ini maka data 
dapat disajikan menjadi insight untuk bisnis.

KEBUTUHAN UNTUK BERTRANSFORMASI

SEBELUM BERTRANSFORMASI

Ekosistem adalah komunitas yang saling berinteraksi satu sama lain berikut dengan 

lingkungan fisiknya. Bagian-bagian didalam ekosistem antara lain sumber data, 

pembersihan data, penyimpanan data, data science tools dan analytical tools.

Beberapa tahun lalu sebelum komputasi awan meningkat, banyak organisasi bisnis memiliki 

data pada sistem yg on-premise. Banyak eksekutif meyakini bahwa dengan mengelola 

lingkungan teknologi informasi yang tertutup lebih mengamankan data mereka. 

Cara eksekutif perusahaan membuat pelaporan adalah dengan menghubungi staf atau 

engineer TI untuk mengumpulkan sejumlah data yang diperlukan kedalam folder tertentu. 

Eksekutif tersebut kemudian memindahkan datanya pada Excel, membersihkan data dari 

data yang tidak perlu, dan menghasilkan pelaporan. Persis seperti tergambar pada bagan 

dibawah ini.

Dikarenakan teknologi berevolusi dari on-premise menjadi komputasi awan dimana 

komputasi awan menawarkan skalabilitas yang tinggi tetapi murah harganya, komputasi 

awan diterima oleh banyak organisasi bisnis. Data mengalir dari satu organisasi bisnis ke 

organisasi bisnis lainnya dengan menggunakan API, dimana memungkinkan pihak luar 

bertransaksi dengan perusahaan. Data sekarang ada dimana-mana.

Ditambah lagi dengan kebutuhan bisnis yang menuntut kecepatan tinggi dengan meminta 

data seketika dan kebutuhan-kebutuhan untuk analytics tools dan data science tools 
membuat ekosistem data bertransformasi, seperti berikut ini.

Contact
Engineer

Dump
Data Convert to

Excel
Clean the

Data
Generate

Report
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Perbedaan Antara Big Data dan Business Intelligence
SETELAH BERTRANSFORMASI :

Sebagaimana dapat dilihat pada bagan kedua, sumber data beragam dari data yang 

terdapat pada komputasi awan, database local seperti data ERP atau Core Banking 
System, dan juga REST API. Seluruh data dapat dihasilkan seketika dan disimpan dalam 

raw storage seperti Hadoop.

Hadoop adalah kerangka kerja yang memungkinkan pemrosesan data yang tersebar dan 

besar jumlahnya menyeluruh pada tiap cluster komputer. Hadoop memiliki dua 

komponen: HDFS, sistem file terdistribusi, dan MapReduce, yaitu sebuah sistem untuk 

pemrosesan secara sekumpulan data pada HDFS secara paralel.

Seperti biasanya bahwa data perlu dibersihkan dan selanjutnya disimpan kedalam data 

warehouse yang nantinya menjadi input untuk Data Science & Analytical Tools.

Data Cleansing

RAW Storage

Reporting Tools
Data Science Tools

Analytics Tools

Real Time

REST API

Local Database

Cloud

Bagan berikut ini menggambarkan business intelligence, dimana pada era business intelligence 

itu sumber data berasal dari local database. Masing-masing aplikasi, misalnya aplikasi CRM, 

ERP dan sebagainya memiliki database masing-masing.

Melalui ETL atau Extract, Transform, Load data dari local database dikumpulkan kedalam data 

warehouse. Kemudian menggunakan OLAP tools untuk diinput kedalam Business Intelligence 
yang menyajikan report, seperti ad-hoc report, dashboard, maupun report yang dicetak.
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Business Intelligence

Apa yang membedakan antara
Big Data dan Business Intelligence?

CRM Data

Data
Warehouse

OLAP
Engine

Reporting
Engine

Ad-hoc report

Dashboard

Printed Report

ETL

Finance
Data

Operation
Data



Perbedaan Antara Data Analysis dan Data Analytics

Bagan berikut menggambarkan arsitektur Big Data, pada era Big Data ini sudah ada komputasi 

awan (cloud computing) dan Rest API yaitu interface antar aplikasi yang memungkinkan 

mengalirnya transaksi data.

Data analysis adalah sebuah proses mulai dari inspeksi, pembersihan data (cleansing), pembuatan 

model (modeling) data yang bertujuan untuk pencarian informasi  maupun pembuatan keputusan. 

Sebagai contoh adalah grafik penjualan dimana dari grafik tersebut dapat dianalisis tren penjualan 

secara keseluruhan atau per wilayah penjualan atau per periode waktu.

Selama ini perusahaan telah banyak melakukan (1) Descriptive dan (2) Diagnostic, contoh descriptive 
adalah berbagai jenis pelaporan, baik untuk internal maupun untuk eksternal. Contoh diagnostic yang 

telah banyak dilakukan adalah audit report yang mencoba mencari perbaikan internal perusahaan.

Ada beberapa perusahaan yang telah melakukan predictive analytics, misalnya bank yang 

menyediakan economic outlook untuk memprediksikan tingkat pertumbuhan ekonomi pada 

masing-masing industri. Contoh lain adalah credit score untuk mengetahui potensi calon debitur 

melunasi kewajibannya.

Sedangkan prescriptive analytics ini adalah yang paling bernilai tinggi dari sekian jenis analytics 
dikarenakan hasil analytics-nya memberikan jawaban ‘how can we make it happen?’

Pada era ini juga telah berkembang kebutuhan-kebutuhan data science, sehingga pengguna 

data tidak hanya business users melainkan juga data scientist.

Data analytics lebih mendalam dari data analysis, sehingga dikategorikan menjadi 4, yaitu:

BIG DATA
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REST API

CLOUD

CRM Data

Operation Data

Finance Data

Distributed
Processing

Distributed
Storage

Analytics
&

Visualization
technology

Business
Users

Data
Scientist

Data analysis dan data analytics terdengar serupa, tetapi 
sebenarnya berbeda. Apa yang membedakan keduanya?

DATA ANALYSIS

DATA ANALYTICS

DESCRIPTIVE DIAGNOSTIC PREDICTIVE PRESCRIPTIVE

- What 
happened

- E.g. Reports

- How can we 
make it 
happen ?

- Why did 
happen ?

- E.g. fraud 
detection, 
performance 
test

- What will 
happen ?

- E.g. economic 
outlook, will 
the fraud 
happen again ?



Big Data menjadi penyedia suatu 

pandangan atau pemikiran baru yang 

mana pandangan/pemikiran belum 

tentu tersaji sebelumnya. Sebuah 

contoh lain selain industri manufaktur 

adalah pada industri asuransi, dimana 

riwayat hidup tertanggung, seperti 

riwayat penyakit yang pernah 

dideritanya, dapat dianalisis dan 

ditentukan tarif premi asuransinya.

Penemuan Berbasiskan Data

BIG DATA VALUE
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Alasan mengapa big data berkembang cepat belakangan ini adalah karena big data itu 

menghasilkan nilai. Nilai apa yang diperoleh dari big data?

Bagan berikut ini menggambarkan bagaimana industri manufaktur menciptakan nilai 

bisnis mereka.

Dalam menerapkan Big Data untuk perusahaan anda, beberapa hal berikut ini perlu 

dipersiapkan.

Merancang Big Data
Untuk Perusahaan Anda

Dengan menggunakan data yang 

dimiliki organisasi bisnis, tiap keputusan 

yang dibuat menjadi lebih transparan 

dan dapat memecahkan silo (silo adalah 

terisolasi atau terpisah-pisah antar 

sistem, antar divisi, antar proses dsb). 

Big data dianalisis secara menyeluruh 

antar fungsi misalnya dalam industri 

manufaktur dimana bagannya disajikan 

dibawah. 

Menciptakan transparansi

Dengan menganalisis Big Data dapat 

ditentukan segmentasi pelanggan dan 

dibuat kustomisasinya. Produk harus 

dibuat berdasarkan segmentasi 

pelanggan agar dapat terus memenuhi 

kebutuhan mereka.

Segmentasi dan Kustomisasi

Dengan menganalisis big data maka perusahaan dapat menciptakan inovasi produk baru yang 

sesuai dengan keinginan maupun kebiasaan para pelanggan.

Inovasi & Produk Baru

Kemampuan sebuah otomatisasi, algoritma 

yang digunakan untuk menganalisis 

sekumpulan Big Data dapat digunakan 

untuk menggantikan keputusan serta 

perhitungan-perhitungan yang dibuat 

secara manual dengan proses yang 

otomatis. Sehingga pekerjaan menjadi lebih 

cepat dan akurat.

Kemampuan Sebuah Otomatisasi
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Business
Value

Price

Product Mix
Portfolio

Process
Eficiency

Manufacturing
Cost Efficiency

Inventory

Receivable

Reduce
Cost

Generate
Revenue

Reduce
Working Capital

Volume

Price
Optimization Price  Data Driven

Discovery

Innovative
Products

Automation

Manufacturing
Cost Data Driven

Discovery

Inventory &
receiveable

transparency &
data driven
discovery

Segmentation &
CustomizationDistribution

Customer Loyalty

Sales team
Effectiveness

Process
Simplification

Inventory
Turnover

Receivable
Turnover

Fit-to-market
Products
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1. Problem definition
2. Data governance
3. Data Readiness
4. Organizational Readiness
5. Technology readiness

Big Data Maturity Assessment
Agar secara sistematis dapat meningkatkan kapabilitas perusahaan mengenai Big Data maka 

perlu dimulai dari assessment yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapan dan dimulai 

dari mana persiapannya.

Kertas kerja dapat dibuat semacam tabel scorecard. Beberapa aspek yang dinilai :

Penilaian bisa menggunakan score, seperti CMM (Capability Maturity Model) maupun score 
yang dikembangkan oleh institusi lainnya, yang disajikan pada Appendix 2.
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Untuk memperoleh hasil yang nyata dari investasi pada Big Data diperlukan suatu strategi, 

agar setiap langkah implementasi on-track dan investasinya menghasilkan nilai.

Checklist ini dapat membantu dalam penyusunan Big Data Strategy.

Big data center of excellence ini adalah suatu fungsi didalam perusahaan, seperti halnya fungsi 

marketing untuk memasarkan, fungsi penjualan untuk menjual, fungsi produksi untuk 

memproduksi dan seterusnya.

Fungsi Big Data Center of Excellence tidak hanya berfungsi sebagai pusat pengolahan data 

saja, tetapi jauh lebih dari itu. Fungsinya:

1. Untuk mempercepat pengadopsian Big Data didalam perusahaan.

2. Sebagai fondasi untuk menjadikan perusahaan yang data-driven

Big Data Strategy

Bagian ini berisikan latar belakang diperlukannya Big Data, 

misalnya yang melatar belakangi adalah :

1. Arahan strategi perusahaan

2. Inisiatif transformasi digital

3. Terkait merger dan akuisisi, dan sebagainya

Latar Belakang

Tujuan utama adanya data strategy adalah untuk 

menaikkan nilai bisnis (business value) perusahaan, 

sehingga pada bagian ini dituliskan business value yang 

akan dicapai dengan adanya Big Data. Sebagai contoh 

dapat dilihat Value of Big Data pada halaman sebelumnya.

Business Case

Penentuan tujuan yang akan dicapai ini hendaknya 

memperhatikan SMART (Specific, Measurable, Agreed upon, 
Realistic, Time-based)

Tujuan yang ingin
dicapai

Bagian ini menjabarkan strategy kedalam roadmap atau 

tahapan-tahapan implementasi Big Data.
Implementation
Roadmap

Seluruh penyebab kegagalan maupun keberhasilan 

dituliskan pada bagian ini, agar terpantau cara 

meminimumkan resiko.

Resiko dan Faktor
Keberhasilan

Pada bagian ini diisikan perkiraan biaya-biaya yang 

dikeluarkan.
Estimasi anggaran

Pada bagian ini berisikan KPI. KPI diperlukan untuk 

menunjang keberhasilan serta implementasinya on the 
track.

KPI (Key Performace
Indicator)

BIG DATA CENTER OF EXCELLENCE

Team, sebagai aset terpenting dalam 

perusahaan khususnya didalam Big Data 
Center of Excellence, yang terdiri dari Big 

Data Scientist dan Big Data Engineer, 
kemampuan tim ini meliputi 3 disiplin yang 

telah dijelaskan pada halaman sebelumnya.

Merupakan tempat 

kerja team.

Proof of Concept ini adalah 

showcase solution, setiap hasil 

rancangan dan konsep 

dibuktikan hasilnya melalui 

PoC ini.

Agile, sebagai cara kerja, 

dengan agile ini memudahkan 

penyesuaian terhadap 

permintaan-permintaan 

model data yang baru.

Charging ini selayaknya Return on 
Investment. Jadi dengan adanya 

Big Data Center of Excellence ini 

menghasilkan nilai bagi investasi 

yang dikeluarkan.

Big Data
Center of
Excelence

Team

Lab

PoCAgile

Charging
Model



Sebelum menginvestasikan pada software dan hardware untuk Big Data perlu ditetapkan 

terlebih dahulu :

Digital Data Services adalah sebuah unit usaha didalam PT Equine Global yang membantu 

para pelanggan dalam beberapa layanan :

Beberapa definisi data dari berbagai sumber disajikan pada tabel berikut

PT Equine Global memiliki pilar kapabilitas dalam dunia digital yang digambarkan berikut ini.
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Kunci Keberhasilan
Penerapan Big Data

Sekilas Tentang Digital Data Services

Visi &
Tujuan

Big Data
Readiness

Big Data Center of
Excellence

1. Visi mengenai Big Data ini penting sekali, tanpa visi 

yang jelas maka implementasi Big Data menjadi tidak 

terarah ke satu tujuan.

2. Berbagai Kesiapan. Setelah visi mengenai Big 
Data beserta tujuannya ditetapkan, maka langkah 

selanjutnya adalah penentuan berbagai kesiapan 

yang diperlukan.

3. Big Data Center of Excellence. Ini adalah 

perwujudan dari visi dan kesiapan-kesiapan 

menuju tujuan perusahaan dengan 

mengembangkan Big Data.

Blockchain

Cyber
Security

Cloud

Big Data &
Business
Analytics

- End-to-end 
Journey Redesign

- Digital Strategy

- Data Analytics 
Master Plan

- Machine Learning
- Big Data 

Readiness

- Blockchain Need 
Assessment

- Blockchain 
Readiness

Create Magnificent
Digital

Transformation

Harness
The Power of

Data & Analytics

Bring Up-to-date
Core

Technologies

“Big data is high-volume, high-velocity and high-variety information assets 

that demand cost-effective, innovative forms of information processing for 

enhanced insight and decision making.”

3Vs Gartner

“Although Big data doesn't refer to any specific quantity, the term is often 

used when speaking about petabytes and exabytes of data.”
Volume Techtarget

“Big data is data that contains enough observations to demand unusual 

handling because of its sheer size, though what are unusual changes over 

time and varies from one discipline to another.”

Bigger Data Annette Greiner

“What’s ‘big’ in big data isn’t necessarily the size of the databases, it’s the big 

number of data sources we have, as digital sensors and behavior trackers 

migrate across the world.”
Not Only Volume

Quentin Hardy

“…our original definition was a system that (1) was capable of storing 10 TB of 

data or more … As time went on, diversity of data started to become more 

prevalent in these systems (particularly the need to mix structured and 

unstructured data), which led to more widespread adoption of the “3 Vs” 

(volume, velocity, and variety) as a definition for big data.”

Chris Neumann

Concept Author Definition

“Big data, which started as a technological innovation in distributed 

computing, is now a cultural movement by which we continue to discover 

how humanity interacts with the world—and each other—at large-scale.”
Cultural Change

Drew Conway

“‘Big data’ represents a cultural shift in which more and more decisions are 

made by algorithms with transparent logic, operating on documented 

immutable evidence. I think ‘big’ refers more to the pervasive nature of this 

change than to any particular amount of data.”

Daniel Gillick

“‘Big data’ is more than one thing, but an important aspect is its use as a 

rhetorical device, something that can be used to deceive or mislead or 

overhype.”

Cathy O’Neil
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CMM (Capability

Maturity Model)

Center for

Data Science

Berikut ini disajikan score yang dapat digunakan untuk menilai Big Data Maturity

Analytically
Impaired

Localized
Analytics

Analytical
Operation

Analytical
Enterprise

Data-driven
Enterprise

1

2
3

4
5

Lagging
Basic

Advance
Leading

1

2

3

4
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