










Data Science is the extraction of knowledge from large volumes of 
data that are structured or unstructured, which is a continuation 

of the field data mining and predictive analytics, also known as 
knowledge discovery and data mining (KDD)





“Big data is a broad term for data sets so large or complex that traditional 
data processing applications are inadequate. Challenges include analysis, 

capture, data curation, search, sharing, storage, transfer, visualization, 
and information privacy.” (Wikipedia)

“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.” (Gartner)

BIG DATA



“Big Data adalah gerakan atau inisiatif organisasi-organisasi
untuk mengambil, menyimpan, memroses, dan menganalisa
data-data yang sebelumnya tidak memungkinkan atau tidak
ekonomis untuk diambil, disimpan, diproses, dan dianalisa.”



Penyebab Suatu Teknologi

Atau Konsep Dikembangkan

 Untuk menyelesaikan suatu masalah
 Untuk mempermudah penyelesaian suatu masalah
 Ada orang pintar yang sedang iseng dan nggak ada kerjaan



data science adalah sebuah terminologi yang mulai ngetrend di tahun 2013











Meledaknya volume data yang suatu organisasi ingin simpan atau proses

Salah satu perusahaan telekomunikasi butuh menyimpan lebih dari 1 
milyar record data aktivitas browsing internet pengguna.

1 milyar record itu hanya data sehari

VOLUME
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Teknologi big data tidak hanya menyediakan solusi untuk menyimpan
data, namun juga untuk mengolah dan menganalisa data bervolume besar



Lalu, kenapa tidak semua data dilempar ke big data saja? Kenapa harus
masih memakai database atau data warehouse atau network storage?



Database/data warehouse sangat ideal untuk menyimpan
data yang dibutuhkan untuk operasional day-to-day suatu

organisasi, atau untuk menghasilkan report bulanan. 

Namun, cost per terabyte (biaya penyimpanan) jauh lebih
tinggi dibandingkan big data platform seperti Hadoop.



untuk menyimpan data-data yang belum diketahui nilai bisnisnya dan dalam volume besar, 
platform berbasis big data seperti Hadoop memberikan solusi yang lebih masuk akal



Lalu, sebesar apakah volume data agar bisa disebut big data?

Jika volume data membuat data tersebut tidak ekonomis/mungkin lagi untuk disimpan
di solusi penyimpanan data tradisional (network storage/database/data warehouse)



VELOCITY

Permasalahan ini berkaitan erat dengan permasalahan
volume data, karena kecepatan data dibuat umumnya

berbanding lurus dengan volume data. 

Data tidak hanya datang dalam jumlah besar, tetapi juga dalam
tempo yang lebih singkat dan bahkan ada yang real-time.



Salah satu perusahaan telekomunikasi di Australia, misalnya, 
butuh untuk menganalisa kualitas koneksi internet jutaan
pelanggannya secara near real-time. 

Setiap beberapa menit sekali, jutaan record data jaringan ditaruh ke platform big data, lalu
dianalisa pada saat itu juga. Hasil analisa tersebut langsung divisualisasikan ke dashboard 

tim jaringan, dan tim jaringan bisa langsung bertindak apabila ada satu daerah yang 
mendadak mengalami penurunan kualitas koneksi internet



VARIETY
permasalahan yang terjadi karena keberagaman
data, baik itu dari format file data yang masuk, 
maupun format/struktur dari isi data tersebut



Platform big data memungkinkan kita untuk
“store first, define structure later”



Jika dilihat dari sudut pandang teknologi, big data adalah sebagai enabler dan promoter untuk aktivitas data 
science, terutama untuk data-data yang sebelumnya sulit atau belum pernah diproses dan digali nilainya



Teknologi yang berhubungan dengan big data akan memudahkan proses 
pengumpulan data-data yang sebelumnya tidak bisa/mudah untuk dikumpulkan



Potensi

Sampai saat ini, baru sebagian kecil data yang telah dianalisis. Big Data dalam
bisnis menjadi strategi yang baik dalam mengolah informasi mentah menjadi

keuntungan yang terus mengalir ke organisasi bisnis setiap hari



Mengapa Big Data Penting?
tidak hanya berputar pada jumlah data yang organisasi
miliki, tetapi hal yang penting adalah bagaimana
mengolah data internal dan eksternal

Kita dapat mengambil data dari sumber manapun dan menganalisanya untuk
menemukan jawaban yang diinginkan dalam bisnis, seperti: 
1) pengurangan biaya; 
2) pengurangan waktu; 
3) pengembangan produk baru dan optimalisasi penawaran produk; dan
4) pengambilan keputusan yang cerdas



Ketika organisasi mampu menggabungkan jumlah data besar yang dimilikinya
dengan analisis bertenaga tinggi, organisasi dapat menyelesaikan tugas-tugas
yang berhubungan dengan bisnis, seperti :

 Menentukan akar penyebab kegagalan untuk setiap masalah bisnis.
 Menghasilkan informasi mengenai titik penting penjualan berdasarkan kebiasaan

pelanggan dalam membeli.
 Menghitung kembali seluruh risiko yang ada dalam waktu yang singkat.
 Mendeteksi perilaku penipuan yang dapat mempengaruhi organisasi. 










