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Big Data Statistics
Google mendapatkan lebih dari 3,5 miliar pencarian setiap hari.
• Google tetap menjadi shareholder tertinggi pasar search engine, dengan 87,35% pangsa pasar
search engine global pada Januari 2020.
• menunjukkan bahwa ini berarti 1,2 triliun pencarian setiap tahun, dan lebih dari 40.000
query pencarian per detik.
• Terlebih lagi, 15% dari semua penelusuran Google baru belum pernah diketik sebelumnya!
Jadi, ini bukan kasus pengulangan kumpulan informasi yang sama.

Source: Internet Live Stats

Big Data Statistics
Pengguna WhatsApp bertukar hingga 65 miliar pesan setiap hari.
• basis pengguna 2 miliar orang.
• WhatsApp tersedia di 180 negara dan 60 bahasa berbeda di seluruh dunia.
• 5 juta bisnis secara aktif menggunakan aplikasi WhatsApp Business untuk terhubung dengan
pelanggan mereka
• Ada lebih dari 1 miliar grup WhatsApp di seluruh dunia?

(Source: Connectiva Systems)

Big Data Statistics
Pada tahun 2020, akan ada sekitar 40 triliun gigabyte data (40
zettabytes)
• Salah satu dari sekian banyak prediksi tentang jumlah big data berasal dari studi IDC - “The
Digital Universe in 2020”. Menurut sumbernya, tahun ini, kita akan memiliki data sekitar 40
triliun gigabyte, (40 zettabytes).
• Studi yang sama menunjukkan bahwa ukuran data besar pada tahun 2010 berada di 1,2
zettabytes.
• Selain itu, IDC memberi informasi berguna lainnya yang membantu menjawab pertanyaan
tentang seberapa cepat data berkembang? Laporan IDC mengatakan bahwa dunia digital akan
berlipat ganda setiap dua tahun hingga 2020.

(Source: EMC)

Big Data Statistics
90% dari semua data, dibuat dalam dua tahun terakhir pada
tahun 2017
• berasal dari studi IBM tahun 2017, dijelaskan bahwa 90% dari semua data di dunia saat itu
telah dibuat dalam dua tahun terakhir.
• Pada tahun 2012, terdapat 2,5 miliar pengguna internet. Pada 2014, angka ini mencapai angka
3 miliar, dan pada 2019 ada 4,1 miliar orang yang online.
• jumlah data meningkat secara eksponensial dari waktu ke waktu, dan mungkin hal yang
sama untuk pengguna internet.

(Source: IBM)

Big Data Statistics
Saat ini, seseorang membutuhkan kira-kira 181 juta tahun untuk
mengunduh semua data dari internet.
• berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendownload semua data dari internet?
• Sumber menggunakan nilai berikut:
• 33 zettabytes data dan kecepatan unduh rata-rata 46Mbps. Hasil yang didapatkan sekitar
181,3 juta tahun.

(Source: Unicorn Insights)

Big Data Statistics
Pengguna internet menghasilkan sekitar 2,5 triliun byte data
setiap hari
• Dengan perkiraan jumlah data yang dihasilkan pada tahun 2020 (40 zettabytes), Jadi berapa
banyak data yang dihasilkan setiap hari? 2,5 triliun byte atau 0,0025 zettabytes.

(Source: Data Never Sleeps 5.0)

Big Data Statistics
Pada 2019, pengguna internet menghabiskan 1,2 miliar tahun
untuk online
• Pada 2019, kami memiliki 4,39 miliar pengguna internet.
• Menurut laporan terbaru dari Digital 2019, pengguna internet menghabiskan 6 jam 42 menit
di internet yang dengan jelas menggambarkan pertumbuhan data yang pesat.
• Jadi, jika masing-masing dari 4,39 miliar pengguna internet menghabiskan 6 jam 42 menit online
setiap hari, kita telah menghabiskan 1,2 miliar tahun online pada tahun 2019 saja.

(Source: Digital 2019)

Big Data Statistics
Media sosial menyumbang 33% dari total waktu yang dihabiskan
untuk online.
• Rata-rata pengguna internet sekarang menghabiskan 6 jam dan 43 menit untuk online setiap
hari, secara khusus Indonesia menghabiskan rata-rata 7 jam 59 menit.
• Terlebih lagi, pengguna internet dunia akan menghabiskan 1,25 miliar tahun secara kumulatif
untuk online pada tahun 2020, dengan lebih dari sepertiga dari waktu tersebut dihabiskan untuk
menggunakan media sosial..
• GlobalWebIndex melaporkan bahwa kita sekarang menghabiskan rata-rata 2 jam dan 24
menit per orang, per hari menggunakan media sosial, naik 2 menit per hari sejak saat ini
tahun lalu dan khususnya di Indonesia dengan rata-rata 3 jam 26 menit.

(Source: wearesocial.com)

Mengejutkan?
Mari mengenal Big Data ~

Apa itu Big Data?
• Big Data adalah data yang skala, distribusi, keragaman, dan /
atau ketepatan waktunya memerlukan penggunaan arsitektur
teknis dan analitik baru untuk memungkinkan wawasan/
pengetahuan yang membuka sumber baru nilai bisnis.
McKinsey & Co

• Big data adalah kemampuan untuk mengelola sejumlah besar data
yang berbeda, dengan kecepatan yang tepat, dan dalam kerangka
waktu yang tepat untuk memungkinkan analisis dan reaksi secara
real-time.

Karakteristik Big Data
• Istilah "big data" mengacu pada data yang sangat besar, cepat atau
kompleks sehingga sulit atau tidak mungkin untuk diproses
menggunakan metode tradisional.
• Konsep big data mendapatkan momentum di awal 2000-an ketika
analis industri Doug Laney mengartikulasikan definisi big data yang
sekarang-mainstream sebagai 3V:
• Volume: Seberapa banyak data
• Velocity: Seberapa cepat data tersebut diproses
• Variety: Berbagai jenis data

Karakteristik Big Data
• Seiring waktu, karakteristik dari big data meningkat menjadi 4V yaitu
Veracity (Kebenaran Data), dan berkembang lagi menjadi 5V yaitu Value
(Nilai).

Veracity (Kebenaran Data)
Kualitas dan asal data. Veracity dapat diartikan sebagai konsistensi, kelengkapan, integritas dan
ambiguitas dari suatu data.

Value (Nilai)
Hasil yang diberikan kepada pengguna.

Karakteristik Big Data

Seiring waktu, karakteristik dari big
data meningkat berdasarkan issue
dan tantangan kedepan, dari 10V
sampai 42V dan seterusnya.
Source:
Khan, N., Salehian, S., dan Alsaqer, M., 2018,
The 10 Vs, Issues and Challenges of Big Data

Rantai Nilai
Data – Informasi – Pengetahuan – Keputusan
Data kehadiran Pegawai

•
•
•

Types Of Big Data
Structured
Setiap data yang dapat disimpan, diakses dan diolah dalam bentuk format tetap disebut sebagai
data 'terstruktur'.

Unstructured
Setiap data dengan bentuk atau struktur yang tidak diketahui. Contoh file teks, gambar, video, dll.

Semi-structured
• Data semi terstruktur dapat berisi kedua bentuk data tersebut.
• data semi-terstruktur sebagai bentuk yang terstruktur tetapi sebenarnya tidak ditentukan, oleh
salah satunya definisi tabel dalam DBMS relasional.
• Contoh data semi terstruktur adalah data yang direpresentasikan dalam file XML.

https://www.igneous.io/blog/structured-data-vs-unstructured-data

Siklus Manajemen Big Data
• data pertama-tama harus diambil, kemudian
diatur dan diintegrasikan.

Capture

Act

Organize

• Setelah tahap ini berhasil dilaksanakan, data
dapat dianalisis berdasarkan masalah yang
sedang ditangani.
• Terakhir, manajemen / sistem mengambil
tindakan berdasarkan hasil analisis tersebut.
• Contohnya Rekomendasi buku berdasarkan
historis pencarian buku.

Analyze

Integrate

• Meskipun ini terdengar simple, ada hal-hal
tertentu dari fungsional ini yang rumit.

• Validasi adalah salah satu masalah yang sangat
penting

Big data Architecture
Interfaces and feeds
• yang membuat big data menjadi besar adalah
mengandalkan pengambilan banyak data dari banyak
sumber.
• Oleh karena itu, application programming interfaces
(APIs) akan menjadi inti dari arsitektur big data apa pun

Redundant physical infrastructure
• Infrastruktur fisik pendukung sangat penting untuk
pengoperasian dan skala arsitektur data yang besar
• data mungkin secara fisik disimpan di banyak lokasi
berbeda dan dapat dihubungkan bersama melalui jaringan

Big data Architecture
Security infrastructure
• Semakin penting analisis big data bagi perusahaan /
organisasi, semakin penting untuk mengamankan data
tersebut.
• perlu dipertimbangkan siapa yang diizinkan untuk melihat
data dan dalam keadaan apa mereka diizinkan untuk
melakukannya.

Operational data sources
• Pendekatan baru yang muncul untuk manajemen data di
dunia Big Data, termasuk dokumen, grafik, kolom, dan
arsitektur database geospasial. Secara kolektif, ini
dikenal sebagai NoSQL

Big data Architecture
Organizing data services and tools
• Jumlah data yang terus bertambah berasal dari berbagai sumber
yang tidak begitu teratur dan sangat besar.
• Evolusi teknologi komputasi, memungkinkan mengelola volume
data yang sangat besar yang sebelumnya hanya dapat ditangani
oleh superkomputer dengan biaya besar.

Beberapa tools diantaranya:
• MapReduce dirancang oleh Google sebagai cara untuk menjalankan serangkaian fungsi secara efisien terhadap
sejumlah besar data dalam mode batch
• Big Table dikembangkan oleh Google untuk menjadi sistem penyimpanan terdistribusi yang dimaksudkan untuk
mengelola data terstruktur dengan skala sangat besar
• Hadoop adalah kerangka kerja perangkat lunak yang dikelola Apache yang memungkinkan pemrosesan
terdistribusi dari kumpulan data besar di seluruh kluster komputer menggunakan model pemrograman
sederhana.

Big data Architecture
Analytical data warehouses and data marts
• Data warehouse: repositoridata yang dikelola secara terpisah
dari basis data operasional organisasi.

Big Data Analytics
• Analisis bisa menjadi sangat kompleks dengan big data.
• Contohnya: Social media analytics, text analytics

Reporting dan visualization
• Organisasi selalu mengandalkan kemampuan membuat laporan untuk memberi mereka pemahaman tentang apa
yang dikatakan data tentang segala hal.
• Dengan big data, pelaporan dan visualisasi data menjadi alat untuk melihat konteks bagaimana data terkait dan
dampak dari hubungan tersebut di masa depan.

Penggunaan Big Data
Area Penggunaan Big data sangat luas, dapat mulai dari bisnis,
kesehatan, lalu lintas, social media, strategi marketing, dll~

Big Data Hype

Delman dan Bonza memperoleh pendanaan di tengah
pandemi corona. Kedua startup penyedia solusi berbasis
big data ini pun berencana ekspansi, meski situasi sulit
akibat Covid-19. Delman mengumpulkan US$ 1,6 juta
atau Rp 23,6 miliar melalui pendanaan tahap awal (seed
funding) tersebut. Investasi ini dipimpin oleh Intudo
Ventures, dan diikuti investor lainnya yakni Prasetia
Dwiharma dan Qlue.

https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5eccf450b7c0d/dua-startup-bigdata-peroleh-pendanaan-di-tengah-pandemi-corona

Data Scientist, Data Analyst
dan Data Engineer
Data scientist
• bertanggung jawab membersihkan, memproses, dan mengolah data besar yang sudah dikumpulkan oleh
data engineer di suatu perusahaan

Data analyst
• mencari insight untuk memajukan bisnis dari berbagai aspek, lalu kemudian diberikan pada data engineer.
• juga bertanggungjawab untuk mengolah bahan yang diberikan untuk membuat eksperimen dan
menentukan strategi bisnis lanjutan.

Data engineer
• Data engineer bertugas untuk mengembangkan dan membuat desain arsitektur manajemen data dan
memonitor infrastrukturnya di dalam sebuah perusahaan.

LinkedIn’s Most Promising Jobs of 2019
2019’s Most Promising Jobs in the U.S.
#1. Data Scientist
• Median Base Salary: $130,000, Job Openings (YoY Growth):
4,000+ (56%), Career Advancement Score (out of 10): 9
• Top Skills: Data Science, Data Mining, Data Analysis, Python,
Machine Learning
#15. Machine Learning Engineer
• Median Base Salary: $182,000, Job Openings (YoY Growth):
709 (96%), Career Advancement Score (out of 10): 8
• Top Skills: Machine Learning, Python, Data Mining, Artificial
Intelligence, Data Science

Top 5
1.
2.
3.
4.
5.

Most In-Demand Hard Skills
Cloud Computing
Artificial Intelligence
Analytical Reasoning
People Management
UX Design

Linkedin 2020 Emerging
Jobs Report Indonesia
#1. Artificial Intelligence Specialist
• Top industries: Information Technology & Services, Computer Software, Internet, Higher Education,
Research
• Skills you need: Deep Learning, Machine Learning, TensorFlow, Computer Vision, Natural Language
Processing (NLP)

#4. Data Scientist
• Top industries: Information Technology And Services, Banking, Internet, Financial Services, Industrial
Automation
• Skills you need: Machine Learning, Data Analysis, Python (Programming Language), R, SQL

https://business.linkedin.com/content/dam/me/business/enus/talent-solutions/emerging-jobs-report/Linkedin_EJR_ID_final.pdf

Big Data Myths
Everybody is doing it / Semua orang melakukannya
• penelitian masih menunjukkan bahwa jumlah perusahaan yang secara efektif menerapkan teknologi Big Data
yang sebenarnya untuk bekerja masih kecil.
It’s all about size / Ini semua tentang ukuran
• Ukuran - volume - hanyalah salah satu karakteristik yang menentukan dari Big Data. Hal-hal lain seperti variasi
atau kecepatan data juga sama pentingnya.
• Data yang datang lebih cepat dan semakin cepat memprosesnya, data itu akan semakin mutakhir dan relevan.
• Data juga tersedia dalam bentuk yang semakin beragam - semakin banyak variasi data berarti Anda memiliki
lebih banyak cara untuk melihat tantangan - dan lebih mungkin menemukan solusi inovatif.

Big Data Myths
It will tell you what will happen next / akan memberi tahu apa yang akan terjadi

• Dalam hal memprediksi masa depan, data sebenarnya tidak memberi tahu apa pun yang pasti.
• Prediksi berdasarkan Big Data adalah tentang mengekstrapolasi (meramalkan kemungkinan) apa yang paling
mungkin terjadi di masa depan, berdasarkan apa yang diketahui telah terjadi di masa lalu.
• Jika menganalisis data real-time, hal itu juga dapat memperhitungkan apa yang terjadi saat ini. Tetapi prediksi
apa pun yang dihasilkan akan didasarkan pada probabilitas, dan selalu ada margin untuk kesalahan.
Big Data needs a big budget / Big Data membutuhkan anggaran yang besar
• Juga salah untuk mengasumsikan bahwa bisnis skala kecil tidak cukup dilengkapi untuk memanfaatkan Big Data.
• Bisnis skala kecil memiliki pendekatan yang lebih dipersonalisasi untuk menjalankan dan mengelola operasi
sehari-hari, dan dengan logika ini, mereka cenderung lebih efisien dengan pengelolaan Big Data menggunakan
open-source software.

Big Data Myths
Big Data is only an issue if you are in IT

• Beberapa dekade yang lalu, satu-satunya komputer dalam sebuah organisasi, jika ada, akan menjadi satusatunya domain departemen TI. Ketika komputer pribadi menjadi lebih murah dan lebih mudah diakses, mereka
mulai muncul di setiap meja dan hampir setiap karyawan organisasi menggunakannya setiap hari.
• Prinsip yang sama berlaku untuk data.
Big Data Is an All-in-One Solution
• big data bisa jadi berantakan dan mengubah data mentah ini menjadi wawasan yang bermakna sangat penting.
• Keberhasilan big data bergantung pada data scientists, analysts, support staff and business managers. .
Semua ini bersama membuat analisis big data berguna.

Data Science: Reality Doesn't Meet
Expectations
1. People don’t know what “data science” does.
• Beberapa kita temui jobdesk yang tidak spesifik pada bidang IT, profesi yang berhubungan dengan data
masih termasuk hal yang baru dan terkadang kurang dipahami.

2. Data science leadership is sorely lacking
• Sebagian besar eksekutif yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan Data science tidak dididik
atau dilatih dalam teori dan teknik Data science yang sebenarnya.

3. Data science can’t always be built to specs
• Beberapa project tentang data sering kali hanya memiliki dampak yang kecil atau dampak yang tidak
secara langsung sering kali tidak disetujui dan masih minimnya perhatian pada aspek R&D.

4. You’re likely the only “data person”
• Profesi yang berhubungan data science tergolong unique dan niche sehingga hanya beberapa orang atau
bahkan hanya anda yang mengerti detail tentang data science

Data Science: Reality Doesn't Meet
Expectations
5. Your impact is tough to measure — data doesn’t always translate to
value
• Data Scientists sering kali memiliki peran "pendukung". Sebagian besar organisasi membuat sebagian
besar keputusan mereka tentang intuisi yang berasal dari pembacaan masa lalu dan pengalaman pribadi bukan dari analisis Data Scientist

6. Data & infrastructure have serious quality problems
• Membersihkan data mungkin menjadi pekerjaan utama Anda. Tantangan besar lainnya adalah menangani
data dengan infrastruktur yang buruk, salah satu contohnya adalah database yang tidak dioptimalkan
untuk kueri yang anda akan gunakan.

7. Data work can be profoundly unethical. Moral courage required
• praktik curang mengumpulkan dan menganalisis data pengguna pribadi, dari pesan pribadi mereka hingga
setiap interaksi mereka di aplikasi. Sebagai Data Scientist, mungkin tidak akan memiliki pelatihan etika
dalam keputusan produk yang dibuat terkait hal tersebut.

Bagaimana peranan
Big Data dimasa depan?
Dengan Adanya Covid-19, digitalisasi seakan dipaksa untuk
berkembang lebih cepat.

Thank You
Terima Kasih
Matur Nuwun
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