
Data Visualisation, Descriptive 

Analytics, and Business 

Intelligence for Credit Analyst

Bank Jateng Credit Analyst Brevet Program

Prepared by:

Ilham A. Yusuf

March 2021



Apa yang akan kita bahas?

• Ikhtisar Power BI Dekstop

• Menghubungkan Data

• Permodelan Data

• Membuat Visualisasi/Report

• Pengantar DAX

• Mempublikasikan Report

• Pengantar Power BI service
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Pengalaman

• AVP Brand Management, Marketing Strategy & Budget, Sharia Project 

Management, Risk Management, dan Business Analysis Manulife 

Indonesia (2014 - 2018)

• Pengelola Manajemen Risiko & Portfolio Kredit Divisi Manajemen

Risiko Bank BNI (2013 - 2014)

• Pengelola Perencanaan Pembelajaran; Pengelola Pengembangan

Kredit Kecil, Konsumer, dan Syariah Divisi Manajemen Pembelajaran

Organisasi BNI (2009 - 2013)

• Penyelia Administrasi Kredit, Appraisal, Analis Kredit, dan Pengelola

Pemasaran BNI Cabang Manokwari (2003 - 2008)

• Project Manager lebih dari 12 proyek perintis, besar, skala nasional dan 

global Manulife Asia, Indonesia, dan BNI (2010 - 2018)

Instruktur

1. Credit Analysis Refreshment BPD Bali (2020 - 2021)

2. Power BI: Developing Analytic Reports and Business Intelligence 

(2019 - 2020)

3. Power Query and Data Modelling: Big Data Analytics (2019 -

2020)

4. Excel for BNI General Affairs (2020)

5. Brevet ODP BNI: Fundamentals of Accounting, Constructing and 

Understanding Financial Statements, Financial Analysis & Projection, 

dan Feasibility Study (2019 – 2020)

6. Brevet Analis Kredit Bank Jateng (2019)

7. Basic SAP Presentation/Dashboard (2012 – 2016)

8. Data Modelling (2012 – 2016)

9. Basic to Intermediate Excel (2012 – 2016)

10. Internal Rating System SABAK (2014)

11. Credit Risk Management & Non-Retail Rating System for Overseas 

Branches for BNI Singapore and Hon Kong (2014)

12. Manajemen Risiko Kredit & Internal Rating System (2013 – 2014)

13. Basic Learning Management (2012)

14. Brevet BCM & ODP Kredit (2009 – 2010)Semuanya Jadi Mudah 3
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Pengalaman Visualisasi Data, Analitik, dan Intelijen Bisnis:

Microsoft Power BI, Tableau, dan SAP Dashboard Design

Organisational Learning

1. Training History and Learning Programs

2. Change Initiative Training Identification

3. Training Budget Allocation Plan

4. Learning Catalogue

5. Learning Budget

6. Employee Exposure to Learning Summary

7. Learning Plan

8. Learning Programs

9. Learning Program Target

10. Learning Program Plan and Historical Realisation

11. Decentralised Learning Plan

12. Learning Organization Job Roles and KPIs

13. Training Expense Account

14. Officer Development Program

15. Training Evaluation

16. Training Participants Observation

17. BLW Enrolled

Credit

18. Credit Committee Proposal

19. Capital Budgeting

20. Credit Analyst Ranking System

21. Loan Product Portfolio

22. Small Segment Credit Portfolio

23. Relationship Manager Expansion

24. Branch Credit Portfolio

25. Consumer Loans

26. Financial Statement Sensitivity Analysis

27. Business Banking Credit Performance

28. Commercial Risk Division

29. Funding and Lending Portfolio

30. Bank Jateng Portfolios

31. BRI Portfolios

32. Credit Documents Monitoring

33. Consumer Loan Portfolios

34. Bank Jateng 2019 Loan Portfolios

Enterprise Risk Management

35. Commercial Debtor Migration

36. Risk Weighted Assets

37. Stress Testing

38. Credit Portfolio Quality Migration Matrix

39. Financial Ratio Standards

40. Industry Risk Rating

41. Loan Exposure Limit and Space Available

42. Operational Risk Expense

43. Credit Self Assessment

44. Risk Profile

11 tahun pengalaman melatih dan mengembangkan puluhan reports/dashboards/business 

intelligence di industri perbankan dan asuransi, dengan 3 area dominan antara lain:



Semuanya Jadi Mudah 5

Pengalaman Visualisasi Data, Analitik, dan Intelijen Bisnis:

Microsoft Power BI, Tableau, dan SAP Dashboard Design (2)

Human Capital

45. Employee Group

46. Competency List

47. Employee Profile

48. Employee Development Area and 

Plan

International, Treasury, and 

Transactional Banking Services

49. Country Exposure Limit

50. Foreign Exchange Cash

51. Net Open Position

52. Cash Management Performance

53. Corporate Internet Banking

54. BankOKStraight Performances

Network and Services

55. OTR & SFX

56. Regional Performance

57. Incoming Transfer Income Fee Based 

Income

58. Outlet Potentials

59. Third Party Funds

60. Maximum and Cash Balance

61. ATM Fee-based

Strategic Planning

62. Unit Performance

63. AFS to Total Assets

64. Divisional and Regional 

Performances

65. OPEX Monitoring

Consumer & Retail Business

66. Pension Funds (DPK)

67. Pension Business Performance

(Employee Benefit)

68. Credit Card Transactions

Change Management Office

69. Performance Management System

70. Key Performance 

(Internal) Auditor and Compliance

71. IT Risk Assessments

72. Tindak Pidana Korupsi (KPK)

73. Credit Self Assessment

Others

74. Life Insurance (Manulife)

75. General Insurance (Tri Pakarta)

76. 2019 Savory Sales (Unilever)

77. Mustika Jaya Sales (212 Mart)

78. Retail Sales (Others)

79. Visual Resume (Others)

80. IFRS 17 Assessments (BNI Life)

81. Sales Performance Dashboard (SBB)

11 tahun pengalaman melatih dan mengembangkan puluhan reports/dashboards/business 

intelligence di industri keuangan, retail, FCMG, mineral; dengan subyek area antara lain:



Apa yang kita akan kembangkan?
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Ikhtisar Power BI
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Microsoft Power BI

• Kumpulan layanan perangkat lunak, app, dan 

konektor

• Mengubah sumber data yang tidak terkait

• Menjadi wawasan yang koheren, imersif secara 

visual, dan interaktif

• Laporan pribadi 

dan alat 

visualisasi

• Mesin analisis dan 

pengambilan 

keputusan

• Di balik proyek 

grup, divisi, atau 

seluruh 

perusahaan
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Bagian & Alur Pekerjaan

Semuanya Jadi Mudah 9

• Elemen Desktop, 
Service, dan Mobile

• Memungkinkan 
orang membuat, 
berbagi, dan 
menggunakan 
wawasan bisnis



Komponen Penyusun: Visualizations

• Representasi visual dari data, 
seperti grafik, peta warna-kode, 
atau hal-hal menarik lainnya

• Dapat sederhana, seperti angka 
tunggal, atau secara visual 
kompleks, seperti peta berwarna
gradien

• Menyediakan konteks dan 
wawasan, yang mungkin akan sulit 
untuk dilihat dari tabel angka atau 
teks mentah
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Komponen Penyusun: Datasets

• Kumpulan data yang 
menggunakan untuk membuat 
visualisasi

• Dapat merupakan kombinasi dari 
banyak sumber berbeda

• Dapat difilter dan gabungkan 
untuk memberikan dataset yang 
unik

• Data Connectors memungkinkan 
dengan mudah terhubung ke data, 
memfilter, dan membawa data ke 
dalam dataset
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Komponen Penyusun: Reports

• Kumpulan visualisasi yang 
muncul bersama di satu 
halaman atau lebih

• Kumpulan item yang terkait satu 
sama lain

• Dapat juga dibuat di Power BI 
service

• Memungkinkan cara terbaik 
untuk menceritakan kisah data 
(data story)
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Komponen Penyusun: Dashboard

• Kumpulan visual dari satu halaman,
dapat bagi dengan orang lain

• Memberikan Quick Insights ke dalam 
data atau cerita yang dipresentasikan

• Dibuat pada satu halaman atau
kanvas (latar belakang kosong di 
Power BI Desktop atau service)

• Dapat dibagi dengan pengguna atau 
grup lain, yang kemudian dapat 
berinteraksi dengan dashboard di 
Power BI service atau Mobile
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Komponen Penyusun: Tiles

• Visualisasi tunggal pada report

atau dashboard

• Kotak persegi panjang yang 

menampung visual individu

• Dapat dipindahkan atau diatur, 

kecuali untuk dashboard yang 

dibagikan orang lain (dhi. bukan

pembuat atau pemilik, sebatas

melihat, mengonsumsi, dan 

berinteraksi)
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User Interface Power BI Desktop

Semuanya Jadi Mudah 15

1. Ribbon, 

menampilkan tugas 

umum terkait 

dengan report dan 

visualisasi

2. Report view, atau

canvas, tempat 

visualisasi dibuat dan 

diatur. Dapat beralih 

antara ke tampilan

lain (Report, Data

dan Model) dengan 

memilih ikon di kolom 

kiri.

4. Panel 
Visualisations,
tempat mengubah 
visualisasi, 
menyesuaikan warna 
atau sumbu, 
menerapkan filter, 
bidang drag, dan 
lainnya

5. Panel Fields, tempat 
elemen dan filter 
kueri dapat didrag 
ke tampilan Report, 
atau didrag ke area 
Filter pada panel 
Visualizations

3. Tab Pages di sepanjang bawah, tempat

memilih atau menambahkan halaman report

1

2

3

4 5

Report view

Data view

Model view



Panel Filters, Visualizations, dan Fields 

• Panel Filters, Visualizations, dan 
Fields dapat diciutkan dengan 
memilih panah kecil di sepanjang 
tepi, untuk menyediakan lebih 
banyak ruang bagi Report untuk 
membuat visualisasi

• Saat memodifikasi visualisasi, 
juga dapat dilihat panahnya
mengarah ke atas atau ke bawah, 
yang berarti bagian tersebut
dapat diperluas atau diciutkan

Semuanya Jadi Mudah 16



Membuat Visualisasi

• Untuk membuat 
visual, drag bidang
dari daftar Fields ke 
tampilan Report

• Power BI Desktop 
secara otomatis 
membuat visualisasi 
berbasis peta karena 
diakui bahwa bidang
State berisi data 
geolokasi

17Semuanya Jadi Mudah



Mempublikasikan ke Power BI service

1. Untuk 
mempublikasikan 
visualisasi ke 
Power BI service,
pada pita Home 
di Power BI 
Desktop, pilih 
Publish

2. Masuk (sign in) ke 
Power BI service

18

3. Ketika proses 

publikasi selesai, link 

(di bawah Success!) 

dapat dipilih untuk 

untuk melihat report

yang baru saja 

dipublikasikan ke

Power BI serviceSemuanya Jadi Mudah



Report Power BI Desktop yang Dipublikasikan

Di Power BI service, file 

Power BI Desktop yang 

baru saja dipublikasikan

akan terlihat di bagian 

Report
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Mem-pin Visual ke Dashboard

• Pilih ikon Pin untuk 

mem-pin visual ke 

dasboard. • Dialog di atas muncul, memungkinkan 

untuk mem-pin visual ke dashboard yang 

ada, atau membuat dashboard baru
20Semuanya Jadi Mudah



Visual Report di Dashboard Power BI service

• Tampilan visual 
report di 
dashboard

• Banyak hal 
yang dapat 
dilakukan 
dengan Power 
BI, seperti 
mengedit dan 
membagikan 
dashboard yang 
dibuat
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Menghubungkan Data
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Menghubungkan ke Sumber Data

• Dapat menghubungkan ke banyak jenis
sumber data, termasuk basis data lokal, 
workbook Excel, dan layanan cloud

• Saat ini, ada sekitar lebih dari 60 
konektor Power BI khusus untuk layanan
cloud

• Dapat terhubung ke sumber generik
melalui XML, CSV, teks, dan ODBC

• Bahkan akan mengekstrak data tabular 
langsung dari URL situs web

23Semuanya Jadi Mudah



Menghubungkan Data

• Pilih Get Data dari pita pada tab 

Home

• Tersedia beberapa jenis sumber 

data tersedia. Pilih sumber untuk 

membuat koneksi.

• Bergantung pada pilihan, akan 

diminta untuk menemukan 

sumber di komputer atau 

jaringan

• Mungkin diminta untuk masuk 

ke layanan untuk

mengotentikasi permintaan
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Navigator

• Setelah terhubung, jendela 

pertama yang terlihat adalah 

Navigator

• Navigator menampilkan tabel atau 

entitas sumber data. Mengklik satu 

tabel menampilkan preview isinya.

• Tabel atau entitas pilihan dengan 

segera dapat diimpor, atau pilih 

Edit untuk mengubah dan 

membersihkan data sebelum di-

impor
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Load atau Edit Data

• Untuk memuat tabel yang ingin dibawa ke 

Power BI Desktop, pilih tombol Load di sudut 

kanan bawah Navigator

• Pilih tombol Edit bila diperlukan perubahan 

(misal: memisahkan, mengganti nama kolom, 

mengubah tipe data, dan membuat hubungan 

antar kolom) pada tabel tersebut sebelum table 

dimuat ke Power BI Desktop
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Query Editor

• Query Editor, terdapat di dalam 

Power BI Desktop, adalah alat 

yang ampuh untuk membentuk 

dan mengubah data sehingga 

siap untuk model dan visualisasi

• Saat memilih Edit dari 

Navigator, Query Editor akan 

diluncurkan dan diisi dengan 

tabel atau entitas lain yang 

dipilih dari sumber data

• Query Editor juga dapat 

diluncurkan langsung dari Power 

BI Desktop, menggunakan 

tombol Edit Queries pada pita 

Home
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User Interface Query Editor
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1. Di Ribbon, banyak 
tombol sekarang 
aktif untuk 
berinteraksi 
dengan data 
dalam kueri

2. Di sebelah kiri, 
Queries (satu 
untuk setiap tabel, 
atau entitas) 
tercantum dan 
tersedia untuk 
seleksi, dilihat, dan 
dibentuk

3. Di panel tengah, 

data dari kueri

yang dipilih 

ditampilkan dan 

tersedia untuk 

dibentuk

4. Jendela Query 

Settings muncul, 

mencantumkan 

properti kueri 

dan langkah yang 

diterapkan



Mengubah Data

• Di panel tengah, mengklik kanan 

pada kolom menampilkan sejumlah 

transformasi tersedia yang berbeda, 

seperti menghapus kolom dari tabel, 

menduplikasi kolom dengan nama 

baru, atau dan mengganti nilai

• Dari menu ini juga dapat membagi 

kolom teks menjadi beberapa kolom 

dengan pembatas umum

29Semuanya Jadi Mudah



Pita Query Editor

• Pita Query Editor berisi alat tambahan, seperti 

mengubah tipe data kolom, menambahkan notasi 

ilmiah, atau mengekstrak elemen dari tanggal, 

seperti hari dalam seminggu

• Ketika transformasi diterapkan, setiap langkah akan 

muncul di daftar Applied Steps di panel Query 

Settings di sisi kanan Query Editor

• Daftar tersebut dapat digunakan untuk 

membatalkan atau meninjau perubahan tertentu, 

atau bahkan mengubah nama langkah

30Semuanya Jadi Mudah



Menyimpan Transformasi Data

• Untuk menyimpan transformasi, pilih 

Close & Apply pada tab Home

• Setelah memilih Close & Apply, 

Query Editor menerapkan perubahan 

kueri yang dibuat, dan 

menerapkannya ke Power BI Desktop
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Melihat Data di Power BI Desktop

• Cara berbeda melihat data di 
Power BI Desktop: tampilan 
Report, Data, dan Model

• Setiap tampilan dapat dilihat
dengan memilih ikonnya di sisi kiri 
atas kanvas. Pada gambar berikut, 
tampilan Report dipilih.

• Untuk mengubah tampilan, pilih 
salah satu dari dua ikon lainnya. 
Bar kuning di sebelah ikon 
menunjukkan tampilan mana yang 
aktif.

• Untuk menambahkan sumber data 
tambahan ke report yang ada, pilih 
Edit Queries di pita Home dan 
kemudian pilih New Source di Query 
Editor
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Sumber Data Baru

• Home > Edit Queries > New Source

• Salah satu sumber data potensial di Power 

BI Desktop, Folder. Data dari banyak file 

Excel atau CSV dapat diimpor sekaligus.

• File-file yang terdapat dalam folder pilihan 

muncul di Query Editor sebagai konten 

biner, dan mengklik ikon panah ganda di 

bagian atas kolom Content memuat 

nilainya

33Semuanya Jadi Mudah



Filter Data

• Power Query Editor memungkinkan 

menerapkan Filter ke data

• Memfilter di Power Query Editor mengubah 

data yang dimuat ke Power BI

• Saat menerapkan filter dalam Data view atau 

Report view, filter hanya berlaku untuk apa 

yang dilihat dalam visual tetapi tidak 

mengubah dataset yang mendasarinya
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Append Queries

• Gunakan Append Queries untuk 

menggabungkan dan menambahkan kueri, 

dan mengubah beberapa tabel (atau data 

dari berbagai file, dalam folder) ke dalam 

satu tabel yang hanya berisi data yang 

diinginkan

• Power BI Desktop berupaya mencocokkan 

kolom dalam kueri, yang kemudian dapat 

disesuaikan seperlunya di Query Editor
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Custom Column

• Add Custom Column memberi 

pengguna yang mahir pilihan 

untuk menulis ekspresi kueri dari 

awal menggunakan bahasa M 

yang kuat

• Kolom khusus dapat 

ditambahkan berdasarkan 

pernyataan bahasa kueri M, dan 

mendapatkan data seperti yang 

diinginkan
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Membersikan Data dengan Format Tidak Beraturan

• Terkadang data tidak diformat dalam kolom sederhana, yang 
sering terjadi dengan spreadsheet Excel, di mana tata letak tabel 
yang terlihat baik bagi mata manusia belum tentu optimal 
untuk kueri otomatis

• Misalnya, spreadsheet berikut memiliki header yang menjangkau 
beberapa kolom
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Transpose Data

• Power BI memiliki alat untuk 
mengubah tabel multi-kolom 
menjadi kumpulan data yang 
dapat digunakan dengan cepat

• Dengan Transpose di Query 
Editor, data dapat dibalik 
(mengubah kolom menjadi baris, 
dan baris menjadi kolom) 
sehingga data dapat dipecah ke 
dalam format yang dapat 
dimanipulasi
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Transformasi Data

• Data mungkin perlu diformat, 
sehingga Power BI dapat 
mengkategorikan dan 
mengidentifikasi data tersebut 
dengan benar setelah diimpor

• Beberapa transformasi, termasuk:
o Promoting rows into headers untuk 

mem-break header,

o Fill untuk mengubah nilai null menjadi 
nilai yang ditemukan di atas atau di 
bawah pada kolom tertentu, dan

o Unpivot Columns

• Data tersebut dapat dibersihkan 
ke dalam kumpulan data yang 
dapat digunakan di Power BI
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Membatalkan Format & Transformasi Data

• Transformasi dapat dicoba pada data yang ada, dan 

menentukan jenis mana yang memasukkan data ke 

dalam format columnar yang memungkinkan Power 

BI bekerja dengannya

• Semua tindakan yang dilakukan dicatat di bagian 

Applied Steps Query Editor

• Jika transformasi tidak berfungsi seperti yang 

diharapkan, cukup mengklik x di samping langkah, 

dan membatalkannya
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Permodelan Data
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Mengelola Hubungan Data

• Untuk melihat tampilan diagram data, 

gunakan tampilan Model, yang 

ditemukan di sisi paling kiri layar di 

samping kanvas report

• Dari tampilan Model, dapat dilihat 

blok yang mewakili setiap tabel dan 

kolom, dan garis di antara mereka 

untuk merepresentasikan hubungan
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Menambah atau Menghapus Hubungan

• Untuk menghapus hubungan, 

klik kanan dan pilih Delete

• Untuk membuat hubungan, 

drag dan drop bidang yang 

ingin di-link di antara tabel
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Menyembunyikan Tabel atau Kolom

Untuk menyembunyikan tabel atau 

kolom individual dari report, klik 

kanan di tampilan Model dan pilih 

Hide in Report View
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Manage Relationship

• Home > Manage Relationships, 
dialog Manage Relationships
akan muncul, yang menampilkan 
hubungan sebagai daftar, bukan 
diagram visual

• Pilih Autodetect untuk 
menemukan secara otomatis
hubungan dalam data baru atau 
yang diperbarui

• Pilih Edit untuk mengedit 
hubungan secara manual
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Cardinality & Arah Cross Filter

• Pada Edit Relationship, pilihan lanjutan untuk mengatur 

arah Cardinality dan Cross-filter dari hubungan, dapat

ditemukan
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Cardinality Deskripsi

Many to One Hubungan default yang paling umum. Kolom dalam satu tabel dapat 

memiliki lebih dari satu instance nilai. Tabel terkait (atau tabel pencarian) 

hanya memiliki satu contoh nilai.

One to One Kolom dalam satu tabel hanya memiliki satu instance dari nilai tertentu, 

dan tabel terkait lainnya hanya memiliki satu instance dari nilai tertentu.

• Secara default, hubungan diatur untuk cross-filter di 
kedua arah. Cross-filter hanya dalam satu arah membatasi 
beberapa kemampuan pemodelan dalam suatu 
hubungan.

• Menetapkan hubungan yang akurat antara data 
memungkinkan membuat perhitungan kompleks di 
berbagai elemen data



Menyembunyikan Kolom

• Untukmengoptimalkan model data, kolom
tertentu di sebuah table dapat disembunyikan

• Untuk menyembunyikan kolom di panel Fields, 
klik kanan dan pilih Hide

• Kolom tersembunyi tidak dihapus, jika telah 
menggunakan bidang itu dalam visualisasi yang 
ada

• Datanya masih dalam visual itu, dan masih dapat 
menggunakan data itu dalam visualisasi lain juga

• Bidang tersembunyi tidak ditampilkan di panel 
Fields
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Mengurutkan Data Visualisasi

Alat Sort by Column, tersedia di 

tab Modeling, sangat berguna 

untuk memastikan bahwa data 

ditampilkan dalam urutan yang 

diinginkan

Semuanya Jadi Mudah 48



Mengurutkan Visualisasi

• Contoh umum, data yang 
menyertakan nama bulan diurutkan
menurut abjad secara default

• Jadi, "Agustus" muncul sebelum 
"Februari“.

• Pilih bidang dalam daftar Field, lalu 
pilih Sort By Column dari tab 
Modeling dan kemudian pilih "Month 
No" sebagai dasar untuk 
mengurutkannya untuk mengatasi 
masalah
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Menjelajahi Data Berbasis Waktu

• Saat membuat visualisasi tabel dalam report

menggunakan bidang tanggal, Power BI 

Desktop secara otomatis menyertakan 

perincian berdasarkan periode waktu

• Misalnya, bidang tanggal tunggal dalam 

tabel Date secara otomatis dipisahkan 

menjadi Year, Quarter, Month, dan Day
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Menjelajahi Data Berbasis Waktu (2)

Visualisasi menampilkan data pada 

tingkat tahun secara default, tetapi 

hal ini dapat dirubah dengan 

mengaktifkan Drill Down di sudut 

kanan atas visual.
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Menjelajahi Data Berbasis Waktu (3)

• Selajutnya, ketika bar atau garis di 
grafik di-klik, bar atau garis 
mengalir ke tingkat berikutnya dari 
hirarki waktu, misalnya dari Year ke 
Quarter

• Penelusuran dapat dilakukan
hingga mencapai tingkat hirarki 
yang paling terperinci, yang dalam 
contoh ini adalah Day

• Untuk kembali ke atas melalui 
hirarki waktu, klik pada Drill Up di 
sudut kiri atas visual
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Menjelajahi Data Berbasis Waktu (4)

Semua data yang ditampilkan pada 

visual juga dapat ditelusuri, tidak 

hanya satu periode yang dipilih, 

dengan menggunakan ikon panah-

ganda Drill All, di sudut kanan 

atas visual
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Membuat Visualisasi/Report
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Membuat dan Menyesuaikan Visualisasi Sederhana

• Ada dua cara berbeda untuk 

membuat visualisasi baru di 

Power BI Desktop

• Pertama, drag nama bidang dari 

panel Fields, dan drop pada 

kanvas report

• Secara default, visualisasi 

muncul sebagai tabel data
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Membuat dan Menyesuaikan Visualisasi Sederhana (2)

• Kedua, klik jenis visualisasi yang 

ingin dibuat di panel 

Visualizations

• Dengan metode ini, visual 

default adalah placeholder

kosong yang menyerupai jenis 

visual yang dipilih
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Membuat dan Menyesuaikan Visualisasi Sederhana (3)

• Drag bidang data ke bagian bawah panel 
Visualization untuk membangun dan 
mengatur visual. Bidang yang tersedia 
akan berubah berdasarkan jenis 
visualisasi dipilih.

• Saat men-drag dan drop bidang data, 
visualisasi akan secara otomatis 
diperbarui untuk mencerminkan 
perubahan

• Untuk mengkonversi antara berbagai 
jenis visualisasi, pilih visual yang ingin 
dirubah dan pilih visual yang berbeda 
dari ikon di panel Visualization. Power BI 
mencoba mengonversi bidang yang 
dipilih ke jenis visual baru semaksimal 
mungkin.
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Tooltip

Saat kursor diarahkan ke bagian 

visualisasi, Tooltip yang berisi 

detail tentang informasi terkiat, 

seperti label dan nilai total, akan 

didapatkan
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Merubah Format Visual

• Pilih Format dengan ikon 

paintbrush (kuas) pada panel 

Visualizations untuk membuat 

perubahan format pada visual, 

seperti lebar, tinggi, legenda, 

warna data, label detaill, judul, 

latar belakang

• Setiap visual memiliki beberapa

detail format yang berbeda-

beda
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Combination Chart

• Combination chart (grafik 
kombinasi) adalah cara yang efektif 
untuk memvisualisasikan berbagai 
ukuran yang memiliki skala berbeda 
dalam satu visualisasi untuk 
menunjukkan garis dan bar dengan 
skala sumbu yang berbeda

• Power BI mendukung berbagai jenis 
combination chart secara default, 
termasuk Line chart dan Stacked 
Columns chart.
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Slicers

Slicers adalah filter visual di atas 

kanvas yang memungkinkan 

pengguna report untuk 

mengelompokkan data 

berdasarkan nilai tertentu.
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Slicers (2)

• Drag bidang tempat 
pengelompokan data dan drop ke 
bagian atas penampung slicer

• Visualisasi berubah menjadi daftar 
elemen dengan kotak centang

• Elemen-elemen ini adalah filter 
Anda. Pilih kotak di sebelah yang 
ingin Anda segmentasikan, dan 
Power BI akan memfilter, atau 
mengiris, semua visual lainnya pada 
halaman report yang sama.
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Slicers (3)

• Opsi berbeda tersedia untuk 
memformat input slicers:
o menerima beberapa input sekaligus, atau 

o menggunakan mode Single Select untuk 
menggunakannya satu per satu.

• Opsi Select All ke elemen slicer juga 
dapat ditambahkan, yang sangat 
membantu ketika Anda memiliki 
daftar panjang

• Ubah orientasi slicer dari standar 
vertikal ke horizontal, dan itu menjadi 
bar pilihan dibandingkan checklist
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Tabel

• Jika terdapat informasi numerik 
dalam tabel, seperti penjualan, 
jumlah total akan muncul di 
bagian bawah

• Dapat secara manual diurutkan 
berdasarkan setiap kolom dengan 
memilih header kolom untuk 
mengganti urutan naik atau turun

• Jika kolom tidak cukup lebar untuk 
menampilkan semua kontennya, 
pilih dan drag header kolom untuk 
membentangkannya

• Di panel Visualizations, urutan 
bidang dalam keranjang Values 
menentukan urutan tempat mereka 
muncul di tabel
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Matriks

• Matriks mirip dengan tabel, tetapi 
memiliki header kategori yang 
berbeda pada kolom dan baris

• Informasi numerik akan secara 
otomatis dijumlahkan sepanjang 
bagian bawah dan kanan dari 
matriks

• Banyak pilihan format tersedia 
untuk matriks, seperti kolom 
ukuran otomatis, beralih antara 
total baris dan kolom, pengaturan 
warna, dan lainnya
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Visualisasi Peta

• Power BI memiliki dua jenis visualisasi peta yang 
berbeda
o Bubble map yang menempatkan bubble di atas titik 

geografis

o Shape map yang menunjukkan garis besar area yang 
ingin Anda visualisasikan.

• Saat bekerja dengan negara atau wilayah, gunakan 
singkatan tiga huruf untuk memastikan bahwa 
geocoding berfungsi dengan baik

• Jangan menggunakan singkatan dua huruf karena 
beberapa negara atau wilayah mungkin tidak 
secara tepat diakui
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Bubble Map

• Pilih opsi Map di panel 

Visualizations

• Di opsi Visualizations, 

tambahkan nilai ke keranjang 

Location untuk menggunakan 

peta visual.

• Power BI menerima banyak jenis 

nilai lokasi (kota, kode bandara, 

atau data lintang dan bujur).

• Tambahkan bidang ke keranjang 

Size untuk mengubah ukuran 

bubble untuk setiap lokasi peta
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Shape Map

• Pilih opsi Filled Map di panel 

Visualizations

• Tambahkan nilai ke keranjang 

Location untuk menggunakan visual

• Tambahkan bidang ke keranjang Size 

untuk mengubah intensitas warna 

isian

• Bila terdapat ikon peringatan di sudut 
kiri atas visual, menunjukkan bahwa 
peta membutuhkan lebih banyak data 
lokasi untuk secara akurat mem-plot 
nilai

• Salah satu cara untuk menyelesaikan 
masalah data lokasi adalah mengubah 
nama kolom menjadi lebih spesifik

• Cara lain adalah mereset kategori data 
secara manual dengan memilih Data 
Category pada tab Modeling. Dari 
daftar Data Category, Anda dapat 
menetapkan kategori ke data Anda 
seperti "State" atau "City."

Semuanya Jadi Mudah 68



Membuat Scatter Chart

• Gunakan grafik Scatter untuk 
membandingkan dua ukuran yang berbeda, 
seperti penjualan unit versus pendapatan

• Drag dan drop kedua bidang yang ingin Anda 
bandingkan dari panel Fields ke keranjang 
opsi X Axis dan Y Axis

• Menambahkan bidang ke Detail menunjukkan 
bagaimana data di kelompokkan

• Menambahkan bidang ke Legend akan 
memberi warna bubble

• Menambahkan bidang ke Size akan
mengubah ukuran bubble
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Membuat Scatter Chart (2)

• Anda dapat membuat animasi perubahan 
bubble chart Anda dari waktu ke waktu 
dengan menambahkan bidang berbasis 
waktu ke keranjang Play Axis

• Pilih bubble selama animasi untuk melihat 
jejak jalurnya

• Jika Anda hanya melihat satu bubble di 
chart sebar Anda, itu karena Power BI 
menjumlahkan data Anda, yang 
merupakan perilaku default

• Untuk mendapatkan lebih banyak bubble, 
tambahkan kategori ke keranjang Details
di panel Visualizations
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Membuat Waterfall

• Grafik Waterfall visualisasi standar
penting (dan tidak umum) yang 
termasuk dalam Power BI

• Grafik waterfall biasanya 
digunakan untuk menunjukkan 
perubahan dalam nilai tertentu 
dari waktu ke waktu

• Drag nilai yang ingin Anda lacak ke keranjang Y 

Axis. Periode waktu di mana peningkatan nilai 

terjadi ditampilkan dalam warna Hijau secara 

default, sedangkan periode dengan penurunan 

nilai ditampilkan dalam warna Merah.
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• Waterfall hanya 

memiliki dua 

pilihan keranjang: 

Category dan Y 

Axis

• Drag bidang 

berbasis waktu, 

seperti Year, ke 

keranjang 

Category



Membuat Funnel

• Grafik Funnel visualisasi standar penting (dan 
tidak umum) yang termasuk dalam Power BI

• Funnel chart biasanya digunakan untuk 
menunjukkan perubahan pada proses 
tertentu, seperti jalur penjualan atau upaya 
penyimpanan situs web
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Gauge dan Card

• Secara umum, visualisasi
digunakan untuk 
membandingkan dua atau lebih 
nilai yang berbeda

• Namun, terkadang saat 
membuat report Key 
Performance Indicator (KPI) 
atau metrik tunggal mungkin 
ingin dilacak dari waktu ke waktu

• Cara untuk 
melakukan ini di 
Power BI Desktop 
adalah dengan 
Gauge atau visual 
Card

• Untuk membuat 
chart kosong dari 
kedua jenis, pilih 
ikonnya dari panel 
Visualizations
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Gauge

• Gauge sangat berguna saat 
sedang membangun dashboard
dan ingin menunjukkan kemajuan 
menuju target tertentu

• Untuk membuat pengukur, pilih 
ikonnya dari panel Visualizations, 
dan drag bidang yang ingin Anda 
lacak ke dalam keranjang Value

• Pengukur muncul secara default di 
50%, atau dua kali lipat Value, dan 
ada dua cara untuk menyesuaikan 
pengaturan ini

• Untuk menetapkan nilai secara 
dinamis, drag bidang ke keranjang 
Minimum, Maximum, dan Target
value

• Atau, gunakan opsi pemformatan 
visual untuk secara manual 
menyesuaikan rentang ukuran
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Card

• Visualisasi Card hanya 
menunjukkan representasi numerik 
dari suatu bidang

• Secara visual, visual card 
menggunakan unit tampilan untuk 
menjaga agar jumlahnya tetap 
pendek, misalnya menampilkan 
“4,03T" dan bukan 
“4.030.000.000.000"

• Gunakan opsi pemformatan visual 
untuk mengubah unit yang 
digunakan, atau nonaktifkan 
sepenuhnya

• Salah satu aplikasi card yang 

menarik adalah membuatnya 

menampilkan ukuran khusus 

yang telah Anda gabungkan 

dengan teks

• Anda dapat menyertakan fungsi 

DAX untuk menghasilkan hasil

seperti:
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Interaksi Kelompok Diantara Visualisasi

• Untuk mengubah interaksi 

antara visualisasi, pilih Edit dari 

bagian Visuals dari pita Home

untuk beralih ke Edit Mode

• Ketika visual pada kanvas report

dipilih, terlihat ikon filter buram 

kecil di sudut kanan atas setiap 

visual lainnya yang akan 

terpengaruh

• Untuk mengecualikan visual dari 

interaksi, klik simbol None di 

sudut kanan atas
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Interaksi Kelompok Diantara Visualisasi (2)

• Dalam beberapa kasus filter 

yang terjadi di antara visual

dapat disesuaikan

• Aktifkan Edit Mode, pilih visual 

yang digunakan untuk memfilter. 

Jika jenis interaksi pada visual 

lain dapat dirubah, ikon Pie 

Chart akan muncul di sebelah 

ikon filter di sudut kanan atas

• Klik ikon pie chart untuk meng-

highight data tersegmentasi. 

Jika tidak, data akan difilter.

• Seperti sebelumnya, klik ikon 

none untuk menghapus semua 

interaksi
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Tips Interaksi Kelompok Diantara Visualisasi

Tip desain yang bermanfaat adalah 

menggambar bentuk transparan 

di sekitar visual yang berinteraksi 

satu sama lain, jadi jelas bagi 

pengguna bahwa mereka memiliki 

hubungan interaktif
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Mengubah Warna dalam Chart dan Visual

• Pilih visual dan 

kemudian pilih ikon 

kuas di panel 

Visualizations

• Warna semua bar 

dalam visual dapat 

dirubah dengan 

memilih color picker di 

sebelah Default color

• Warna setiap batang 

(atau elemen lain, 

tergantung pada 

jenis visual yang 

dipilih) dapat dirubah 

dengan merubah 

slider Show all ke On

• Pemilih warna 

kemudian akan 

muncul untuk setiap 

elemen
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Conditional Formatting

• Warna dapat dirubah berdasarkan 

nilai atau ukuran. Pilih ellipsis (…)

vertikal di sebelah Default color

• Visual yang dihasilkan akan 

diwarnai oleh gradien yang dipilih
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• Nilai bisa 
digunakan untuk 
membuat aturan, 
misalnya, untuk 
menetapkan nilai 
di atas nol ke 
warna tertentu 
dan nilai di 
bawah nol ke 
warna lain



Panel Analytics

• Di panel Analytics, banyak baris 

lain untuk visual dapat dibuat, 

seperti Min, Max, Average, 

Median, dan Percentile line

• Batas di sekitar 

visualisasi individu, 

dapat dibuat

• Warna batas itu 

dapat ditentukan 

juga
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Tata Letak dan Format Halaman

• Power BI Desktop memiliki
kemampuan untuk mengontrol tata 
letak dan pemformatan halaman 
report, seperti ukuran dan orientasi

• Gunakan menu Page View dari tab 
Home untuk mengubah cara skala 
halaman report. Pilihan yang tersedia 
termasuk Fit To Page (default), Fit To 
Width, dan Actual Size.

• Ukuran halaman itu 
juga dapat dirubah

• Secara default, halaman 
report adalah 16: 9

• Untuk mengubah 
ukuran halaman, 
pastikan tidak ada 
visual yang dipilih, lalu 
pilih ikon paintbrush di 
panel Visualizations, 
lalu pilih Page Size
untuk memperluas 
ukuran halaman
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Bentuk, Kotak Teks, dan Gambar

• Bentuk statis seperti kotak teks, 

gambar, dan bentuk juga dapat 

ditambahkan untuk

meningkatkan desain visual 

report

• Untuk menambahkan elemen 

visual, pilih Text Box, Image, 

atau Shapes dari tab Home
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Mengelola Tumpang Tindih Elemen

• Saat Anda memiliki beberapa elemen pada report, Power BI 

memungkinkan Anda mengelola bagaimana mereka tumpang 

tindih satu sama lain

• Urutan lapisan ini dikenal sebagai Z-order (urutan-z)
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Menggandakan Halaman Report

• Klik kanan pada tab yang ingin disalin, dan pilih Duplicate 

Page

• Nama tab halaman baru yang sesuai dapat kemudian diganti
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Menampilkan Kategori Tanpa Data

• Untuk 
menampilkan 
kategori 
kosong, klik 
panah bawah di 
bidang yang 
ingin diubah di 
panel 
Visualizations, 
dan pilih Show 
items with no 
data

• Setiap kolom kosong 
sekarang muncul di 
visual dengan nilai 
kosong.
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Menampilkan Kategori Tanpa Data (2)

• Setelah Show items with no data untuk 

bidang apa pun di panel Visualizations

dipilih, itu berlaku untuk semua bidang 

yang ditampilkan di panel Visualizations

• Ketika bidang lain ditambahkan, item apa 

pun yang tidak memiliki data juga akan 

ditampilkan, tanpa harus mengunjungi 

kembali menu drop-down
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Kontrol Numerik atas Summary

• Pilih bidang/ukuran di panel 

Fields

• Tab Table Tools dan 

Measure/Column tools muncul 

di pita dan menampilkan pilihan 

untuk memformat data, dan 

properti data

• Pilih Format data dengan

memilih di drop-down

• Pilihan menampilkan data dalam

Kurs, Persentase, Pemisah ribuan, 

dan Jumlah koma juga bisa dilih

di Measure/Column tools > 

kelompok Formatting
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Kontrol atas Summary

• Bagaimana Power BI meringkas 

data juga dapat dirubah

• Pilih ikon Default 

Summarization untuk 

mengubah bagaimana bidang 

diringkas, termasuk 

menampilkan jumlah, hitungan, 

atau rata-rata
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Mengelola dan Mengklarifikasi Data Lokasi

• Perubahan serupa saat 
merencanakan lokasi di peta
juga dapat dilakukan

• Pilih peta, dan pilih bidang di 
panel Fields yang digunakan 
untuk nilai lokasi

• Pada tab Column tools, pilih 
Data category, lalu pilih 
kategori yang mewakili data 
lokasi dari menu drop-down 
(misalnya, State/Province)
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Hirarki Visual

• Saat bidang tanggal ditambahkan ke visual 

dalam bidang Axis, Power BI secara otomatis 

menambahkan hirarki waktu yang mencakup 

Year, Quarter, Month, dan Day

• Dengan ini, Power BI memungkinkan visual 

memiliki interaksi berbasis waktu dengan 

mereka yang melihat report, dengan 

membiarkan pengguna menelusuri tingkat 

waktu yang berbeda
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Hirarki Visual (2)

• Dengan hirarki, penelusuran ke 

bawah melalui hirarki waktu 

dapat dilakukan

• Misalnya, mengklik satu Year di 

bagan akan berlanjut ke tingkat 

berikutnya dalam hirarki, dalam 

hal ini Quarter, yang kemudian 

ditampilkan dalam visual
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Menghapus Hirarki Visual

• Dalam hirarki yang dibuat secara 
otomatis, dapat mengatur ke 
tingkat dimana memungkinkan 
orang untuk melakukan 
penelusuran

• Untuk melakukan ini, di panel 
Visualizations, klik x di samping 
hirarki yang ingin dihapus

• Tingkat dihapus dari report, dan 
penelusuran tidak lagi 
menampilkan tingkat itu

• Jika tingkat hirarki perlu 
dimunculkan kembali, cukup 
hapus bidang Date, lalu 
tambahkan lagi dari panel 
Fields, dan hirarki sekali lagi 
dibuat secara otomatis
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Pilihan Tidak Menggunakan Hirarki Visual

• Ketika tidak ingin menggunakan hirarki untuk 

visual, pilih tombol panah ke bawah di 

samping bidang tanggal (setelah 

ditambahkannya ke visual), dan pilih Nama 

Bidang daripada Date Hierarchy

• Hal ini akan menampilkan nilai tanggal baku 

dalam visual
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Drill-down

• Semua elemen data yang saat ini juga 

dapat diperluas untuk dapat dilihat 

sekaligus, daripada memilih satu kuartal, 

atau satu tahun

• Untuk melakukan itu, pilih ikon Expand 

all one level down in the hierarchy, 

yang merupakan ikon panah ganda ke 

bawah
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Pengantar DAX
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DAX

• Adalah bahasa formula yang digunakan di seluruh Power BI

• Konsep DAX sederhana dan mudah, tetapi DAX sangat kuat

• DAX adalah bahasa fungsional, yang berarti kode yang dieksekusi 
penuh terdapat di dalam fungsi

• Di DAX, fungsi dapat berisi fungsi bertingkat lainnya, pernyataan 
kondisional, dan referensi nilai. Eksekusi dalam DAX dimulai dari 
fungsi atau parameter terdalam, dan berfungsi ke luar.

• DAX dirancang untuk bekerja dengan tabel, sehingga hanya 
memiliki dua tipe data utama: Numeric dan Other
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DAX (2)

• Numeric dapat menyertakan integers (bilangan bulat), decimals
(desimal), dan currency (mata uang)

• Other dapat mencakup strings dan binary objects

• DAX menggunakan operator overloading, yang berarti Anda 
dapat mencampur jenis data dalam perhitungan Anda dan 
hasilnya akan berubah berdasarkan jenis data yang digunakan 
dalam input. Konversi terjadi secara otomatis.

• Ada satu tipe data khusus yang terdapat banyak dalam Power BI: 
DateTime. DateTime disimpan sebagai nilai floating dengan 
bilangan bulat dan desimal. Dapat digunakan secara akurat untuk 
perhitungan jangka waktu setelah 1 Maret 1900.
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Jenis Perhitungan DAX

• Dua perhitungan utama yang dapat dilakukan menggunakan 

DAX:

o Calculated columns (kolom terhitung)

o Measures (pengukuran terhitung)
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Tabel DAX dan Sintaks Nama Kolom

• Format umum nama tabel di DAX:

'Nama Tabel' [NamaKolom]

• Jika ada spasi di nama tabel 

(seperti yang ditunjukkan di atas), 

tanda kutip tunggal di sekitar nama 

tabel adalah wajib. Jika nama tabel 

tidak memiliki spasi, tanda kutip 

tunggal dapat dihapus, sehingga 

sintaksnya seperti ini:

NamaTabel [NamaKolom]
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Praktek Terbaik: Nama Tabel dan Kolom

• Nama tabel sepenuhnya dapat dihapus dan hanya menggunakan 

nama kolom, tetapi itu adalah praktek yang buruk untuk menulis 

fungsi yang jelas (dan dengan demikian, untuk kode DAX yang 

jelas). Nama kolom harus selalu menyertakan tanda kurung siku.

• Adalah praktek terbaik untuk selalu melakukan hal berikut:

o Tidak ada spasi di nama tabel

o Tidak dimulai dengan angka

o Selalu sertakan nama tabel dalam rumus (jangan mengabaikannya, 

meskipun di DAX bisa dilakukan)
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Membuat Calculated Column

• Calculated columns berguna ketika ingin 
mengiris atau mem-filter nilai, atau jika 
ingin membuat perhitungan untuk setiap 
baris di tabel

• Di Power BI Desktop pilih New Column 
dari tab Modeling. Sebaiknya berada di 
tampilan Data (bukan tampilan 
Report atau Relationships), karena dapat 
melihat kolom baru yang dibuat dan 
Formula Bar diisi dan siap untuk rumus 
DAX.
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Membuat Calculated Column (2)

• Setelah memilih tombol New Column, 
Formula Bar diisi dengan nama kolom 
dasar (yang diubah agar sesuai dengan 
rumus) dan operator =, dan kolom baru 
muncul di grid (kisi) data, seperti 
ditunjukkan di samping

• Elemen yang diperlukan untuk kolom 
terhitung adalah sebagai berikut:
o nama kolom baru

o setidaknya satu fungsi atau ekspresi

• Jika mereferensikan tabel atau kolom dalam 
rumus kolom terhitung, tidak perlu 
menentukan baris dalam tabel
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Membuat Measure

• Gunakan Measure ketika menghitung 

persentase atau rasio, atau memerlukan 

agregasi yang rumit

• Pilih tombol New Measure dari tab Modeling. 

Yang terbaik adalah berada di tampilan Data

Power BI Desktop karena menampilkan 

Formula Bar dan membuatnya mudah untuk 

menulis rumus DAX.
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Membuat Measure (2)

• Dengan Measures, ikon ukuran baru muncul di panel Fields dengan 

nama measure akan terlihat. Formula Bar sekali lagi diisi dengan 

nama rumus DAX (kali ini, dengan measure).

• Elemen yang diperlukan:

o Nama ukuran baru

o Setidaknya satu fungsi atau ekspresi
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Fungsi DAX

• Banyak fungsi yang tersedia 
untuk membentuk, membentuk, 
atau menganalisis data. Fungsi-
fungsi ini dapat dikelompokkan 
ke dalam beberapa kategori:
o Fungsi agregasi

o Fungsi perhitungan

o Fungsi logis

o Fungsi informasi

o Fungsi teks

o Fungsi tanggal

• Ketika rumus mulai diketik ke 
dalam Formula Bar Power BI 
Desktop, daftar fungsi yang 
tersedia muncul untuk 
membantu menentukan fungsi 
yang diinginkan untuk dipilih

• Dengan menggunakan tombol 
panah atas dan bawah pada 
keyboard, salah satu fungsi yang 
tersedia dapat disorot, dan 
deskripsi singkat ditampilkan
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Fungsi DAX (2)

• Power BI menampilkan fungsi-
fungsi yang sesuai dengan huruf 
yang telah diketikkan

• Contoh, jika mengetik hanya fungsi 
S yang dimulai dengan S muncul 
dalam daftar. Jika mengetik Su, 
hanya fungsi yang berisi urutan 
huruf Su dalam nama mereka yang 
muncul dalam daftar (tidak harus 
memulai dengan Su, hanya harus 
berisi urutan huruf itu).
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Mempublikasikan Report
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Mempublikasikan Report

• Setelah selesai membuat report di Power 

BI Desktop, cukup pilih tombol Publish

di tab Home di Power BI Desktop, dan 

prosesnya dimulai

• Report dan data, termasuk visualisasi, 

kueri, dan custom measures, dikemas 

bersama dan diupload ke Power BI 

service

• Umum untuk merujuk ke report Power BI 

Desktop sebagai file.pbix, yang 

merupakan ekstensi yang diberikan pada 

Windows

• Setelah upload selesai, kotak dialog 

memberitahu proses publikasi berhasil 

dan link diberikan dalam dialog itu untuk 

membawa langsung ke report di Power BI 

service, di web browser
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Alur Mempublikasikan Report

Semudah itulah 

untuk 

mempublikasik

an report dari 

Power BI 

Desktop ke 

Power BI 

service. 
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Mengekspor Data dari Visual

• Pilih elipsis (…) pada visual apa saja, lalu pilih 

tombol Export data (tombol tengah)

• File .CSV dibuat dan di-download ke komputer 

lokal, dan sebuah pesan muncul di browser (seperti 

halnya download yang dipicu browser lainnya) 

yang memberi tahu bahwa download telah selesai
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Mempublikasikan Ulang dan Memperbarui Data Secara Manual

• Untuk 

melakukannya, 

pilih Publish

dari tab Home

di ribbon

• Saat memilih Replace, dataset dan 

report dalam Power BI service akan 

ditimpa dengan dataset dan report
dalam versi Power BI Desktop 

terbaru dari file tersebut

• Selanjutnya juga akan kan terdapat

dialog yang memberi tahu publikasi 

berhasil, dan terdapat link ke report
di Power BI service

• Ketika mempublikasikan 
report yang sudah ada di 
Power BI service, akan
diminta untuk 
mengkonfirmasi bahwa 
ingin mengganti dataset 
dan report sebelumnya 
dengan versi yang yang 
baru saja diedit dan pilih 
untuk perbarui
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Pengantar Power BI service
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Apa itu Power BI service

• Power BI service adalah ekstensi 
alami dari Power BI Desktop, dan 
fitur-fiturnya termasuk 
mengupload report, membuat 
dashboard, dan mengajukan 
pertanyaan tentang data 
menggunakan bahasa alami

• Layanan ini dapat digunakan untuk 
mengatur waktu penyegaran data
dan berbagi data dengan 
organisasi
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Masuk ke Power BI service

• Buat akun sebelum masuk ke Power BI.

• Daftar dengan alamat email non 

komersial di app.powerbi.com.

• Masuk (sign in) ke Power BI service.
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Membuat dan Mengkonfigurasi Dashboard

• Dashboard di Power BI adalah satu 
halaman koleksi visualisasi yang dibuat 
dari dalam Power BI service

• Dashboard dibuat dengan pinning
(mem-pin) visualisasi dari report yang 
dibuat dan dipublikasikan 
menggunakan Power BI Desktop, atau 
visualisasi yang dibuat dalam Power BI 
service itu sendiri

• Untuk memasang pin visual, buka 
report di Power BI service. Arahkan 
kursor ke visual yang ingin di-pin dan 
pilih ikon pin
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Membuat dan Mengkonfigurasi Dashboard (2)

• Dialog muncul, untuk memilih 
dashboard tujuan untuk visual dari 
menu drop-down, atau dashboard
baru

• User mendapatkan preview dari 
tampilan visual yang di-pin di 
dashboard

• Visualisasi dapat di-pin dari beberapa 
report dan laman ke satu dashboard, 
memungkinkan menggabungkan 
kumpulan data dan sumber yang 
berbeda ke dalam satu laman 
wawasan

• Di Dashboard, visualisasi apa pun 
termasuk grafik, peta, gambar, dan 
bentuk dapat ditambahkan, dengan 
mem-pin mereka. Visual yang di-pin
ke dashboard disebut tile
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Dashboards di Power BI services

• Dasboard, termasuk yang 

baru, muncul di bagian 

Workspaces di sisi kiri Power 

BI service

• Pilih dari type Dashboard 

dari daftar untuk melihatnya

• Untuk mengubah ukuran tile, drag gagangnya ke dalam atau 
ke luar. Untuk memindahkan tile, cukup klik dan drag ke 
lokasi yang berbeda di dashboard.

• Arahkan mouse ke tile dan klik ikon pensil untuk membuka 
Tile Details, tempat merubah Title atau Subtitle

• Klik tile dashboard untuk melihat asal report, untuk melihat 
data yang mendasari sebuah visual

• Link juga dapat dirubah dengan menggunakan bidang Set 
custom link dalam Tile Details
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Mencetak dan Mengekspor Report dan Dashboard

• Di Power BI 

service, pilih 

ellipses (…) di sisi 

kanan atas 

layanan, dan pilih 

Print dashboard

• Dialog Print

muncul, di mana 

printer dapat 

dipilih untuk

mencetak

dashboard, serta 

pilihan cetak 

standar seperti 

orientasi 

portrait atau 

landscape
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Mencetak dan Mengekspor Report dan Dashboard (2)

• Dari Report juga dapat 

mencetak atau mengekspor 

langsung

• Saat melihat report di Power BI 

service, pilih File > Print untuk 

membuka dialog Print

• Dan seperti halnya dengan 

dashboard, dalam report dapat 

mengekspor data dari visual, 

juga, dengan memilih tombol 

ekspor pada visual
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Terima Kasih
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Pertanyaan?


