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ABSTRAK 

 

Suatu program studi pada suatu perguruan tinggi mempunyai peran yang 
sangat penting dalam peningkatan kualitas pendidikan yang dapat menghasilkan 
lulusan yang berkualitas dan siap untuk menghadapi persaingan global saat ini. 
Untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan ini, Kepala Program Studi harus 
dapat memantau aktivitas di program studi tersebut, yang dalam hal ini 
difokuskan kepada aktivitas perkuliahan, agar dapat mengetahui di bagian mana 
yang harus ditingkatkan atau ditangani untuk dapat meningkatkan kualitas. 

Untuk itu perlu dibuatkan sebuah tools aplikasi berupa dashboard system 
yang dapat menampilkan grafik-grafik pencapaian dalam aktivitas perkuliahan 
yang dimulai dari tahap penjadwalan, perwalian, perkuliahan hingga ujian, adapun 
nilai indikator pencapaiannya dapat disesuaikan sewaktu-waktu oleh Kepala 
Program Studi. Dengan demikian, informasi dari grafik-grafik tersebut dapat 
membantu Kepala Program Studi dalam melakukan pemantauan performa 
perkuliahan program studi. 

Dengan dibuatkannya aplikasi ini, maka Kepala Program Studi dapat 
mengetahui informasi terkait pemantauan penjadwalan, perwalian, perkuliahan 
dan ujian secara real time serta dapat menentukan nilai indikator KPI yang 
digunakan sebagai target pembanding dengan pencapaian aktual yang telah 
dilaksanakan oleh program studi tersebut. Dari informasi yang ditampilkan, maka 
Kepala Program Studi dapat membuat strategi khusus untuk dapat meningkatkan 
pencapaian di titik-titik yang perlu ditingkatkan.  

 
Kata kunci: Aktifitas Program Studi, Pemantauan, Dashboard. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya merupakan lembaga 

pendidikan perguruan tinggi swasta yang berada dibawah naungan Yayasan Putra 

Bhakti, didirikan pertama kali oleh Laksda. TNI (Purn) Mardiono, Ir. Andrian A. 

T, Ir. Handoko Anindyo, Dra. Suzana Surojo, dan Dra. Rosy Merianti, Ak. Institut 

Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya mempunyai 2 fakultas yang telah 

terdaftar, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis (terdiri dari Program Studi S1 

Akuntansi, Program Studi S1 Manajemen, Program Studi DIII Komputerisasi 

Perkantoran dan Kesekretariatan) dan Fakultas Teknologi dan Informatika (terdiri 

dari Program Studi S1 Sistem Informasi, Program Studi S1 Sistem Komputer, 

Program Studi S1 Desain Komunikasi Visual, Program Studi S1 Desain Grafis, 

Program Studi DIV Multimedia Komputer, Program Studi DIII Manajemen 

Informatika). 

Program studi yang akan dibahas dalam rancang bangun dashboard system 

ini yaitu Program Studi S1 Sistem Informasi. Perancangan ini tidak menutup 

kemungkinan dapat diimplementasikan pada program studi yang lain apabila 

dirasa sudah sesuai dengan kebutuhan informasi yang diperlukan prodi. Kepala 

program studi mempunyai peran dan tanggung jawab yang cukup besar dalam 

membawa prodi ke arah yang lebih baik. Untuk dapat meningkatkan kualitas 

program studi, maka terlebih dahulu kepala program studi harus mengetahui di 

titik-titik mana dari aktivitas perkuliahan program studi yang termasuk rendah, 

1 



2 
 

sehingga perlu untuk dibuatkan strategi yang dapat meningkatkan performa 

aktivitas perkuliahan program studi. 

Kebutuhan informasi kaprodi terkait pemantauan perkuliahan yang cukup 

urgent dan menjadi fokus saat ini adalah mengetahui track record mahasiswa 

dimulai dari saat penjadwalan dosen pengajar, perwalian, perkuliahan, hingga 

pada saat pelaksanaan ujian. 

Permasalahan yang ditemukan oleh kaprodi saat ini adalah tidak adanya 

hak akses secara langsung kepada aplikasi yang dapat menghasilkan informasi 

tersebut, sehingga hal ini dapat menghambat peran kaprodi dalam memantau 

perkuliahan. Sistem yang berjalan saat ini terkait pengelolaan data-data mengenai 

aktivitas program studi sudah terkomputerisasi secara terpusat dan berjalan 

dengan baik, hanya saja sistem tersebut hanya dapat diakses oleh bagian AAK 

(Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan) sehingga ketika kaprodi 

membutuhkan informasi tersebut, maka kaprodi harus mengajukan permohonan 

untuk diberikan informasi yang diperlukan kepada bagian data center yang dalam 

hal ini dipegang oleh pihak PPTI (Pengembangan dan Penerapan Teknologi 

Informasi) dan harus mengantri selama beberapa hari, karena banyak bagian lain 

yang juga mengajukan permohonan untuk diberikan informasi tertentu. Ketika 

informasi yang dibutuhkan tidak dapat diterima pada saat itu juga, maka ketika 

informasi yang diperlukan diperoleh pada beberapa hari setelahnya akan dapat 

menurunkan kualitas informasi tersebut, dalam artian mungkin informasi tersebut 

sudah tidak lagi diperlukan oleh kaprodi. 

Rancang bangun dashboard system ini menggunakan data yang real-time 

dan hanya bersifat menarik data tanpa melakukan manipulasi data sehingga tidak 
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mengganggu proses utama penyimpanan data aktivitas program studi yang sedang 

berjalan.  

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan adanya tools 

pengolahan data dengan melakukan perancangan dashboard system yang dapat 

menunjukkan informasi aktivitas perkuliahan program studi sesuai dengan yang 

diinginkan untuk diketahui. Perancangan dashboard system yang dibuat ini dapat 

digunakan sebagai dasar pertimbangan kaprodi selaku pihak executive 

management dalam mengambil keputusan terkait dengan progress mahasiswa 

selama perkuliahan efektif sedang berjalan, dashboard ini hanya difokuskan pada 

aktivitas perkuliahan saja agar informasi yang ditampilkan bisa lebih mendetail 

dan mendalam mengenai kebutuhan informasi yang diperlukan oleh kaprodi. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu 

bagaimana membuat rancang bangun dashboard system untuk pemantauan 

perkuliahan pada Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Batasan masalah dari sistem yang dibahas adalah sebagai berikut : 

1. Rancang bangun dashboard system ini menggunakan contoh pada program 

studi S1 Sistem Informasi Institut Bisnis dan Informatika Stikom 

Surabaya. 

2. Pemantauan aktivitas perkuliahan yang dibahas meliputi penjadwalan, 

perwalian, perkuliahan dan ujian. 
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3. Data yang digunakan untuk perancangan dashboard system ini bersifat real-

time sehingga dapat menampilkan informasi setiap saat dan bersifat 

menarik data saja tanpa melakukan manipulasi data sehingga tidak 

mengacaukan data pada aktivitas program studi yang sedang berjalan. 

4. Untuk dapat menampilkan informasi yang diperlukan pada dashboard 

menggunakan metode Key Performance Indicator (KPI) yang sesuai. 

5. Pembuatan rancang bangun dashboard system ini merupakan proses 

pengolahan dari data yang selama ini sudah tersimpan di database yang 

dikelola oleh pihak PPTI. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penyusunan tugas akhir ini adalah menghasilkan Rancang 

Bangun Dashboard System untuk Pemantauan Perkuliahan pada Program Studi 

Sistem Informasi Stikom Surabaya adalah dapat membantu Kepala Program Studi 

dalam mengetahui informasi seputar pemantauan performa perkuliahan yang 

dapat digunakan setiap saat ketika diperlukan oleh kaprodi. 

 

1.5 Manfaat 

  Adapun manfaat dalam perancangan dashboard system untuk pemantauan 

perkuliahan ini adalah dapat membantu kaprodi dalam mengambil keputusan 

untuk dapat meningkatkan performa aktivitas perkuliahan program studi. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan Tugas Akhir “Rancang Bangun Dashboard System untuk 

Pemantauan Perkuliahan pada Program Studi Sistem Informasi Stikom Surabaya” 

ini disusun secara sistematis ke dalam lima bab. Setiap bab saling terkait dan 

menjelaskan tentang sistem dan aplikasi yang dibuat. Rangkuman berupa 

penjelasan singkat setiap bab terdapat dalam sistematika penulisan sebagai 

berikut:  

Bab I : PENDAHULUAN 

Pada bab satu berisi gambaran mengenai latar belakang masalah, 

permasalahan yang dihadapi, pembatasan masalah yang menjelaskan 

batasan dari permasalahan yang dibahas sehingga tidak keluar dari 

ketentuan yang ditetapkan, tujuan pembuatan sistem yang berupa harapan 

dari hasil yang telah dicapai, dan metodologi penelitian. 

Bab II : LANDASAN TEORI 

Pada bab dua berisi tentang teori-teori yang digunakan sebagai acuan 

dalam analisa dan pemecahan masalah, yang berkaitan dengan 

permasalahan yang dibahas. 

Bab III : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab tiga berisi tentang rincian permasalahan yang timbul pada 

perusahaan dan mengidentifikasi permasalahan tersebut. Rincian tersebut 

antara lain perancangan dan desain yang akan dipakai dalam sistem. 

Bab IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab empat berisi tentang kebutuhan sistem, Implementasi sistem dan 

evaluasi sistem serta pembuatan program untuk menjelaskan urutan dari 

tiap proses yang dilakukan. 
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Bab V : PENUTUP 

Pada bab lima terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan adalah rangkuman dari hasil seluruh pembahasan masalah. 

Sedangkan saran adalah berisi tentang pengembangan yang sebaiknya 

dilakukan agar sistem yang telah dibuat menjadi lebih baik. 

 

 

 



 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2  

Dalam penyelesaian Tugas Akhir ini menggunakan landasan teori yang 

berhubungan dengan permasalahan yang dipergunakan untuk menyelesaikan 

masalah. Pembahasan pada bagian ini dimulai dari landasan teori yang 

berhubungan dengan permasalahan kemudian dilanjutkan dengan uraian teori-

teori yang dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan. 

 

2.1 Dashboard System 

Menurut Kusnami (2009), Dashboard System adalah satu kategori dari 

aplikasi business intelligence yang secara real time akan memonitoring berbagai 

informasi yang dibutuhkan oleh suatu organisasi atau perusahaan dengan berbagai 

macam format seperti graphical gadgets, typically, gauges, charts, indicators, dan 

colorcoded maps yang memungkinkan mereka membuat keputusan pintar secara 

cepat.  

Menurut Rainer dan Cegielski (2011), Digital Dashboard biasanya disebut 

executive dashboard atau management cockpit menyediakan akses informasi yang 

cepat dan tepat waktu, dan akses langsung ke laporan manajemen. Digital 

Dashboard sangat user-friendly dan didukung dengan grafik. Digital Dashboard 

memperbolehkan manager untuk memeriksa laporan tertentu dan laporan yang 

rinci. 

7 
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Menurut Rasmussen, Chen, dan Bansal (2009), dashboard dikelompokan 

menjadi tiga ketegori yaitu dashboard stragis, dashboard taktis dan dashboard 

operasional:  

1. Dashboard strategis.  

Dashboard pada level eksekutif menggambarkan sasaran stratejik skala 

organisasi dan Key Performance Indicator (KPI) terkait. Dashboard pada 

level strategis skala organisasi seringkali diturunkan ke level departemen, 

dengan tetap mempertahankan keselarasan dengan sasaran perusahaan. 

Penggunaan dashboard strategis adalah para manajer organisasi yang terlibat 

dalam eksekusi strategi dan monitoring kemajuan. Umumnya dashboard 

kategori ini menggunakan data dalam jangka waktu yang panjang, misalnya 5 

sampai 10 tahun sebelumnya. 

2. Dashboard taktis.  

Dashboard taktis untuk memonitor hasil dan tren yang terkait untuk setiap 

inisiatif strategis. Dashboard taktis juga digunakan untuk memonitor proyek. 

Inisiatif strategis sering diukur dengan membandingkan antara kinerja saat ini 

dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (contoh anggaran dan target). 

Pengguna dashboard taktis adalah manajer yang terlibat dengan aktivitas 

taktis individual untuk mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi. 

Dashboard kategori ini menggunakan data dalam jangka waktu yang tidak 

terlalu lama, misalnya 1 sampai 2 tahun sebelumnya. 

3. Dashboard operational bisnis.  

Dashboard pada level stategis digunakan untuk mengendalikan proses bisnis, 

aktivitas bisnis dan peristiwa yang kompleks. Dalam layar tampilan 
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menayangkan grafik dengan waktu terkini. Pengguna dashboard operational 

memiliki tanggung jawab yang lebih sempit (penjualan, pelayanan, pelanggan 

dll) yang memerlukan informasi lebih detil dengan fungsi analisis yang kuat. 

Dashboard kategori ini menggunakan data dalam jangka waktu pendek, 

misalnya bulanan, mingguan atau harian. Dalam studi kasus ini, menggunakan 

dashboard dengan kategori ini, dengan menggunakan data dalam jangka 

waktu 1 semester perkuliahan yaitu selama 6 bulan. 

 

Fitur yang ada pada tampilan informasi dashboard pada umumnya adalah : 

1. Filtering : digunakan untuk menyeleksi data dimana prosesnya disesuaikan 

dengan kriteria tertentu yang kita inginkan seperti : 

• Menampilkan data mahasiswa dengan NIM tertentu 

• Menampilkan data buku yang dikarang oleh penerbit dan penulis tertentu 

• Menampilkan data peminjaman yang terjadi pada tanggal tertentu 

2. Sorting : digunakan untuk mengurutkan data baik secara ascending (naik) 

maupun descending (turun). 

3. Paging : digunakan untuk membagi tampilan data menjadi beberapa halaman, 

tujuannya agar data dalam jumlah banyak yang jika ditampilkan keseluruhan 

tidak akan membuat tampilan layar menjadi penuh. 

 

2.2 Sistem Informasi Eksekutif 

Sistem Informasi Eksekutif (Executive Information System / EIS) adalah 

salah satu tipe sistem informasi manajemen berbasis komputer yang ditujukan 

untuk memfasilitasi kebutuhan informasi yang berkaitan dengan tercapainya 
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tujuan suatu organisasi bagi seorang eksekutif, sama hal nya seperti dashboard 

system. Menggunakan EIS, seorang eksekutif dapat melakukan pengidentifikasian 

isu-isu strategis dan pengeksplorasian informasi untuk menemukan akar 

permasalahan dari isu-isu tersebut. Istilah lain yang sering digunakan adalah 

Sistem Pendukung Eksekutif (Executive Support System / ESS).  

Suatu EIS pada dasarnya terdiri atas sebuah komputer personal (PC) yang 

terhubung ke suatu basis data eksekutif. Sistem ini akan memberikan tampilan 

informasi yang sesuai dengan permintaan informasi, terutama yang sifatnya 

insidentil. Selain basis data eksekutif EIS terhubung ke SIM organisasi sehingga 

EIS dapat memperoleh data inti atau data ringkasan semua sistem fungsional 

dalam organisasi sehingga eksekutif dapat memperoleh gambaran lengkap tentang 

organisasi. 

Berikut adalah karakteristik yang membedakan EIS dengan sistem 

informasi pada umumnya (Turban, 1995: 409). 

1. Drill-down.  

Drill-down adalah salah satu fasilitas yang sangat berguna dalam EIS. 

Dengan fasilitas ini, eksekutif dapat mengakses informasi secara hierarkis, 

mulai dari yang bersifat umum atau global kemudian dipecah hingga ke 

level yang lebih detail dan sebaliknya (roll-up). Informasi yang diberikan 

berupa grafik maupun tabel. Dengan memperoleh detail dari suatu 

informasi, eksekutif dapat melakukan analisis secara lebih akurat dan tepat 

sasaran. Untuk mendukung fasilitas ini dapat digunakan arsitektur data 

warehouse (Inmon, 2002: 254). 
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2. Critical Success Factors.  

Critical Success Factors yaitu tiap eksekutif memiliki kebutuhan 

informasi yang berbeda. Oleh karena itu EIS harus dibangun secara 

spesifik agar dapat memenuhi kebutuhan informasi eksekutif. Begitu pula 

dengan suatu organisasi. Tiap organisasi mempunyai tujuan atau program 

yang juga berbeda-beda. Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat faktor-

faktor yang harus dipertimbangkan yang disebut dengan Critical Success 

Factors (CSF) (Turban, 1995: 411). 

3. Status Access.  

EIS menyediakan akses cepat terhadap timely information. Setiap data atau 

laporan terbaru dapat diakses secara langsung melalui jaringan. Dengan 

begitu eksekutif dapat mengetahui status atau kedudukan organisasinya. 

Proses pengaksesan status ini mungkin terjadi setiap hari maupun setiap 

jam, bahkan memungkinkan pelaporan secara real-time (Inmon, 2002: 

256). 

4. Exception Reporting.  

EIS memiliki fitur untuk melakukan pelaporan terhadap aktifitas-aktifitas 

organisasi baik secara rutin maupun spontan. EIS harus dapat membantu 

eksekutif menganalisis perbandingan antara kinerja yang direncanakan 

dengan kinerja aktual. EIS didesain agar dapat mengatasi situasi dengan 

ketidakpastian seperti rapid-changing environment atau situasi lingkungan 

organisasi yang berubah-ubah baik dari struktur keanggotaan maupun 

fokus organisasi (Inmon, 2002: 256). 
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5. Navigation of Information.  

Fasilitas ini memungkinkan eksekutif untuk dapat mengeksplor sejumlah 

besar data secara mudah dan cepat. EIS digunakan secara langsung oleh 

seorang eksekutif tanpa bantuan perantara (asisten), oleh karena itu 

tampilan EIS harus bersifat user-friendly (Turban, 1995: 410) serta 

didukung oleh penyajian data dengan jangkauan internal dan eksternal 

yang bersifat luas. 

EIS meningkatkan kualitas manajemen dalam suatu organisasi melalui jenis 

teknologi dan teknik yang baru untuk menyaring, mentransformasi, memproses, 

dan melaporkan data dengan tujuan menyediakan informasi strategis. Untuk 

mendukung fitur-fitur pada EIS digunakan konsep data warehouse sebagai 

dasarnya. 

 

2.3 Monitoring / Pemantauan 

Monitoring didefinisikan sebagai siklus kegiatan yang mencakup 

pengumpulan, peninjauan ulang, pelaporan, dan tindakan atas informasi suatu 

proses yang sedang diimplementasikan (Mercy Corps, 2005). Umumnya, 

monitoring digunakan dalam checking antara kinerja dan target yang telah 

ditentukan. Monitoring ditinjau dari hubungan terhadap manajemen kinerja adalah 

proses terintegrasi untuk memastikan bahwa proses berjalan sesuai rencana (on 

the track). Monitoring dapat memberikan informasi keberlangsungan proses untuk 

menetapkan langkah menuju ke arah perbaikan yang berkesinambungan.  

Umumnya, pelaku monitoring merupakan pihak-pihak yang berkepentingan 

dalam proses, baik pelaku proses (self monitoring) maupun atasan / supervisor 
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pekerja. Berbagai macam alat bantu yang digunakan dalam pelaksanaan sistem 

monitoring, baik observasi / interview secara langsung, dokumentasi maupun 

aplikasi visual (Chong, 2005). 

Monitoring memiliki dua fungsi dasar yang berhubungan, yaitu compliance 

monitoring dan performance monitoring (Mercy Corps, 2005). Compliance 

monitoring berfungsi untuk memastikan proses sesuai dengan harapan / rencana. 

Sedangkan, performance monitoring berfungsi untuk mengetahui perkembangan 

organisasi dalam pencapaian target yang diharapkan. Umumnya, output 

monitoring berupa progress report proses. Output tersebut diukur secara deskriptif 

maupun non-deskriptif. Output monitoring bertujuan untuk mengetahui 

kesesuaian proses telah berjalan. Output monitoring berguna pada perbaikan 

mekanisme proses / kegiatan di mana monitoring dilakukan. 

 

2.4 Grafik 

Diagram atau grafik menurut Somantri (2006:107) adalah gambar-gambar 

yang menunjukan data secara visual, di dasarkan atas nilai-nilai pengamatan 

aslinya ataupun dari tabel-tabel yang dibuat sebelumnya. Sedangkan menurut 

Sudijono (2008:61) grafik adalah alat penyajian statistik yang tertuang dalam 

bentuk lukisan, baik lukisan garis, lukisan gambar, maupun lambang.  

Adapun pengertian dari masing-masing jenis grafik yang digunakan adalah 

sebagai berikut :  
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1. Grafik Batang (Bar Chart) 

Hasan (2011:24) menyatakan grafik batang atau balok adalah grafik data 

berbentuk persegi panjang yang lebarnya sama dan dilengkapi dengan skala atau 

ukuran sesuai dengan data yang bersangkutan. Menurut Furqon (1999:25) 

diagram batang digunakan untuk data yang berbentuk kategori. Jadi diagram 

batang adalah diagram yang berbentuk persegi panjang dengan lebar yang sama 

dan digunakan untuk data yang berbentuk kategori.  

Macam-macam diagram batang menurut Gasperz (1989:38) grafik 

berbentuk batang (Bar Chart) terdiri atas :  

1) Berupa batangan tunggal (single bar chart) yang menggambarkan satu hal/ 

masalah.  

2) Berupa batangan-batangan ganda (multiple bar chart) yang menggambarkan 

lebih dari satu hal / masalah.  

Riduwan (2010:84) mengemukakan penyajian data berbentuk diagram 

batang ini banyak modelnya antara lain: diagram batang satu komponen atau 

lebih, diagram batang dua arah, diagram batang tiga dimensi, dan lain-lain sesuai 

dengan variasinya atau tergantung kepada keahlian pembuat diagram. 

 



15 
 

 

Gambar 2. 1 Contoh Grafik Batang 

2. Grafik Lingkaran (Pie Chart) 

Riduwan (2010:91) mengatakan diagram lingkaran digunakan untuk 

penyajian data berbentuk kategori dinyatakan dalam persentase. Somantri 

(2006:115) mengatakan bahwa “penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran 

didasarkan pada sebuah lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian sesuai 

dengan banyaknya kelas penyusunan”. Menurut Hasan (2011:28) grafik lingkaran 

adalah grafik data berupa lingkaran yang telah dibagi menjadi juring-juring sesuai 

dengan data tersebut. Sedangkan menurut Gasperz (1989:40) “Grafik berbentuk 

lingkaran digambarkan sebagai suatu lingkaran, di mana luas lingkaran 

merupakan komponen dari beberapa nilai. 

Jadi diagram lingkaran adalah penyajian data statistik dengan 

menggunakan gambar berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi sudut-sudut 

sektor (juring). Setiap sector melukiskan kategori data yang terlebih dahulu 

diubah ke dalam derajat dengan menggunakan busur derajat. Diagram lingkaran 
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sangat cocok untuk menyajikan data yang berbentuk kategori atau atribut dalam 

persentase. 

 

Gambar 2. 2 Contoh Grafik Lingkaran 

Tujuan pembuatan grafik menurut Furqon (1999:24), menyatakan bahwa 

dengan bantuan grafik, perangkat data yang besar dan kompleks dapat disajikan 

secara menarik menjadi suatu tampilan sederhana dan kompak. Sedangkan 

menurut Pasaribu (1975:45) menjelaskan bahwa pemakaian gambar mempunyai 

dua macam kegunaan. Kegunaan yang pertama ialah mempertegas dan 

memperjelas pencaran yang telah disajikan sebagai daftar. Kegunaan yang kedua 

ialah sebagai pengganti bagi pencaran frekuensi yang berbentuk sebagai daftar. 

Sudjana (2005:21) mengatakan bahwa penyajian data dalam gambar akan lebih 

menjelaskan lagi persoalan secara visual 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa kegunaan diagram atau grafik antara lain 

untuk:  

1) Mempertegas dan memperjelas penyajian data,  

2) Mempercepat pengertian,  

3) Mengurangi kejenuhan melihat angka,  

4) Menunjukkan arti secara menyeluruh. 

 

2.5 Key Performance Indicator (KPI) 

Menurut Rasmussen, Chen, dan Bansal (2009), KPI adalah sistem metris 

kritis yang mengukur performa aktual bertentangan dengan pencapaian dan 

objektif. Kunci utama untuk mengidentifikasi KPI adalah sebagai berikut : 

• Memiliki proses bisnis yang telah ditetapkan. 

• Memiliki tujuan yang jelas untuk seluruh proses bisnis. 

• Memiliki pengukuran kuantitatif atau kualitatif dari hasil kerja perbandingan 

yang telah ditetapkan. 

• Meneliti penyimpangan dan titik lemah proses atau sumber daya untuk 

mencapai sasaran. 
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Gambar 2. 3 Empat Tipe Pengukuran Performa (Parmenter, 2010) 

Pada KPI terdapat empat tipe dalam mengukur suatu performa kinerja 

dalam perusahaan, antara lain:  

1. Key Result Indicators (KRIs): KRI menunjukan apa yang telah dicapai 

terhadap critical success factor. KRI tersebut dapat dilihat dari kepuasan 

pelanggan, laba bersih sebelum pajak, profitabilitas pelanggan, kepuasan 

karyawan dan kembalinya modal yang telah digunakan.  

2. Result Indicators (RIs): result indicator menunjukan apa yang telah dicapai 

terhadap suatu kinerja tertentu. Contohnya laba bersih terhadap produk kunci, 

penjualan yang dilakukan kemarin, keluhan pelanggan.  

3. Performance Indicators (PIs): menujukan terhadap apa yang harus dilakukan.  

4. Key Performance Indicators (KPIs): menunjukan apa yang perlu ditingkatkan 

terhadap pengukuran performa perusahaan.  

Menurut Parmenter (2010) Key Performance Indicator memiliki 7 

karakteristik antara lain:  

1. Pengukuran bersifat non finansial (tidak dinyatakan dalam dollar, yen, 

pound,euro, dll)  

2. Diukur secara teratur (frequently) contoh setiap hari atau tiap bulan.  
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3. Ditindak lanjuti oleh CEO atau tim manajemen tingkat atas.  

4. Pemahaman terhadap pengukuran dan corrective action dilakukan oleh semua 

staf.  

5. Memiliki ikatan tanggung jawab terhadap tiap individu maupun tim.  

6. Memiliki dampak yang signifikan contoh mempengaruhi keberhasilan 

terhadap CSF.  

7. KPI memberikan dampak positif bagi perusahaan. 

 

2.6 Basis Data 

Simarmata & Paryudi (2006), basis data adalah mekanisme yang 

digunakan untuk menyimpan informasi atau data. Informasi adalah sesuatu yang 

kita gunakan sehari-hari untuk berbagi. Dengan basis data, pengguna dapat 

meyimpan data secara terorganisasi. Setelah data disimpan, informasi harus 

mudah diambil.  

Kriteria dapat digunakan untuk mengambil informasi. Cara data disimpan 

dalam basis data menentukan seberapa mudah mencari informasi berdasarkan 

banyak kriteria. Datapun harus mudah ditambahkan ke dalam basis data, 

dimodifikasi, dan dihapus. 

 

2.7 Hypertext Prepocessor (PHP) 

Menurut Afriyudi (2008), PHP adalah singkatan dari hypertext 

prepocessor. Merupakan script untuk pemrograman berbasis web server-side. 

Dengan menggunakan PHP maka maintenance suatu situs web menjadi lebih 
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mudah. Proses update data dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang 

dibuat dengan script PHP. 

Sintaks PHP mirip dengan bahasa C, Perl, Pascal dan basic. PHP dapat 

dikembangkan sebagai web spesifik yang menyediakan fungsi-fungsi khusus yang 

membuat pengembangan suatu web dapat dilakukan dengan mudah. PHP juga 

menyediakan koneksi database, protokol dan modul fungsi lainnya. 

 

2.8 Highcharts 

Highcharts (Hank, 2013) adalah library grafik yang ditulis dalam bahasa 

JavaScript murni. Highcharts menawarkan cara mudah untuk menambahkan 

grafik yang interaktif ke dalam situs web atau aplikasi web. Highchart 

mendukung banyak format grafik atau tipe grafik diantaranya  line, spline, area, 

areaspline, column, bar, pie, scatter, angular gauges, arearange, 

areasplinerange, columnrange, bubble, box plot, error bars, funnel, waterfall dan 

polar. 

Fitur-fitur Highcharts: 

• Gratis – Bersifat open source dan bebas digunakan untuk tujuan non-

komersial. 

• Ringan- Highcharts.js memiliki ukuran hampir 35KB sehingga sangat 

ringan. 

• Konfigurasi sederhana- Menggunakan json untuk menentukan bebagai 

konfigurasi grafik dan sangat mudah untuk dipelajari dan digunakan. 

• Dinamis - Memungkinkan untuk memodifikasi grafik bahkan setelah 

generasi grafik. 
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• Beberapa sumbu - Tidak terbatas pada x, y. Mendukung beberapa sumbu 

pada grafik. 

• Dukungan DateTime - Menangani tanggal waktu khusus. Memberikan 

banyak kontrol inbuilt lebih kategori bijaksana date. 

• Ekspor - ekspor grafik format PDF / PNG / JPG / SVG dengan 

mengaktifkan fitur ekspor. 

• Cetak - cetak grafik menggunakan halaman web. 

• Zoomablity - Mendukung zoom grafik untuk melihat data yang lebih tepat. 

 

2.9 System Development Life Cycle 

System Development Life Cycle (SDLC) adalah suatu pendekatan yang 

memiliki tahap atau bertahap untuk melakukan analisa dan membangun suatu 

rancangan sistem dengan menggunakan siklus yang lebih spesifik terhadap 

kegiatan pengguna (Kendall & Kendall, 2003).   

Tahap-tahap System Development Life Cycle (SDLC): 

 

Gambar 2. 4 Diagram Model Waterfall SDLC (Kendall & Kendall, 2003) 
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1. Analisis Sistem.  

Fase analisis adalah sebuah proses investigasi terhadap sistem yang sedang 

berjalan dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban mengenai penggunaan 

sistem, cara kerja sistem, dan waktu penggunaan sistem. 

2. Desain Sistem.  

Fase desain sistem merupakan proses penentuan cara kerja sistem dalam 

hal desain arsitektur, desain antarmuka, database dan spesifikasi file, dan 

desain program. 

3. Implementasi Sistem.  

Fase implementasi adalah proses pembangunan dan pengujian sistem, 

instalasi sistem, dan rencana dukungan sistem. 

4. Uji Coba Sistem.  

Fase uji coba desain sistem adalah tahapan dimana developer harus 

menguji kelayakan aplikasi apakah sesuai dengan yang diharapkan atau 

tidak. 

5. Evaluasi Sistem.  

Fase evaluasi sistem merupakan tahapan yang digunakan untuk melihat 

apakah hasil rancangan dengan proses uji coba sistem yang telah dibuat 

sesuai dengan permintaan pengguna (user). 

 

2.10 Testing Software  

Menurut Romeo (2003), pengujian perangkat lunak adalah proses 

mengoperasikan  perangkat lunak dalam suatu  kondisi yang  dikendalikan, untuk 

verifikasi apakah telah berlaku sebagaimana telah ditetapkan (menurut 
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spesifikasi), mendeteksi error, dan validasi apakah spesifikasi yang telah 

ditetapkan sudah memenuhi keinginan atau kebutuhan dari pengguna yang 

sebenarnya. Verifikasi adalah adalah pengecekan atau pengetesan entitas-entitas, 

termasuk perangkat lunak, untuk pemenuhan dan konsistensi dengan melakukan 

evaluasi hasil terhadap kebutuhan yang telah ditetapkan. Validasi adalah melihat 

kebenaran sistem, apakah proses yang telah dilakukan adalah apa yang sebenarnya 

diinginkan atau dibutuhkan oleh user. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengujian 

merupakan tiap-tiap aktivitas pengumpulan informasi yang dibutuhkan untuk 

melakukan evaluasi atau mengukur suatu atribut dari perangkat lunak. 

 

 

 



 
 

BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

3  

Pada bab ini membahas tentang tahapan-tahapan rancang bangun aplikasi 

dashboard system untuk pemantauan perkuliahan pada Program Studi Sistem 

Informasi Stikom Surabaya. Tahap-tahap tersebut terdiri atas tahap analisis 

sistem, tahap perancangan sistem, dan tahap evaluasi desain sistem. 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan tahapan-tahapan yang diperlukan dalam 

Tugas Akhir ini, agar dalam pengerjaannya dapat dilakukan dengan terarah dan 

sistematis. Tugas akhir ini merupakan perancangan dashboard system pada 

program studi. Adapun penjelasan mengenai tahapan-tahapan dalam penyelesaian 

tugas akhir ini adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1 Diagram Model Waterfall SDLC (Kendall & Kendall, 2003) 
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3.2 Tahap Analisis Sistem 

Untuk pengumpulan data yang diperlukan dalam melaksanakan penelitian 

ini pada Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya dilakukan dengan cara 

wawancara dan observasi. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan 

mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan 

yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Berikut informasi yang 

diperoleh dari hasil wawancara: 

Tanggal 
Wawancara 

Narasumber Jabatan Permasalahan 

9 Desember 2016 Ibu M.J. Dewiyani 
Sunarto 

Kepala Program 
Studi periode saat 
ini (2016-2021) 

Perlunya suatu tools 
yang dapat 
menampilkan 
informasi terkait 
jumlah mahasiswa 
yang melakukan 
perwalian, informasi 
KRS, presensi 
kehadiran setiap 
semesternya, 
sehingga tools 
tersebut dapat 
membantu dalam 
memantau 
mahasiswa untuk 
dapat meningkatkan 
nilai akreditasi 
program studi. 

23 Desember 2016 Ibu Vivine 
Nurcahyawati 

Kepala Program 
Studi periode 
sebelumnya (2014-
2016) 

Tools yang akan 
dibuat, dapat 
menampilkan 
informasi yang 
diperlukan oleh 
kepala program 
studi terkait aktifitas 
program studi, 
dimulai dari 
penjadwalan, 
perwalian, 
perkuliahan, sampai 
dengan ujian. 

13 Juni 2017 Ibu Vivine 
Nurcahyawati 

Kepala Program 
Studi periode 
sebelumnya (2014-
2016) 

Tambahkan fitur 
yang bisa mengelola 
target indikator 
yang dijadikan 
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Tanggal 
Wawancara 

Narasumber Jabatan Permasalahan 

target pembanding 
dengan 
pencapaian aktual. 

 

 Dari hasil wawancara tersebut didapatkan bahwa proses bisnis pada aktifitas 

perkuliahan adalah mulai dari penjadwalan, perwalian, perkuliahan hingga ujian. 

Adapun Key Performance Indicator (KPI) dari masing-masing aktivitas sampai 

pada saat ini adalah sebagai berikut: 

A. Penjadwalan : 

1. Jumlah beban mengajar dosen, dengan nilai KPI sebesar 15 sks. 

2. Prosentase kelulusan mata kuliah, dengan nilai KPI sebesar 100% 

B. Perwalian : 

1. Prosentase peserta perwalian, dengan nilai KPI sebesar 100 % 

C. Perkuliahan : 

1. Prosentase kehadiran mahasiswa, dengan nilai KPI lebih dari atau sama 

dengan 75% 

2. Prosentase kehadiran dosen, dengan nilai KPI sebesar 100% 

D. Ujian : 

1. Waktu pengumpulan soal sesuai dengan batas waktu pengumpulan yang 

telah ditentukan, dengan nilai KPI untuk keterlambatan kurang dari atau 

sama dengan 0 hari. 

2. Waktu pengumpulan nilai sesuai dengan batas waktu pengumpulan yang 

telah ditentukan, dengan nilai KPI untuk keterlambatan kurang dari atau 

sama dengan 0 hari. 
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3. Prosentase mahasiswa peserta ujian dengan memperhatikan prosentase 

presensi kehadiran perkuliahan 75%, prosentase pembayaran keuangan 

mahasiswa 100% dan presensi kehadiran pada saat ujian 100%. 

 

Tahapan analisis yaitu analisis permasalahan, analisis operasional, analisis 

kebutuhan data, dan analisis keamanan. 

 

3.2.1 Analisis Permasalahan 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk dapat menganalisis permasalahan 

yang terdapat pada Program Studi Sistem Informasi Stikom Surabaya berdasarkan 

wawancara dengan kepala program studi sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi masalah 

Untuk mengidentifikasi masalah, tahapan yang dilakukan, yaitu (1) 

mengamati proses bisnis aktifitas program studi, (2) menentukan masalah 

berdasarkan proses bisnis aktifitas program studi yang berjalan saat ini. Setelah 

masalah diperoleh maka langkah selanjutnya adalah menentukan peluang yang 

bisa dilakukan. Jika masalah dan peluang teridentifikasi, maka langkah 

selanjutnya (3) menentukan tujuan yang bisa diperoleh.  

Berikut ini merupakan penjabaran permasalahan yang terjadi pada proses 

pemantauan aktifitas program studi dan masing-masing solusinya. 

Tabel 3. 1 Detail permasalahan dan solusi 

Permasalahan Solusi 
Proses pemantauan penjadwalan oleh kepala 
program studi, untuk dapat mengetahui jadwal 
dosen pengajar ataupun jadwal mata kuliah 
yang diselenggarakan setiap semesternya, 
kepala program studi harus memintanya 

Membuat aplikasi berbasis web 
yang mampu menampilkan 
informasi penjadwalan alokasi 
dosen pengajar dan mata kuliah 
yang diselenggarakan setiap 
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Permasalahan Solusi 
terlebih dahulu ke bagian AAK (Administrasi 
Akademik dan Kemahasiswaan) atau langsung 
ke bagian data center PPTI, dan harus 
mengantri selama beberapa hari. 
 

semesternya secara langsung 
dan real-time, baik berupa 
grafik maupun tabel yang 
mudah dipahami pengguna. 

Proses pemantauan perwalian oleh kepala 
program studi, untuk dapat mengetahui 
informasi status mahasiswa pada saat 
perwalian, informasi kartu rencana studi 
mahasiswa dan jadwal perkuliahan yang 
diselenggarakan setiap semesternya. Informasi 
ini dapat digunakan oleh kaprodi dalam 
mengambil keputusan yang berhubungan 
dengan perwalian, entah itu sudah melewati 
batas masa studi normal, ataupun keperluan 
lainnya, dengan memperhatikan track record 
mahasiswa selama ini. 

Membuat aplikasi berbasis web 
yang mampu menampilkan 
informasi mengenai perwalian, 
baik berupa grafik maupun 
tabel yang mudah dipahami 
pengguna. 

Proses pemantauan perkuliahan oleh kepala 
program studi, untuk dapat mengetahui 
informasi prosentase dan history kehadiran 
dosen dan mahasiswa pada perkuliahan yang 
diselenggarakan setiap semesternya. Informasi 
ini salah satunya dapat digunakan oleh kaprodi 
untuk memantau kehadiran mahasiswa apabila 
ada orang tua / wali yang mempertanyakan 
kehadiran mahasiswa tersebut. 

Membuat aplikasi berbasis web 
yang mampu menampilkan 
informasi mengenai 
perkuliahan, baik berupa grafik 
maupun tabel yang mudah 
dipahami pengguna. 
 

Proses pemantauan ujian oleh kepala program 
studi, untuk dapat mengetahui informasi 
mengenai daftar dosen yang telah 
mengumpulkan soal dan nilai ujian, para 
peserta dan dosen penjaga ujian serta 
menampilkan informasi nilai mahasiswa pada 
ujian perkuliahan yang diselenggarakan setiap 
semesternya. Informasi mengenai daftar dosen 
penjaga ujian ini salah satunya dapat digunakan 
untuk melakukan kroscek mengenai siapa saja 
dosen yang dapat menghadiri apabila dilakukan 
rapat pada saat masa ujian sedang berlangsung. 

Membuat aplikasi berbasis web 
yang mampu menampilkan 
informasi mengenai ujian, baik 
berupa grafik maupun tabel 
yang mudah dipahami 
pengguna. 

Proses pengelolaan Nilai KPI dari beberapa 
poin yang diperlukan untuk dijadikan target 
pembanding dengan pencapaian aktual. 

Membuat aplikasi berbasis web 
yang mampu mengelola nilai 
KPI. 
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2. Menentukan kebutuhan informasi pengguna 

Tahap ini dilakukan untuk menentukan kebutuhan informasi pengguna 

yang terlibat, dalam hal ini hanya ada satu pengguna yang terlibat dalam sistem. 

Berikut kebutuhan pengguna dalam pemantauan performa / performance 

monitoring perkuliahan pada program studi. 

Tabel 3. 2 Kebutuhan Pengguna 

No. Pengguna Peran Tanggung 
jawab 

Informasi Target Nilai 

1 Kepala 
Program 
Studi 

Melihat jadwal 
alokasi dosen 
pengajar dan 
mata kuliah 
yang akan 
diselenggarakan 
setiap semester. 

Cek jadwal 
alokasi dosen 
pengajar dan 
mata kuliah 
yang akan 
diselenggara
kan. 

Jadwal alokasi 
dosen pengajar, 
Jadwal mata 
kuliah yang akan 
diselenggarakan 
 
 
 
Transkrip nilai 
mahasiswa, 
Status 
mahasiswa, 
Kartu rencana 
studi mahasiswa 
 
 
Jadwal 
perkuliahan, 
Prosentase dan 
history kehadiran 
mahasiswa dan 
dosen 
 
Jadwal ujian, 
Daftar peserta 
dan dosen 
penjaga ujian,  
Daftar dosen 
yang telah 
mengumpulkan 
soal dan nilai 
ujian mahasiswa,  
Daftar nilai 
mahasiswa 

Jumlah beban 
mengajar 
dosen = X 
Prosentase 
kelulusan mata 
kuliah = X% 

Melihat history 
mahasiswa yang 
melakukan 
perwalian 
beserta kartu 
rencana studi 
mahasiswa 
setiap semester. 

Cek transkrip 
nilai 
mahasiswa, 
status 
mahasiswa, 
kartu rencana 
studi 
mahasiswa. 

Prosentase 
peserta 
perwalian  
= X% 

Melihat jadwal 
perkuliahan, 
prosentase dan 
history 
kehadiran 
mahasiswa dan 
dosen. 

Cek jadwal 
perkuliahan, 
prosentase 
dan history 
kehadiran 
mahasiswa 
dan dosen. 

Prosentase 
kehadiran 
dosen = X%  
Prosentase 
kehadiran 
mahasiswa  
>= X% 

Melihat jadwal 
ujian, daftar 
peserta dan 
dosen penjaga 
ujian, daftar 
dosen yang 
telah 
mengumpulkan 
soal dan nilai 
ujian 
mahasiswa. 

Cek jadwal 
ujian, daftar 
peserta dan 
dosen 
penjaga ujian 
dan daftar 
dosen yang 
telah 
mengumpulk
an soal dan 
nilai ujian 

Keterlambatan 
pengumpulan 
nilai dan soal 
ujian <= X hari  
Prosentase 
pembayaran 
keuangan= X% 
Prosentase 
kehadiran ujian 
= X% 
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No. Pengguna Peran Tanggung 
jawab 

Informasi Target Nilai 

mahasiswa. 
Mengelola data 
nilai KPI yang 
akan dijadikan 
standar 
pembanding 
pencapaian 
nilai. 

Melakukan 
update data 
nilai KPI. 

 
 
 
Daftar Nilai KPI 
terbaru 

 

 

3. Menggambarkan kebutuhan sistem 

Menganalisis kebutuhan-kebutuhan perancangan dashboard system ini 

dilakukan dengan menggambarkan dan menyusun input, process, dan output 

secara umum dari sistem dengan gambar perancangan sebagai berikut. 
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Pemantauan 
Penjadwalan

Data Keuangan Mahasiswa

Data Beban Dosen Pengajar

Data Dosen Pengajar

Data Mata Kuliah

Daftar Jadwal Dosen Pengajar

Data Mahasiswa

Data Sisa Mata Kuliah 
Mahasiswa

Data Status Mahasiswa

Data Presensi 
Mahasiswa & Dosen

Data Kartu Rencana 
Studi Mahasiswa

Daftar Jadwal Perkuliahan

Data Jadwal Ujian Mahasiswa

Data Dosen Penjaga Ujian

Data Transkrip Nilai Mahasiswa

Pemantauan 
Perkuliahan

Pemantauan 
Ujian

Prosentase Kelulusan Mata Kuliah
Daftar Jadwal Mata Kuliah dan 
Pengajar

Daftar Status Mahasiswa

Prosentase Kehadiran Dosen

Prosentase Kehadiran Mahasiswa

Prosentase Pengumpulan Soal 
Tepat Waktu
Prosentase Mahasiswa Peserta 
Ujian
Prosentase Pengumpulan Nilai 
Tepat Waktu

Daftar Mahasiswa Setiap Angkatan
Daftar Sisa Mata Kuliah Tempuh 
Mahasiswa

Daftar Jadwal Perkuliahan

Daftar Dosen & Anak Wali
Daftar IPK Mahasiswa
Daftar Mahasiswa yang mempunyai 
tunggakan pembayaran

Pemantauan 
Perwalian

Perkiraan Jumlah Peserta Mata 
Kuliah
Daftar Beban Mengajar Dosen
Daftar Mata Kuliah Terselenggara

Daftar Status Perwalian

Manage 
Nilai KPI

Data Nilai KPI Daftar Nilai KPI

 

Gambar 3. 2 Perancangan Dashboard System 

  Gambar 3.2 adalah gambaran perancangan dashboard system yang 

menjelaskan input, proses, dan output. Berikut penjelasan masing-masing bagian:  

1. Input 

A. Data Nilai KPI 

Berisi tentang data nilai Key Performance Indicator (KPI) yang digunakan 

sebagai standar nilai pembanding pencapaian nilai. 
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B. Data Beban Dosen 

Berisi tentang data beban dosen mengajar mata kuliah setiap semesternya, 

berisi NIK, Mata Kuliah, Kelas Mata Kuliah. 

C. Data Dosen 

Data ini berisi tentang informasi lengkap mengenai dosen pengajar 

masing-masing program studi, misalnya NIK, NIDN, Nama Lengkap, 

Tempat dan Tanggal Lahir, Alamat Rumah, No.Hp 

D. Data Mata Kuliah 

Data ini berisi daftar mata kuliah masing-masing program studi,  misalnya 

kode mata kuliah, nama mata kuliah, program studi, semester, bobot sks. 

E. Daftar Jadwal Dosen Pengajar 

Berisi informasi mengenai jadwal mengajar dosen tiap semesternya. 

Informasi ini merupakan hasil output dari proses Penjadwalan, yang 

dijadikan input untuk proses Pemantauan Perwalian. 

F. Data Mahasiswa 

Data ini berisi informasi lengkap mengenai mahasiswa, misalnya NIM, 

Nama Lengkap, Tempat dan Tanggal Lahir, Alamat Rumah, No.HP, Asal 

Sekolah, Jurusan Sekolah, Alamat Sekolah. 

G. Data Sisa Mata Kuliah Mahasiswa 

Berisi tentang informasi sisa mata kuliah yang belum ditempuh oleh 

mahasiswa beserta bobot sks nya. 
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H. Data Status Mahasiswa 

Berisi tentang status mahasiswa, contohnya status mahasiswa aktif, 

mahasiswa cuti (berhenti studi sementara), atau mahasiswa tidak aktif 

(berhenti studi tetap). 

I. Data Presensi Mahasiswa dan Dosen 

Berisi riwayat presensi mahasiswa dan dosen setiap semester nya. 

J. Data Kartu Rencana Studi Mahasiswa 

Berisi informasi mengenai daftar mata kuliah beserta informasi kelas 

sesuai dengan jam perkuliahan yang telah dipilih sendiri oleh mahasiswa. 

Informasi ini merupakan output dari proses Perwalian yang dijadikan input 

untuk proses Pemantauan Perkuliahan. 

K. Daftar Jadwal Perkuliahan 

Berisi tentang jadwal perkuliahan yang telah dipilih mahasiswa, disetujui 

oleh dosen wali dan dijadwalkan sesuai dengan jatah ruang yang diperoleh 

ketika selesai melakukan perwalian secara online. Informasi ini merupakan 

output dari proses Perwalian yang dijadikan input untuk proses 

Pemantauan Perkuliahan. 

L. Data Jadwal Ujian Mahasiswa 

Berisi informasi mengenai jadwal ujian mahasiswa tiap semester nya yang 

berisi nama mata kuliah, hari, jam dan ruang kelas. 

M. Data Dosen Penjaga Ujian 

Berisi daftar nama dosen penjaga ujian beserta dengan jadwal menjaga 

ujiannya.  
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N. Data Transkrip Nilai Mahasiswa 

Berisi tentang riwayat lengkap nilai yang telah diperoleh mahasiswa 

berdasarkaan daftar mata kuliah yang telah ditempuh. 

O. Data Keuangan Mahasiswa 

Berisi tentang riwayat pembayaran SPP, Iuran Sema dan Biaya 

Pembangunan mahasiswa. 

 

2. Process 

A. Manage Nilai KPI 

Melakukan proses perubahan nilai KPI untuk menyesuaikan standar yang 

digunakan sebagai nilai pembanding pencapaian nilai. 

B. Pemantauan Penjadwalan 

Melakukan proses untuk menampilkan informasi yang diperlukan terkait 

penjadwalan mata kuliah. 

C. Pemantauan Perwalian 

Melakukan proses untuk menampilkan informasi yang diperlukan terkait 

perwalian tiap semester. 

D. Pemantauan Perkuliahan 

Melakukan proses untuk menampilkan informasi yang diperlukan terkait 

perkuliahan. 

E. Pemantauan Ujian 

Melakukan proses untuk menampilkan informasi yang diperlukan terkait 

ujian yang dilaksanakan. 
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3. Output 

A. Daftar Nilai KPI 

Berisi informasi mengenai nama indikator penilaian beserta nilainya, yang 

nantinya angka ini akan digunakan untuk standar pembanding dengan 

pencapaian nilai sampai saat ini. 

B. Perkiraan Jumlah Peserta Mata Kuliah 

Berisi informasi mengenai perkiraan jumlah peserta mata kuliah yang akan 

diselenggarakan dengan melihat history transkrip nilai mahasiswa yang 

statusnya adalah perbaikan, mengulang, ataupun baru mengambil mata 

kuliah tersebut. 

C. Daftar Beban Mengajar Dosen 

Berisi informasi mengenai daftar jumlah beban mengajar dosen setiap 

semesternya. 

D. Daftar Mata Kuliah Terselenggara 

Berisi informasi mengenai daftar mata kuliah yang diselenggarakan setiap 

semesternya. Informasi ini dapat digunakan oleh kaprodi bilamana ingin 

melakukan evaluasi atau bahkan melakukan perubahan perencanaan tatanan 

mata kuliah yang diselenggarakan setiap semesternya. 

E. Prosentase Kelulusan Mata Kuliah 

Berisi informasi mengenai daftar prosentase kelulusan setiap mata kuliah 

yang ditempuh oleh mahasiswa, sehingga dapat diketahui berapa jumlah 

mahasiswa yang lulus dan tidak lulus mata kuliah tersebut. 
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F. Daftar Jadwal Mata Kuliah dan Pengajar 

Berisi informasi mengenai jadwal mengajar dosen tiap semester nya. 

Informasi ini dapat digunakan oleh kaprodi bilamana kaprodi ingin 

menyelenggarakan rapat bersama dengan dosen pengajar, maka harus 

mengetahui jadwal masing-masing dosen pengajar, agar waktunya tidak 

berbenturan. 

G. Daftar Status Perwalian 

Berisi daftar status perwalian, sehingga dapat diketahui berapa jumlah 

mahasiswa yang belum perwalian karena mempunyai tunggakan 

pembayaran dan berapa jumlah mahasiswa yang sudah perwalian online 

yang dibagi lagi menjadi yang sudah di-approve oleh dosen wali dan yang 

belum. 

H. Daftar Status Mahasiswa 

Berisi daftar status mahasiswa, sehingga dapat diketahui berapa jumlah 

mahasiswa yang aktif, registrasi 0 sks, TA, cuti, maupun tidak registrasi. 

I. Daftar Mahasiswa Setiap Angkatan 

Berisi informasi mengenai daftar mahasiswa dari masing-masing status 

mahasiswa setiap angkatan, sehingga dapat diketahui berapa jumlahnya, 

dan apabila sudah melewati batas studi maka dapat diambil tindakan oleh 

kaprodi. 

J. Daftar Sisa Mata Kuliah Tempuh Mahasiswa 

Berisi tentang sisa mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa, 

sehingga dapat diketahui berapa jumlah mahasiswa yang mempunyai 
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tunggakan mata kuliah yang belum ditempuh dalam jumlah banyak ataupun 

sedikit. 

K. Daftar Dosen dan Anak Wali 

Berisi informasi mengenai daftar dosen yang menjadi dosen wali beserta 

detail anak walinya untuk semua angkatan mahasiswa. 

L. Daftar IPK Mahasiswa 

Berisi informasi mengenai daftar IPK mahasiswa setiap angkatan, sehingga 

dapat diketahui jumlah pasti perolehan IPK mahasiswa berdasarkan range 

klasifikasi IPK mahasiswa. 

M. Daftar Mahasiswa yang mempunyai tunggakan pembayaran 

Berisi informasi mengenai daftar mahasiswa yang mempunyai tunggakan 

pembayaran sehingga tidak dapat melakukan perwalian. 

N. Daftar Jadwal Perkuliahan 

Berisi informasi mengenai jadwal perkuliahan mahasiswa untuk masing-

masing mata kuliah, beserta informasi ruang, kelas dan dosen pengajar 

mata kuliah tersebut. 

O. Prosentase Kehadiran Dosen 

Berisi tentang informasi persentase kehadiran dosen yang didalamnya berisi 

riwayat kehadiran dosen pada masing-masing mata kuliah yang diajarkan 

setiap semesternya. Informasi ini dapat digunakan oleh kaprodi untuk dapat 

memantau kinerja dosen pengajar. 

P. Prosentase Kehadiran Mahasiswa 

Berisi tentang informasi persentase kehadiran mahasiswa yang didalamnya 

berisi riwayat kehadiran mahasiswa pada masing-masing kelas mata kuliah 
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yang diambilnya setiap semesternya. Informasi ini dapat digunakan oleh 

kaprodi untuk dapat memantau kehadiran mahasiswa. 

Q. Prosentase Pengumpulan Soal Tepat Waktu 

Berisi tentang informasi daftar dosen yang telah memberikan kontribusi 

dalam pembuatan soal ujian, sehingga dapat membantu kaprodi untuk 

memantau apabila ada dosen pengajar yang belum maupun yang sudah 

mengumpulkan soal ujian. 

R. Prosentase Mahasiswa Peserta Ujian 

Berisi tentang informasi jumlah prosentase mahasiswa yang mengikuti 

ujian maupun yang tidak dapat mengikuti ujian dengan alasan karena 

mempunyai tunggakan pembayaran SPP, presensi kehadiran yang kurang 

dari 75%, maupun yang terlambat datang ketika ujian sehingga dinyatakan 

tidak hadir pada saat ujian.  

S. Prosentase Pengumpulan Nilai Tepat Waktu 

Berisi informasi mengenai daftar dosen yang telah mengumpulkan nilai 

ujian mahasiswa beserta dengan nilai yang telah dimasukkan, sehingga 

dapat membantu kaprodi untuk memantau apabila ada dosen pengajar yang 

belum maupun yang sudah mengumpulkan nilai ujian mahasiswa. 

 

3.2.2 Analisis Fungsional 

Mengidentifikasi kebutuhan aktivitas yang seharusnya dikerjakan oleh 

sistem. Kebutuhan yang berisikan proses-proses apa saja yang di berikan dan yang 

nantinya dilakukan oleh aplikasi ini. Berdasarkan kebutuhan pengguna yang telah 

dibuat sebelumnya, maka dapat diimplementasikan dengan membuat kebutuhan 
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fungsional dari aplikasi yang dibangun. Pada tahapan ini kebutuhan fungsi 

digunakan untuk mengimplementasikan seluruh fungsi yang didapat dari hasil 

analisis kebutuhan pengguna. Fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Fungsi Manage Nilai KPI 

Nama Fungsi Manage Nilai KPI 

Stakeholder Kepala Program Studi 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk proses 
pengolahan data nilai KPI yang akan dijadikan target 
pembanding dengan pencapaian aktual. 

Kondisi Awal Data KPI telah tersimpan di tabel indikator. 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

 
1. Pengguna login. 
2. Pengguna membuka menu 

manage nilai KPI. 
3. Pengguna memilih nilai KPI dari 

kriteria penilaian yang ingin 
diubah 

4. Pengguna memasukkan nilai 
KPI baru dari kriteria penilaian 
yang telah dipilih, lalu menekan 
tombol Simpan. 

Data nilai KPI berhasil 
diubah. 

Kondisi Akhir Fungsi ini memperbarui data yang tersimpan di tabel indikator. 

 

2. Fungsi Melihat Pemantauan Penjadwalan 

Nama Fungsi Pemantauan Penjadwalan 

Stakeholder Kepala Program Studi 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat 
informasi terkait penjadwalan alokasi dosen pengajar dan mata 
kuliah yang akan diselenggarakan pada halaman web. 

Kondisi Awal Data jadwal alokasi dosen pengajar dan data jadwal mata 
kuliah yang akan diselenggarakan sudah tersimpan. 
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Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

 
1. Pengguna log in. 
2. Pengguna membuka halaman 

pemantauan penjadwalan. 
3. Pengguna menggunakan fungsi 

drill-down pada grafik 
penjadwalan berdasarkan 
prosentase:  
 dosen pengajar 
 mata kuliah 
Untuk melihat lebih detail 
mengenai informasi yang ingin 
ditampilkan. 

4. Pengguna menggunakan fungsi  
filtering pada tabel: 
 Jadwal mengajar dosen, 

untuk melakukan pencarian 
informasi berdasarkan nama 
dosen maupun hari 
mengajar. 

 Jadwal mata kuliah, untuk 
melakukan pencarian 
informasi berdasarkan nama 
mata kuliah yang diajarkan. 

5. Pengguna menggunakan fitur 
sorting pada tabel : 
 Jadwal mengajar dosen. 
 Jadwal mata kuliah.  
Untuk melakukan pengurutan 
alfabet atau numerik pada data 
tabel yang ditampilkan. 

6. Pengguna menggunakan fitur 
paging pada tabel : 
 Jadwal mengajar dosen. 
 Jadwal mata kuliah. 
Untuk menyesuaikan ingin 
menampilkan data dengan 
jumlah 10, 25 atau 50 data 
untuk masing-masing halaman 
yang ditampilkan. 

Informasi 
penjadwalan alokasi 
dosen pengajar dan 
mata kuliah yang 
akan 
diselenggarakan 
tampil pada 
halaman web. 

Kondisi Akhir Fungsi ini menampilkan informasi terkait penjadwalan alokasi 
dosen pengajar dan mata kuliah yang akan diselenggarakan. 
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3. Fungsi Melihat Pemantauan Perwalian 

Nama Fungsi Pemantauan Perwalian 

Stakeholder Kepala Program Studi 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat 
informasi terkait perwalian pada halaman web. 

Kondisi Awal Data perwalian sudah tersimpan. 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

 
1. Pengguna log in. 
2. Pengguna membuka halaman 

pemantauan perwalian.  
3. Pengguna menggunakan fungsi 

drill-down pada grafik perwalian 
berdasarkan prosentase: 
 Status mahasiswa 
 Jumlah mahasiswa per 

angkatan yang melakukan 
perwalian 

 Sisa mata kuliah tempuh 
 IPK mahasiswa 
 Jumlah mahasiswa per dosen 

wali 
 Jumlah mahasiswa yang 

mempunyai tunggakan 
pembayaran 

Untuk melihat lebih detail 
mengenai informasi yang ingin 
ditampilkan. 

4. Pengguna menggunakan fungsi  
filtering pada tabel: 
 Daftar status mahasiswa 
 Daftar mahasiswa per 

angkatan yang melakukan 
perwalian 

 Daftar sisa mata kuliah 
tempuh 

 Daftar IPK mahasiswa 
 Daftar mahasiswa per dosen 

wali 
 Daftar mahasiswa yang 

mempunyai tunggakan 
pembayaran 

Informasi status 
mahasiswa, 
mahasiswa per 
angkatan yang 
melakukan 
perwalian, sisa mata 
kuliah tempuh, IPK 
mahasiswa, daftar 
mahasiswa beserta 
dosen walinya dan 
jumlah mahasiswa 
yang mempunyai 
tunggakan 
pembayaran yang 
tampil pada 
halaman web. 
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Untuk melakukan pencarian 
informasi berdasarkan NIM atau 
nama mahasiswa. 

5. Pengguna menggunakan fitur 
sorting pada tabel: 
 Daftar status mahasiswa 
 Daftar mahasiswa per 

angkatan yang melakukan 
perwalian 

 Daftar sisa mata kuliah 
tempuh 

 Daftar IPK mahasiswa 
 Daftar mahasiswa per dosen 

wali 
 Daftar mahasiswa yang 

mempunyai tunggakan 
pembayaran 

Untuk melakukan pengurutan 
alfabet atau numerik pada data 
tabel yang ditampilkan. 

6. Pengguna menggunakan fitur 
paging pada tabel: 
 Daftar status mahasiswa 
 Daftar mahasiswa per 

angkatan yang melakukan 
perwalian 

 Daftar sisa mata kuliah 
tempuh 

 Daftar IPK mahasiswa 
 Daftar mahasiswa per dosen 

wali 
 Daftar mahasiswa yang 

mempunyai tunggakan 
pembayaran 

Untuk menyesuaikan ingin 
menampilkan data dengan jumlah 
10, 25 atau 50 data untuk masing-
masing halaman yang 
ditampilkan. 

Kondisi Akhir Fungsi ini menampilkan informasi status mahasiswa, 
mahasiswa per angkatan yang melakukan perwalian, sisa mata 
kuliah tempuh, IPK mahasiswa, daftar mahasiswa beserta 
dosen walinya dan jumlah mahasiswa yang mempunyai 
tunggakan pembayaran. 
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4. Fungsi Melihat Pemantauan Perkuliahan  

Nama Fungsi Pemantauan Perkuliahan 

Stakeholder Kepala Program Studi 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat 
informasi terkait perkuliahan pada halaman web. 

Kondisi Awal Data perkuliahan sudah tersimpan. 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

 
1. Pengguna log in. 
2. Pengguna membuka halaman 

pemantauan perkuliahan.  
3. Pengguna menggunakan fungsi 

drill-down pada grafik perkuliahan 
berdasarkan prosentase: 
 Kehadiran dosen 
 Kehadiran mahasiswa 
Untuk melihat lebih detail 
mengenai informasi yang ingin 
ditampilkan. 

4. Pengguna menggunakan fungsi  
filtering pada tabel: 
 Daftar kehadiran dosen untuk 

melakukan pencarian informasi 
berdasarkan NIK atau nama 
dosen. 

 Daftar kehadiran mahasiswa 
untuk melakukan pencarian 
informasi berdasarkan NIM atau 
nama mahasiswa. 

5. Pengguna menggunakan fitur 
sorting pada tabel: 
 Kehadiran dosen 
 Kehadiran mahasiswa 
Untuk melakukan pengurutan 
alfabet atau numerik pada data tabel 
yang ditampilkan. 

6. Pengguna menggunakan fitur 
paging pada tabel : 
 Kehadiran dosen 
 Kehadiran mahasiswa 
Untuk menyesuaikan ingin 
menampilkan data dengan jumlah 

Informasi 
prosentase 
kehadiran dosen dan 
mahasiswa tampil 
pada halaman web. 
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10, 25 atau 50 data untuk masing-
masing halaman yang ditampilkan. 

Kondisi Akhir Fungsi ini menampilkan informasi prosentase dan daftar 
kehadiran dosen dan mahasiswa. 

 

5. Fungsi Melihat Pemantauan Ujian 

Nama Fungsi Pemantauan Ujian 

Stakeholder Kepala Program Studi 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat 
informasi terkait ujian pada halaman web. 

Kondisi Awal Data ujian sudah tersimpan. 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

 
1. Pengguna log in. 
2. Pengguna membuka halaman 

pemantauan ujian.  
3. Pengguna menggunakan fungsi 

drill-down pada grafik ujian 
berdasarkan prosentase: 
 Jumlah mahasiswa peserta ujian. 
 Jumlah dosen yang belum 

mengumpulkan soal ujian. 
 Jumlah dosen yang belum 

mengumpulkan nilai 
mahasiswa. 

Untuk melihat lebih detail 
mengenai informasi yang ingin 
ditampilkan. 

4. Pengguna menggunakan fungsi  
filtering pada tabel: 
 Daftar mahasiswa peserta ujian. 
 Daftar dosen yang belum 

mengumpulkan soal ujian. 
 Daftar dosen yang belum 

mengumpulkan nilai 
mahasiswa. 

5. Pengguna menggunakan fitur 
sorting pada tabel: 
 Daftar mahasiswa peserta ujian. 
 Daftar dosen yang belum 

Informasi 
prosentase 
mahasiswa peserta 
ujian, dosen yang 
belum 
mengumpulkan soal 
ujian, dan dosen 
yang belum 
mengumpulkan nilai 
mahasiswa yang 
tampil pada 
halaman web. 
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mengumpulkan soal ujian. 
 Daftar dosen yang belum 

mengumpulkan nilai 
mahasiswa. 

Untuk melakukan pengurutan 
alfabet atau numerik pada data tabel 
yang ditampilkan. 

6. Pengguna menggunakan fitur 
paging pada tabel: 
 Daftar mahasiswa peserta ujian. 
 Daftar dosen yang belum 

mengumpulkan soal ujian. 
 Daftar dosen yang belum 

mengumpulkan nilai 
mahasiswa. 

Untuk menyesuaikan ingin 
menampilkan data dengan jumlah 
10, 25 atau 50 data untuk masing-
masing halaman yang ditampilkan. 

Kondisi Akhir Fungsi ini menampilkan informasi daftar mahasiswa peserta 
ujian, dan daftar dosen yang belum mengumpulkan tugas dan 
nilai. 

 

3.2.3 Analisis Kebutuhan Data 

Dari analisis kebutuhan pengguna diperlukan data untuk membangun 

aplikasi ini. Analisis kebutuhan data dilakukan untuk mengetahui data apa saja 

yang akan dibutuhkan pada sistem baru yang didasarkan dari sistem yang sudah 

ada. Analisis kebutuhan data pada aplikasi ini sebagai berikut : 

1. Data mahasiswa 

Data mahasiswa adalah data yang berisi tentang detail mengenai 

mahasiswa, akan tetapi yang akan dimunculkan pada halaman web hanya 

informasi tertentu saja, tidak keseluruhan. Data mahasiswa ini berisi NIM, 

nama mahasiswa, prodi, alamat, nomer telepon rumah, nomer hp, nama 

orang tua dan nomer telepon orang tua yang bisa dihubungi.  

2. Data dosen 
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Data dosen ini merupakan data yang berisi informasi mengenai dosen dan 

sama halnya seperti pada data mahasiswa, informasi yang ditampilkan 

tidak keseluruhan, hanya yang sekiranya penting saja, misalnya NIK, nama 

lengkap dosen, alamat, nomer telepon yang bisa dihubungi sewaktu-waktu 

ketika diperlukan. 

3. Data mata kuliah / kurikulum 

Data mata kuliah berisi kode mata kuliah, nama mata kuliah, semester 

tempuh, bobot sks, prasyarat mata kuliah, tahun periode berlaku. 

4. Data transkrip nilai mahasiswa 

Data transkrip nilai mahasiswa ini berisi tentang data riwayat perkuliahan 

yang telah ditempuh oleh mahasiswa beserta nilai huruf yang telah 

diperoleh, dan informasi nilai Indeks Prestasi Kumulatif sampai dengan 

semester yang sedang ditempuh saat ini. 

5. Data kartu rencana studi 

Data kartu rencana studi ini berisi mengenai daftar mata kuliah yang telah 

dipilih oleh mahasiswa selama 1 semester dan telah disetujui oleh dosen 

wali. Data ini berisi informasi mata kuliah yang diambil, bobot sks, jenis 

mata kuliah wajib atau pilihan, kelas yang dipilih sesuai dengan pilihan 

hari dan jam rencana perkuliahan, dan juga informasi perolehan nilai 

Indeks Prestasi Kumulatif. 
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6. Data riwayat kehadiran mahasiswa dan dosen 

Data ini berisi riwayat kehadiran mahasiswa dan dosen selama perkuliahan 

1 semester untuk masing-masing kelas mata kuliah, jumlah prosentase 

kehadiran mahasiswa ini digunakan sebagai syarat untuk dapat mengikuti 

ujian. 

7. Data riwayat keuangan mahasiswa 

Data riwayat keuangan ini mencakup biaya SPP, biaya sumbangan 

pembangunan dan iuran sema untuk setiap bulannya. Pembayaran 

keuangan sebelum masa jatuh tempo ini digunakan sebagai syarat 

mengikuti ujian dan syarat untuk dapat melakukan perwalian setiap 

semesternya. 

8. Data dosen yang sudah mengumpulkan soal ujian dan nilai mahasiswa 

Data ini dapat dipergunakan oleh kepala program studi untuk dapat 

memantau dosen dalam pengumpulan soal ujian dan juga nilai tugas, UTS 

dan UAS mahasiswa. Apabila ada dosen yang belum mengumpulkan, 

kepala program studi dapat mengingatkan dosen yang belum 

mengumpulkan tersebut, sesuai data yang telah disimpan dari database 

melalui aplikasi yang berjalan saat ini. 

 

3.2.4 Analisis Non Fungsional 

Analisis keamanan sistem merupakan analisis non-fungsional sistem yang 

dilakukan dengan cara menentukan siapa yang boleh mengakses aplikasi 

dashboard system untuk pemantauan aktifitas perkuliahan pada Program Studi 

Sistem Informasi Stikom Surabaya. 

 



48 
 

Tabel 3. 3 Kebutuhan Non-Fungsional 

Kriteria Nama Kebutuhan Non-Fungsional 
Security / Keamanan Aplikasi ini hanya dapat diakses oleh 

kepala program studi.  
Operational 
 

Spesifikasi komputer minimal adalah 
pentium III (500 Mhz) 

Performansi Respon aplikasi adalah tidak lebih dari 
10 detik. 

 

3.3 Tahap Perancangan Sistem 

Pada tahap perancangan sistem ini, menggambarkan tentang rancangan 

fungsi-fungsi sistem yang terdiri dari proses, data, dan antar muka. Perancangan 

sistem dimulai dari alir sistem, DFD, serta perancangan basis data sistem. 

 

3.3.1 Rancangan Desain Proses Fungsional 

Perancangan desain proses pada siklus ekspor digambarkan melalui: 

1. Alur Sistem (System Flow) 

System Flow Diagram menggambarkan alur proses sistem dan interaksi 

pengguna dengan sistem. Penggunaan System Flow Diagram mempermudah 

penggambaran langkah demi langkah alur proses sistem dan  interaksi pengguna 

dengan sistem. 

 

A. System Flow Manage Nilai KPI 

Gambar 3.3 merupakan diagram alir sistem dari proses login sampai 

masuk pada halaman manage nilai KPI. Terdapat 1 entitas pengguna yang terlibat, 

yaitu kepala program studi. Pada proses awal, kepala program studi melakukan 

login yang kemudian sistem melakukan pengecekan apakah data kepala program 

studi sudah terdaftar atau belum. Jika sudah terdaftar, maka login kepala program 
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studi berhasil. Jika data kepala program studi belum terdaftar, maka tidak dapat 

menggunakan aplikasi, karena hak akses aplikasi ini hanya dimiliki oleh kepala 

program studi. Setelah berhasil login, maka pengguna dapat melihat data nilai KPI 

yang telah tersimpan di database, jika pengguna ingin mengubah data nilai KPI 

tertentu, maka pengguna memilih data yang ingin dirubah, lalu menekan tombol 

Ubah. Setelah itu, pengguna memasukkan standar nilai KPI yang baru, lalu 

menekan tombol Simpan. Perubahan data tersebut langsung terlihat pada tabel 

indikator yang ditampilkan. 
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Gambar 3.3 System Flow Manage Data Nilai KPI 

B. System Flow Pemantauan Penjadwalan 

Gambar 3.4 merupakan diagram alir sistem dari proses login sampai 

masuk pada halaman dashboard pemantauan penjadwalan. Terdapat 1 entitas 
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pengguna yang terlibat, yaitu kepala program studi. Pada proses awal, kepala 

program studi melakukan login yang kemudian sistem melakukan pengecekan 

apakah data kepala program studi sudah terdaftar atau belum. Jika sudah terdaftar, 

maka login kepala program studi berhasil. Jika data kepala program studi belum 

terdaftar, maka tidak dapat menggunakan aplikasi, karena hak akses aplikasi ini 

hanya dimiliki oleh kepala program studi. Setelah berhasil login, maka pengguna 

dapat melihat dashboard bagian pemantauan penjadwalan yang berisi informasi 

mengenai jadwal alokasi dosen pengajar dan daftar mata kuliah yang 

terselenggara pada semester tersebut. Informasi jadwal alokasi dosen pengajar 

ditampilkan berupa grafik yang dapat dilakukan drill-down untuk melihat lebih 

detail mengenai informasi jadwal mengajar masing-masing dosen pengajar, 

sedangkan untuk grafik daftar mata kuliah dapat dilakukan drill-down untuk 

melihat lebih detail mengenai semester tempuh pada masing-masing mata kuliah. 

Untuk grafik prosentase jumlah kelulusan mata kuliah tempuh mahasiswa dapat 

dilakukan drill-down untuk melihat lebih detail mengenai daftar mahasiswa yang 

lulus dan tidaknya untuk mata kuliah yang ditempuh pada semester lalu. 
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System Flow Pemantauan Penjadwalan
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Gambar 3.4 System Flow Pemantauan Penjadwalan 

 

C. System Flow Pemantauan Perwalian 

Gambar 3.5 merupakan diagram alir sistem dari proses login sampai 

masuk pada halaman dashboard pemantauan perwalian. Terdapat 1 entitas 
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pengguna yang terlibat, yaitu kepala program studi. Pada proses awal, kepala 

program studi melakukan login yang kemudian sistem melakukan pengecekan 

apakah data kepala program studi sudah terdaftar atau belum. Jika sudah terdaftar, 

maka login kepala program studi berhasil. Jika data kepala program studi belum 

terdaftar, maka tidak dapat menggunakan aplikasi, karena hak akses aplikasi ini 

hanya dimiliki oleh kepala program studi. Setelah berhasil login, maka pengguna 

dapat melihat dashboard bagian pemantauan perwalian yang berisi informasi 

mengenai status mahasiswa, mahasiswa per angkatan, sebaran sisa mata kuliah 

tempuh, sebaran IPK mahasiswa, mahasiswa per dosen wali dan mahasiswa yang 

mempunyai tunggakan pembayaran pada periode perwalian semester tersebut. 

Informasi status perwalian mahasiswa dibagi menjadi 2 yaitu yang belum 

melakukan perwalian dan yang sudah melakukan perwalian online, mahasiswa 

yang berada pada status belum perwalian menandakan bahwa mahasiswa tersebut 

mempunyai tunggakan pembayaran SPP sehingga belum bisa melakukan 

perwalian online, pada grafik bagian status perwalian yang sudah perwalian jika 

dilakukan drill down dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu yang sudah di-approve 

dan yang belum di-approve oleh dosen wali, mahasiswa yang berada pada status 

“Sudah Approve” berarti sudah melakukan perwalian online dan sudah di-approve 

oleh dosen wali, sedangkan yang berada pada status perwalian “Belum Approve” 

berarti mahasiswa tersebut sudah perwalian online akan tetapi belum di-approve 

oleh dosen wali. Informasi lebih detail mengenai daftar mahasiswa yang berada 

pada status perwalian, dapat dilihat dengan melakukan drill down pada masing-

masing grafik status perwalian. Pada Daftar Status Mahasiswa jika dilakukan drill 

down pada status mahasiswa yang diinginkan lalu ditampilkan daftar Jumlah 
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Mahasiswa per Angkatan, jika dilakukan drill down maka ditampilkan daftar 

mahasiswa angkatan tertentu pada status mahasiswa yang telah dipilih. Pada 

bagian Daftar Dosen Wali ditampilkan daftar nama-nama dosen wali beserta 

jumlah anak wali, jika dilakukan drill down maka dapat melihat informasi 

mengenai daftar mahasiswa sesuai dosen wali yang dipilih. Pada grafik sebaran 

IPK mahasiswa dibagi berdasarkan beberapa range IPK, jika dilakukan drill down 

maka informasi mengenai daftar mahasiswa pada range IPK yang dipilih akan 

ditampilkan oleh sistem. Pada grafik sebaran sisa mata kuliah tempuh juga dibagi 

berdasarkan beberapa range, jika dilakukan drill down maka informasi mengenai 

daftar mahasiswa pada range sisa mata kuliah tempuh yang dipilih.  
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Gambar 3. 5 System Flow Pemantauan Perwalian 

D. System Flow Pemantauan Perkuliahan 

Gambar 3.6 merupakan diagram alir sistem dari proses login sampai 

masuk pada halaman dashboard pemantauan perkuliahan. Terdapat 1 entitas 
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pengguna yang terlibat, yaitu kepala program studi. Pada proses awal, kepala 

program studi melakukan login yang kemudian sistem akan melakukan 

pengecekan apakah data kepala program studi sudah terdaftar atau belum. Jika 

sudah terdaftar, maka login kepala program studi berhasil. Jika data kepala 

program studi belum terdaftar, maka tidak dapat menggunakan aplikasi, karena 

hak akses aplikasi ini hanya dimiliki oleh kepala program studi. Setelah berhasil 

login, maka pengguna dapat melihat dashboard bagian pemantauan perkuliahan 

yang berisi informasi mengenai prosentase kehadiran dosen dan mahasiswa. 

Informasi prosentase kehadiran dosen ditampilkan berupa grafik yang dapat 

dilakukan drill-down untuk melihat lebih detail mengenai informasi daftar riwayat 

kehadiran dosen, sedangkan untuk grafik prosentase kehadiran mahasiswa dapat 

dilakukan drill-down untuk melihat lebih detail mengenai daftar riwayat kehadiran 

mahasiswa.  
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Gambar 3. 6 System Flow Pemantauan Perkuliahan 

 

E. System Flow Pemantauan Ujian 

Gambar 3.7 merupakan diagram alir sistem dari proses login sampai 

masuk pada halaman dashboard pemantauan ujian. Terdapat 1 entitas pengguna 

yang terlibat, yaitu kepala program studi. Pada proses awal, kepala program studi 

melakukan login yang kemudian sistem akan melakukan pengecekan apakah data 

kepala program studi sudah terdaftar atau belum. Jika sudah terdaftar, maka login 

kepala program studi berhasil. Jika data kepala program studi belum terdaftar, 

maka tidak dapat menggunakan aplikasi, karena hak akses aplikasi ini hanya 
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dimiliki oleh kepala program studi. Setelah berhasil login, maka pengguna dapat 

melihat dashboard bagian pemantauan ujian yang berisi informasi mengenai 

jumlah mahasiswa peserta ujian, jumlah dosen yang mengumpulkan soal ujian 

tepat waktu dan jumlah dosen yang mengumpulkan nilai mahasiswa tepat waktu. 

Untuk grafik jumlah mahasiswa peserta ujian dapat dilakukan drill-down untuk 

melihat lebih detail mengenai daftar mahasiswa peserta ujian. Pada grafik jumlah 

dosen yang mengumpulkan soal ujian tepat waktu dapat dilakukan drill-down 

untuk melihat lebih detail mengenai daftar dosen yang mengumpulkan soal ujian 

tepat waktu maupun yang terlambat. Sedangkan untuk grafik jumlah dosen yang 

mengumpulkan nilai mahasiswa tepat waktu dapat dilakukan drill-down untuk 

melihat lebih detail mengenai daftar dosen yang mengumpulkan nilai mahasiswa 

tepat waktu maupun yang terlambats.  

 



59 
 

System Flow Pemantauan Ujian

SistemKepala Program Studi
Ph

as
e

Start

Log In

Menampilkan 
informasi prosentase 

pengumpulan soal 
tepat waktu

Cek pengguna

Pengguna 
valid?

Y

T

Karyawan

Menampilkan 
informasi prosentase 
mahasiswa peserta 

ujian

Peserta_ujian

Krs_Mhs
Log Out ?

End

Y

T

Input 
username 

dan password

Menampilkan 
informasi daftar nilai 

ujian mahasiswa

Menampilkan 
informasi prosentase 

pengumpulan nilai 
tepat waktu

Mhs

Ujian

MK

Ujian_absen

Dashboard 
Pemantauan 

Ujian

Transkrip

BA_Ujian

 

Gambar 3. 7 System Flow Pemantauan Ujian 

 

2. Diagram Konteks (Context Diagram) 

Context diagram dapat dirancang dengan mengacu pada aliran data yang 

terdapat didalam system flow yang telah dibuat. Dengan adanya context diagram 

ini memberikan gambaran mengenai kebutuhan aliran data aplikasi dashboard 

system pemantauan perkuliahan.  
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Oleh karena aplikasi ini berupa dashboard, maka aplikasi ini hanya 

bersifat menampilkan data dan informasi yang dibutuhkan pengguna secara visual 

saja, sehingga tidak ada fungsi untuk memasukkan data apapun. Untuk lebih 

jelasnya mengenai gambaran aliran data dapat dilihat pada Gambar 3.8. 

Data Perubahan Nilai KPI

Data Nilai KPI

Data Pemantauan Ujian

Data Pemantauan Perkuliahan

Data Pemantauan Perwalian

Data Pemantauan Penjadwalan

Kepala Program 
Studi

0

Aplikasi Dashboard System 
Pemantauan Perkuliahan

+
 

Gambar 3. 8 Diagram Konteks (Context diagram) 

 

3. Data Flow Diagram (DFD Level 0) 

Proses yang ada pada Data Flow Diagram ini merupakan proses yang 

diambil dari system flow berdasarkan masing-masing fungsi dimana didalam 

fungsi tersebut terdapat beberapa proses. Data Flow Diagram ini akan 

menjelaskan secara detil dari proses-proses tersebut. Data Flow Diagram yang 

telah dirancang ini merupakan hasil dari decomposed pada context diagram 

membentuk sub sistem level 0.  

Proses-proses yang ada Data Flow Diagram Level 0 ini meliputi proses 

pemantauan penjadwalan, proses pemantauan perwalian, proses pemantauan 

perkuliahan, proses pemantauan ujian, proses pemantauan kerja praktik, proses 

pemantauan tugas akhir dan proses pemantauan yudisium, adapun informasi yang 

merupakan hasil dari proses-proses tersebut pada akhirnya akan ditampilkan 

kepada pengguna aplikasi, seperti yang tertera pada diagram konteks di atas. 
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Gambar 3. 9 Data Flow Diagram (DFD Level 0)
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4. Data Flow Diagram (DFD Level 1) 

Merupakan dekomposisi dari Data Flow Diagram (DFD Level 0), adapun 

penjabaran Data Flow Diagram (DFD Level 1) adalah sebagai berikut. 

A. Data Flow Diagram (DFD Level 1) Manage Nilai KPI 
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Gambar 3. 10 Data Flow Diagram (DFD Level 1) Manage Nilai KPI 

 

B. Data Flow Diagram (DFD Level 1) Pemantauan Penjadwalan. 
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Gambar 3. 11 Data Flow Diagram (DFD Level 1) Pemantauan Penjadwalan 

 



63 
 

C. Data Flow Diagram (DFD Level 1) Pemantauan Perwalian. 
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Gambar 3. 12 Data Flow Diagram (DFD Level 1) Pemantauan Perwalian 

D. Data Flow Diagram (DFD Level 1) Pemantauan Perkuliahan 
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Gambar 3. 13 Data Flow Diagram (DFD Level 1) Pemantauan Perkuliahan 
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E. Data Flow Diagram (DFD Level 1) Pemantauan Ujian  
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Gambar 3. 14 Data Flow Diagram (DFD Level 1) Pemantauan Ujian 

 

3.3.2 Rancangan Desain Basis Data 

Setelah membuat Data Flow Diagram dimana didalamnya terdapat tabel-

tabel yang saling terhubung maka langkah selanjutnya yaitu merancang desain 

database atau disebut dengan Entity Relationship Diagram. Entity Relationship 

Diagram (ERD) merupakan suatu sistem yang digunakan untuk 

mempresentasikan, menentukan, dan mendokumentasikan kebutuhan sistem 

kedalam suatu bentuk dengan Tujuan untuk menunjukkan struktur keseluruhan 

dari data pemakai. 

a) Conceptual Data Model (CDM)  

Concepeptual Data Model (CDM) merupakan rancangan awal konsep 

desain database yang nantinya akan di generate kedalam bentuk Physical Data 
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Model. Dari rancangan CDM ini akan menggambarkan keseluruhan relasi antar 

tabel. Berikut CDM yang dirancang dalam membangun aplikasi dashboard system 

dapat dilihat pada Gambar 3.15.  

 

b) Physical Data Model (PDM)  

Physical Data Model (PDM) merupakan hasil dari generate CDM. Dari 

hasil generate ini menghasilkan tabel baru jika relasi yang dimiliki yaitu many-to-

many. Secara keseluruhan Physical Data Model (PDM) menggambarkan basis 

data yang telah jadi dan dapat di generate script kedalam database server. 

Adapun hasil dari Physical Data Model (PDM) yang digunakan sebagai database 

aplikasi dashboard system ini dapat dilihat pada Gambar 3.16. 
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Gambar 3. 15 CDM 
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Sifat_Uji
Tgl_Target_Soal
Tgl_Terima_Soal
Tgl_Target_Nilai
Tgl_Terima_Nilai
Ujian
Sifat

varchar(6)
varchar(9)
varchar(3)
varchar(4)
date
date
date
date
varchar(3)
varchar(5)

<fk3>
<fk2>

Transkrip

KodeMK
NIM
Smt
Sts_MK
N_Akhir
N_Huruf

varchar(9)
varchar(11)
varchar(3)
varchar(10)
decimal(4)
char(1)

<fk2>
<fk1>

Presensi

NIM
Id_jdw
Tgl
Sts_hadir
Smt

varchar(11)
varchar(5)
date
varchar(10)
varchar(3)

<fk2>
<fk1>

Approval

NIK
Smt
Tgl

varchar(6)
varchar(3)
date

<fk>

BA_Ujian

ID_BA
NIK
Smt
Tgl
Ruang
Mulai
Selesai

integer
varchar(6)
varchar(3)
date
varchar(5)
time
time

<pk>
<fk2>

Keuangan

NIM
ID_Jenis
Smt
Angsuran
Tgl
Hrs_Byr
Sdh_Byr
Sisa_Byr
Denda
Retur

varchar(11)
integer
varchar(3)
integer
date
numeric(8)
numeric(8)
numeric(8)
numeric(6)
numeric(8)

<fk2>
<fk1>

JenisByr

ID_Jenis
Nama_Jenis

integer
varchar(10)

<pk>

Indikator

Id_Ind
Nm_Indikator
Nilai

integer
varchar(50)
integer

ujian_absen

NIM
ID_BA
Sts_Hadir

varchar(11)
integer
varchar(1)

<pk,fk1>
<pk,fk2>

peserta_ujian

ID_BA
NIM

integer
varchar(11)

<pk,fk1>
<pk,fk2>

 

Gambar 3. 16 PDM 
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3.3.3 Struktur Database 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, PDM merupakan gambaran 

dari struktur database. Tiap-tiap entitas dalam ERD akan digunakan sebagai tabel 

dalam database. Struktur database yang akan digunakan yaitu: 

A. Tabel Indikator 

Nama Tabel : INDIKATOR 

Primary Key : ID_IND 

Foreign Key : - 

Fungsi  : Menyimpan data indikator penilaian 

Tabel 3. 4 Indikator 

NO NAMA KOLOM TIPE DATA PANJANG 
DATA 

CONSTRAINT 

1 ID_IND INT 11  
2 NM_INDIKATOR VARCHAR 100  
3 NILAI INT 11  

 

B. Tabel Mahasiswa 

Nama Tabel : MHS 

Primary Key : NIM 

Foreign Key : DOSEN_WL 

Fungsi  : Menyimpan data mahasiswa 

Tabel 3. 5 Mahasiswa 

NO NAMA KOLOM TIPE DATA PANJANG 
DATA 

CONSTRAINT 

1 NIM VARCHAR 11 PRIMARY KEY 
2 NAMA VARCHAR 80   
3 JKEL VARCHAR 1   
4 TGL_LHR DATE    
5 DOSEN_WL VARCHAR 11 FOREIGN KEY 
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C. Tabel Karyawan 

Nama Tabel : KARYAWAN 

Primary Key : NIK 

Foreign Key : - 

Fungsi  : Menyimpan data karyawan 

Tabel 3. 6 Karyawan 

NO NAMA KOLOM TIPE DATA PANJANG 
DATA 

CONSTRAINT 

1 NIK VARCHAR 6 PRIMARY KEY 
2 NAMA VARCHAR 255  
3 NIDN VARCHAR 15   
4 GELAR_DEPAN VARCHAR 20   
5 GELAR_BLKG VARCHAR 80   
6 PIN VARCHAR 6   
7 KARY_TYPE VARCHAR 2  
8 NO_TELP_KARY VARCHAR 15  

 

D. Tabel Mata Kuliah 

Nama Tabel : MK 

Primary Key : KODE_MK 

Foreign Key : - 

Fungsi  : Menyimpan data mata kuliah 

Tabel 3. 7 Mata Kuliah 

NO NAMA KOLOM TIPE DATA PANJANG 
DATA 

CONSTRAINT 

1 KODE_MK VARCHAR 10 PRIMARY KEY 
2 NAMA_MK VARCHAR 50   
3 SMT INT 3   
4 SKS INT 3   
5 TAHUN INT 4   
6 STATUS_MK VARCHAR 7   
7 NILAI_HRF_MIN VARCHAR 2   
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E. Tabel Beban Dosen 

Nama Tabel : BEBAN_DOSEN 

Primary Key : - 

Foreign Key : NIK 

Fungsi  : Menyimpan data beban dosen 

Tabel 3. 8 Beban Dosen 

NO NAMA KOLOM TIPE DATA PANJANG 
DATA 

CONSTRAINT 

1 NIK VARCHAR 6 PRIMARY KEY 
2 BEBAN INT 2   
3 SMT INT 3  

 

F. Tabel Jadwal Perkuliahan 

Nama Tabel : JADWAL 

Primary Key : ID_JDW 

Foreign Key : KODE_MK, NIK 

Fungsi  : Menyimpan data jadwal perkuliahan 

Tabel 3. 9 Jadwal Perkuliahan 

NO NAMA KOLOM TIPE DATA PANJANG 
DATA 

CONSTRAINT 

1 ID_JDW INT 11 PRIMARY KEY 
2 KODE_MK VARCHAR 10 FOREIGN KEY 
3 KELAS VARCHAR 2  
4 RUANG VARCHAR 5  
5 NIK VARCHAR 6 FOREIGN KEY 
6 MULAI DATE   
7 SELESAI DATE   
8 HARI VARCHAR 6  
9 SMT INT 3  
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G. Tabel Kartu Rencana Studi 

Nama Tabel : KRS_MHS 

Primary Key : - 

Foreign Key : NIM, KODE_MK 

Fungsi  : Menyimpan data KRS mahasiswa 

Tabel 3. 10 Kartu Rencana Studi Mahasiswa 

NO NAMA KOLOM TIPE DATA PANJANG 
DATA 

CONSTRAINT 

1 NIM VARCHAR 11 FOREIGN KEY 
2 KODE_MK VARCHAR 10 FOREIGN KEY 
3 KELAS VARCHAR 2  
4 SMT INT 3  
5 STS_MK VARCHAR 1  
6 N_UTS DOUBLE   
7 N_UAS DOUBLE   
8 N_TUGAS DOUBLE   
9 PRESENSI DOUBLE   

 

H. Tabel History Mahasiswa 

Nama Tabel : HISTORY_MHS 

Primary Key : - 

Foreign Key : NIM 

Fungsi  :Menyimpan data history mahasiswa 

Tabel 3. 11 History Mahasiswa 

NO NAMA KOLOM TIPE DATA PANJANG 
DATA 

CONSTRAINT 

1 NIM VARCHAR 11 FOREIGN KEY 
2 SMT INT 3  
3 STS_MHS VARCHAR 1   
4 SKSK INT 3   
5 IPS DOUBLE    
6 IPK DOUBLE   
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I. Tabel Transkrip Nilai Mahasiswa 

Nama Tabel : TRANSKRIP 

Primary Key : - 

Foreign Key : NIM, KODE_MK 

Fungsi  : Menyimpan data transkrip nilai mahasiswa 

Tabel 3. 12 Transkrip Nilai Mahasiswa 

NO NAMA KOLOM TIPE DATA PANJANG 
DATA 

CONSTRAINT 

1 NIM VARCHAR 11 FOREIGN KEY 
2 KODE_MK VARCHAR 10 FOREIGN KEY 
3 SMT INT 3  
4 STS_MK VARCHAR 1  
5 N_AKHIR DOUBLE   
6 N_HURUF VARCHAR 2  

 

J. Tabel Perwalian Log 

Nama Tabel : PERWALIAN_LOG 

Primary Key : - 

Foreign Key : NIM 

Fungsi  : Menyimpan data perwalian log 

Tabel 3. 13 Perwalian Log 

NO NAMA KOLOM TIPE DATA PANJANG 
DATA 

CONSTRAINT 

1 SMT INT 3  
2 NIM VARCHAR 11 FOREIGN KEY 
3 TGL DATE   

 

K. Tabel Approval 

Nama Tabel : APPROVAL 

Primary Key : - 
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Foreign Key : NIM, NIK_APPROVAL 

Fungsi  : Menyimpan data approval 

Tabel 3. 14 Approval 

NO NAMA KOLOM TIPE DATA PANJANG 
DATA 

CONSTRAINT 

1 SMT INT 3  
2 NIM VARCHAR 11 FOREIGN KEY 
3 NIK_APPROVAL VARCHAR 6 FOREIGN KEY 
4 TGL DATE   

 

L. Tabel Jenis Bayar 

Nama Tabel : JENIS_BYR 

Primary Key : ID_JENIS 

Foreign Key : - 

Fungsi  : Menyimpan data jenis bayar 

Tabel 3. 15 Jenis Bayar 

NO NAMA KOLOM TIPE DATA PANJANG 
DATA 

CONSTRAINT 

1 ID_JENIS INT 2 PRIMARY KEY 
2 NAMA_JENIS VARCHAR 20  

 

M. Tabel Keuangan Mahasiswa 

Nama Tabel : KEUANGAN 

Primary Key : - 

Foreign Key : NIM, JNS_BYR 

Fungsi  : Menyimpan data keuangan mahasiswa 

Tabel 3. 16 Keuangan Mahasiswa 

NO NAMA KOLOM TIPE DATA PANJANG 
DATA 

CONSTRAINT 

1 SMT INT 3  

 



74 
 

NO NAMA KOLOM TIPE DATA PANJANG 
DATA 

CONSTRAINT 

2 NIM VARCHAR 11 FOREIGN KEY 
3 JNS_BYR INT 2 FOREIGN KEY 
4 TGL DATE   
5 ANGSURAN INT 11  
6 TGL_BYR DATE   
7 HRS_BYR DOUBLE   
8 SDH_BYR DOUBLE   
9 SISA_BYR DOUBLE   
10 DENDA DOUBLE   
11 RETUR DOUBLE   

 

N. Tabel Presensi Mahasiswa 

Nama Tabel : PRESENSI 

Primary Key : - 

Foreign Key : NIM, KODE_MK, NIK 

Fungsi  : Menyimpan data presensi mahasiswa 

Tabel 3. 17 Presensi Mahasiswa 

NO NAMA KOLOM TIPE DATA PANJANG 
DATA 

CONSTRAINT 

1 NIM VARCHAR 11 FOREIGN KEY 
2 KODE_MK VARCHAR 10 FOREIGN KEY 
3 KELAS VARCHAR 2  
4 TANGGAL DATE   
5 NIK VARCHAR 6  
6 STS_HADIR VARCHAR 1  
7 SMT INT 3  

 

O. Tabel Presensi Dosen 

Nama Tabel : TRANS_KUL 

Primary Key : ID_TRANS 

Foreign Key : KODE_MK, NIK 
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Fungsi  : Menyimpan data presensi dosen 

Tabel 3. 18 Presensi Dosen 

NO NAMA KOLOM TIPE DATA PANJANG 
DATA 

CONSTRAINT 

1 ID_TRANS INT 11 PRIMARY KEY 
2 KODE_MK VARCHAR 10 FOREIGN KEY 
3 NIK VARCHAR 6 FOREIGN KEY 
4 KELAS VARCHAR 2  
5 MULAI DATETIME   
6 SELESAI DATETIME   
7 DATANG DATETIME   
8 PULANG DATETIME   
9 STS_HADIR VARCHAR 1  
10 TGL_KUL DATE   
11 RUANG VARCHAR 5  
12 SMT INT 3  

 

P. Tabel Catatan Pengumpulan Soal dan Nilai  

Nama Tabel : UJIAN 

Primary Key : - 

Foreign Key : NIK, KODE_MK 

Fungsi  : Menyimpan data pencatatan pengumpulan soal dan nilai 

Tabel 3. 19 Pengumpulan Soal Ujian dan Nilai 

NO NAMA KOLOM TIPE DATA PANJANG 
DATA 

CONSTRAINT 

1 SMT INT 3  
2 NIK VARCHAR 6 FOREIGN KEY 
3 KODE_MK VARCHAR 10 FOREIGN KEY 
4 KELAS VARCHAR 2  
5 SIFAT_UJI VARCHAR 4  
6 TGL_TARGET_SOAL DATE   
7 TGL_TERIMA_SOAL DATE   
8 TGL_TARGET_NILAI DATE   
9 TGL_TERIMA_NILAI DATE   
10 JENIS_UJIAN VARCHAR 3  
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NO NAMA KOLOM TIPE DATA PANJANG 
DATA 

CONSTRAINT 

11 SIFAT_UJIAN VARCHAR 5  
 

Q. Tabel Berita Acara Ujian 

Nama Tabel : BA_UJIAN 

Primary Key : ID_BA 

Foreign Key : KODE_MK, NIK, PENGAWAS, PNG_JWB 

Fungsi  : Menyimpan data berita acara ujian 

Tabel 3. 20 Berita Acara Ujian 

NO NAMA KOLOM TIPE DATA PANJANG 
DATA 

CONSTRAINT 

1 ID_BA INT 11 PRIMARY KEY 
2 SMT INT 3  
3 KODE_MK VARCHAR 10 FOREIGN KEY 
4 KELAS VARCHAR 2  
5 NIK VARCHAR 6 FOREIGN KEY 
6 TGL_UJIAN DATE   
7 RUANG VARCHAR 5  
8 MULAI TIME   
9 SELESAI TIME   
10 PENGAWAS VARCHAR 6 FOREIGN KEY 
11 PNG_JWB VARCHAR 6 FOREIGN KEY 

 

R. Tabel Presensi Ujian 

Nama Tabel : UJIAN_ABSEN 

Primary Key : - 

Foreign Key : ID_BA, NIM 

Fungsi  : Menyimpan data presensi ujian 
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Tabel 3. 21 Presensi Ujian 

NO NAMA KOLOM TIPE DATA PANJANG 
DATA 

CONSTRAINT 

1 ID_BA INT 11 FOREIGN KEY 
2 NIM VARCHAR 11 FOREIGN KEY 
3 STS_HADIR VARCHAR 1  

 

S. Tabel Peserta Ujian 

Nama Tabel : PESERTA_UJIAN 

Primary Key : - 

Foreign Key : ID_BA, NIM 

Fungsi  : Menyimpan data peserta ujian 

Tabel 3. 22 Peserta Ujian 

NO NAMA KOLOM TIPE DATA PANJANG 
DATA 

CONSTRAINT 

1 ID_BA INT 11 FOREIGN KEY 
2 NIM VARCHAR 11 FOREIGN KEY 

 

3.3.4 Desain Antarmuka 

1.  Desain Form Log In 

Form Log In ini digunakan sebagai pengecekan hak akses pengguna 

aplikasi, dengan memasukkan NIK dan PIN yang sudah terdaftar dalam database. 

Desain form log in dapat dilihat pada gambar 3.32. 

 

Gambar 3. 17 Desain form log in 
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2. Desain Halaman Manage Nilai KPI 

Halaman Manage Nilai KPI ini digunakan untuk menampilkan daftar nilai 

indicator yang dijadikan sebagai standar nilai acuan pembanding dengan 

pencapaian nilai sampai dengan saat ini. Nilai indikator ini dapat disesuaikan 

dengan nilai terbaru dengan menekan tombol “Ubah” untuk merubah nilai 

indikator yang tersimpan pada database. 

 

Gambar 3. 18 Desain halaman Manage Nilai KPI 

 

Gambar 3. 19 Desain halaman Ubah Nilai KPI 
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3. Desain Halaman Dashboard Pemantauan Penjadwalan 

Halaman dashboard pemantauan penjadwalan berisi grafik mengenai 

jumlah beban mengajar dosen dan prosentase kelulusan mata kuliah. Desain 

halaman dashboard pemantauan penjadwalan dapat dilihat pada gambar 3.20. 

 

Gambar 3. 20 Desain halaman dashboard pemantauan penjadwalan 

 

Gambar 3. 21 Desain halaman drill-down Jumlah Beban Mengajar Dosen 
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Detail Beban Mengajar Dosen : Tony Soebijono ( 6 sks )  

 
     

Nama MK Status MK SKS Nilai Min Kelas Jadwal 
Manajemen Keuangan Pilihan 2 C P1 Senin 10.30 – 12.10 
Manajemen SDM Wajib 2 C Q1 Selasa 13.30 – 15.10 
Manajemen Umum Wajib 2 C P1 Rabu 07.30 – 09.10 

 

Gambar 3. 22 Desain halaman drill-down klik jumlah beban 

 

Gambar 3. 23 Desain halaman drill-down grafik Prosentase Kelulusan Mhs 

 

Gambar 3. 24 Desain halaman drill-down klik Perkiraan Jumlah Peserta MK 

 

Gambar 3. 25 Desain halaman drill-down klik Jumlah Kelas 
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4. Desain Halaman Dashboard Pemantauan Perwalian 

Halaman dashboard pemantauan penjadwalan berisi grafik mengenai 

status mahasiswa, mahasiswa aktif setiap angkatan, sisa mata kuliah tempuh 

mahasiswa, dosen dan anak walinya, IPK mahasiswa dan mahasiswa yang 

mempunyai tunggakan pembayaran. Desain halaman dashboard pemantauan 

perwalian dapat dilihat pada gambar 3.26. 

 

Gambar 3. 26 Desain halaman dashboard pemantauan perwalian 

 

Gambar 3. 27 Desain halaman drill-down klik Prosentase Peserta Perwalian 
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Gambar 3. 28 Desain halaman drill-down klik Status Mahasiswa 

 

Gambar 3. 29 Desain halaman drill-down klik Jumlah Mahasiswa per Angkatan 

 

Gambar 3. 30 Desain halaman drill-down klik jumlah anak wali 
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Gambar 3. 31 Desain halaman drill-down klik jumlah sisa MK 

 

Gambar 3. 32 Desain halaman drill-down klik detail sisa MK 

 

Gambar 3. 33 Desain halaman drill-down klik range IPK 

 

 



84 
 

5. Desain Halaman Dashboard Pemantauan Perkuliahan 

Halaman dashboard pemantauan perkuliahan berisi grafik mengenai 

prosentase kehadiran dosen dan prosentase kehadiran mahasiswa. Desain halaman 

dashboard pemantauan perkuliahan dapat dilihat pada gambar 3.34. 

 

Gambar 3. 34 Desain halaman dashboard pemantauan perkuliahan 

 

Gambar 3. 35 Desain halaman drill-down grafik prosentase kehadiran dosen 

 

Gambar 3. 36 Desain halaman drill-down grafik prosentase kehadiran mahasiswa 
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Gambar 3. 37 Desain halaman drill-down klik prosentase kehadiran mahasiswa 

 

6. Desain Halaman Dashboard Pemantauan Ujian 

Halaman dashboard pemantauan ujian berisi grafik mengenai prosentase 

pengumpulan soal ujian, peserta dan dosen penjaga ujian, nilai ujian mahasiswa 

dan pengumpulan nilai mahasiswa. Desain halaman dashboard pemantauan ujian 

dapat dilihat pada gambar 3.38. 

 

Gambar 3. 38 Desain halaman dashboard pemantauan ujian 
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Gambar 3. 39 Desain halaman drill-down Prosentase Pengumpulan Soal Ujian 

Tepat Waktu 

 

Gambar 3. 40 Desain halaman drill-down Prosentase Pengumpulan Nilai Ujian 

Tepat Waktu 

 

Gambar 3. 41 Desain halaman drill-down Prosentase Peserta Ujian 

3.3.5 Desain Pengujian Aplikasi 

Untuk mengukur kesesuaian aplikasi yang telah dirancang dengan tujuan 

perancangan aplikasi maka dilakukan sebuah pengujian. Pengujian tersebut akan 

menilai setiap bagian aplikasi apakah telah sesuai dengan fungsi yang diharapkan. 

Untuk melakukan pengujian dibuat sebuah desain pengujian dimana nantinya 

penilaian aplikasi dilakukan berdasarkan hasil dari perilaku-perilaku yang telah 

diuji cobakan. Pada penelitian ini, desain pengujian/testing aplikasi dapat dilihat 

pada gambar 3.42. 

Desain Aplikasi 
Dashboard System Unit Testing

Black Box Testing :

• Fungsi Aplikasi
• Hasil Input dan 

Output dari 
aplikasi

 

Gambar 3. 42 Desain Pengujian Aplikasi Dashboard System 
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1. Unit Testing 

Unit Testing merupakan pengujian fitur dasar aplikasi yang bertujuan 

untuk mengecek apakah semua fitur yang ada dalam aplikasi telah berjalan sesuai 

dengan fungsinya. Rencana uji coba fitur dasar aplikasi yang dijelaskan pada sub 

bab ini yaitu uji coba fitur log in, fitur menampilkan informasi pemantauan 

penjadwalan, pemantauan perwalian, pemantauan perkuliahan, pemantauan ujian, 

pemantauan kerja praktik, pemantauan tugas akhir dan pemantauan yudisium. 

Rancangan pengujian unit testing aplikasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

Tabel 3.23. 

 

Tabel 3. 23 Rencana Pengujian Unit Testing 

No Form Nama 
Pengujian 

Cara Pengujian Hasil yang diharapkan 

Fitur: Log In 
1 Form Log In Pengujian 

fungsi log in 
Mengisi textbox 
yang ada di form 
log in secara 
lengkap dengan 
memasukkan 
NIK dan PIN, 
kemudian klik 
Log In 

1. Aplikasi dapat 
mengecek NIK dan PIN 
yang dimasukkan, 
dengan kesesuaian data 
yang ada pada 
database. 

2. Aplikasi dapat 
menampilkan  
dashboard keseluruhan. 
 

Fitur : Manage Nilai KPI 
2 Halaman 

Manage Nilai 
KPI 

Pengujian 
fungsi 
mengelola data 
Nilai KPI 

Memilih data 
nilai KPI yang 
akan diubah, lalu 
tekan tombol 
Ubah, kemudian 
masuk nilai 
perubahan dan 
akhiri dengan 
menekan tombol 
Simpan. 

1. Aplikasi dapat 
menampilkan informasi 
daftar nilai KPI 

2. Aplikasi dapat merubah 
nilai KPI yang 
diinginkan. 
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No Form Nama 
Pengujian 

Cara Pengujian Hasil yang diharapkan 

Fitur: Menampilkan informasi Dashboard Pemantauan Penjadwalan 
3 Halaman 

dashboard 
pemantauan 
penjadwalan 

Pengujian 
fungsi 
menampilkan 
informasi 
pemantauan 
penjadwalan 

Memilih grafik 
yang ada pada 
halaman 
dashboard 
pemantauan 
penjadwalan 
untuk melihat 
informasi lebih 
detail 

1. Aplikasi dapat 
menampilkan informasi 
jadwal dosen pengajar 

2. Aplikasi dapat 
menampilkan informasi 
jadwal mata kuliah 

Fitur: Menampilkan informasi Dashboard Pemantauan Perwalian 
4 Halaman 

dashboard 
pemantauan 
perwalian 

Pengujian 
fungsi 
menampilkan 
dashboard 
pemantauan 
perwalian 

Memilih grafik 
yang ada pada 
halaman 
dashboard 
pemantauan 
perwalian untuk 
melihat 
informasi lebih 
detail 

1. Aplikasi dapat 
menampilkan informasi 
status mahasiswa 

2. Aplikasi dapat 
menampilkan informasi 
mahasiswa aktif setiap 
angkatan 

3. Aplikasi dapat 
menampilkan informasi 
sisa mata kuliah 
tempuh mahasiswa 

4. Aplikasi dapat 
menampilkan informasi 
dosen wali beserta anak 
walinya. 

5. Aplikasi dapat 
menampilkan informasi 
IPK mahasiswa 

6. Aplikasi dapat 
menampilkan informasi 
mahasiswa yang 
mempunyai tunggakan 
pembayaran 

 
Fitur: Menampilkan informasi Dashboard Pemantauan Perkuliahan 
5 Halaman 

dashboard 
pemantauan 
perkuliahan 

Pengujian 
fungsi 
menampilkan 
dashboard 
pemantauan 
perkuliahan 

Memilih grafik 
yang ada pada 
halaman 
dashboard 
pemantauan 
perwalian untuk 
melihat 
informasi lebih 
detail 

1. Aplikasi dapat 
menampilkan informasi 
jadwal perkuliahan 

2. Aplikasi dapat 
menampilkan informasi 
kehadiran dosen 

3. Aplikasi dapat 
menampilkan informasi 
kehadiran mahasiswa 

Fitur: Menampilkan informasi Dashboard Pemantauan Ujian 
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No Form Nama 
Pengujian 

Cara Pengujian Hasil yang diharapkan 

6 Halaman 
dashboard 
pemantauan 
ujian 

Pengujian 
fungsi 
menampilkan 
dashboard 
pemantauan 
ujian 

Memilih grafik 
yang ada pada 
halaman 
dashboard 
pemantauan 
ujian untuk 
melihat 
informasi lebih 
detail 

1. Aplikasi dapat 
menampilkan informasi 
pengumpulan soal ujian 

2. Aplikasi dapat 
menampilkan informasi 
peserta dan dosen 
penjaga ujian 

3. Aplikasi dapat 
menampilkan informasi 
nilai ujian mahasiswa 

4. Aplikasi dapat 
menampilkan informasi 
pengumpulan nilai 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4  

4.1. Kebutuhan Sistem 

Tahap implementasi sistem adalah tahap yang mengubah hasil analisis dan 

perancangan ke dalam bahasa pemrograman yang dimengerti oleh komputer 

sehingga menghasilkan aplikasi. Adapun kebutuhan sistem terhadap perangkat 

lunak dan perangkat keras supaya bisa berjalan dengan baik adalah sebagai 

berikut: 

 

4.1.1 Kebutuhan Software (Perangkat Lunak) 

Kebutuhan perangkat lunak atau software berikut adalah suatu program 

yang diperlukan untuk membangun aplikasi penilaian bahaya. Tentunya software 

ini memiliki fungsi masing-masing, mulai dari tools untuk perancangan document 

dan system flow sampai dengan tools untuk pembuatan sistem itu sendiri. Adapun 

software tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Sistem operasi menggunakan Microsoft Windows 10 

b. Microsoft Visio 2013 untuk membuat rancangan dokumen dan system flow 

c. Power Designer 6 untuk membuat context diagram dan DFD 

d. Power Designer 12 untuk membuat ERD (CDM-PDM) 

e. Mysql untuk membuat database sistem 

f. PHP 5.5.9 untuk membangun aplikasi. 

g. XAMPP 1.8.3 untuk menjalankan web server localhost 

h. Google Chrome untuk mengakses localhost website 
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4.1.2 Kebutuhan Hardware (Perangkat Keras) 

Kebutuhan perangkat keras merupakan komponen peralatan fisik yang 

membentuk suatu sistem komputer terstruktur, serta peralatan-peralatan lain yang 

mendukung komputer dalam menjalankan fungsinya. Hardware yang digunakan 

harus memiliki spesifikasi dan kinerja yang baik, sehingga sistem yang akan 

dijalankan oleh komputer bisa berjalan tanpa ada satu masalah. Kebutuhan 

hardware adalah sebagai berikut: 

a. Dual Core Processor 2.60 GHz, 512K Cache, 40 MHz FSB 

b. 2 Gygabytes RAM 

c. Kapasitas bebas (free space) pada harddisk 20 Gb 

d. Monitor, Keybboard dan Mouse 

 

4.2 Implementasi 

Implementasi sistem digunakan untuk menampilkan dan menjelaskan dari 

fitur-fitur yang ada pada aplikasi dashboard system untuk pemantauan 

perkuliahan pada Program Studi Sistem Informasi Stikom Surabaya. 

 

4.2.1 Form Log In 

Form registrasi shipper merupakan fungsi aplikasi yang digunakan untuk 

mengecek hak akses pengguna aplikasi. Berikut adalah implementasi form log in: 
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Gambar 4. 1 Form Log In 

 

Kolom NIK digunakan untuk memasukkan data NIK pengguna aplikasi, 

kolom PIN digunakan untuk memasukkan PIN pengguna aplikasi yang telah 

terdaftar dalam database, setelah itu menekan tombol Sign In. Lalu aplikasi akan 

melakukan pengecekan NIK dan PIN ke dalam database untuk dapat memberikan 

hak akses menggunakan aplikasi, apabila pengguna tidak terdaftar maka akan 

muncul pesan “Login Gagal” dan akan tetap di halaman Form Log In, apabila log 

in berhasil, maka akan masuk ke dalam halaman dashboard. 
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Gambar 4. 2 Halaman Dashboard Utama 

Pada halaman dashboard utama ditampilkan informasi grafik pemantauan 

penjadwalan, perwalian, perkuliahan dan ujian secara sekilas. Untuk informasi 

lebih detail, dapat memilih menu masing-masing pemantauan yang diinginkan 

untuk ditampilkan. Jika ingin mengetahui informasi lebih detail dari grafik yang 

ditampilkan, dapat melakukan drill-down dengan cara klik pada bagian grafik 

yang diinginkan. 

4.2.2 Form Manage Nilai KPI 

Form manage nilai KPI digunakan untuk mengelola data nilai KPI yang 

digunakan sebagai acuan standar nilai pembanding pencapaian nilai. 
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Gambar 4. 3 Form Manage Nilai KPI 

Pada gambar 4.3 tersebut, ditampilkan data nilai KPI yang telah tersimpan 

ke dalam database. Jika ingin mengubah nilai, maka pilih data nilai yang akan 

diubah dengan menekan tombol  pada kolom Actions bagian sebelah kanan. 

Lalu akan muncul halaman sebagai berikut. 

 

Gambar 4. 4 Form Ubah Nilai KPI 
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Masukkan nilai KPI perubahan baru pada bagian Nilai Indikator, lalu 

tekan tombol   untuk menyimpan perubahan data ke dalam 

database, apabila tidak jadi melakukan perubahan nilai, maka tekan tombol 

. 

 

4.2.3 Form Pemantauan Penjadwalan 

Form Pemantauan Penjadwalan ini digunakan untuk menampilkan 

informasi prosentase jumlah beban dosen, daftar mata kuliah terselenggara beserta 

dengan informasi terkait Perkiraan Jumlah Peserta Mata Kuliah dan Jumlah Kelas 

terselenggara. 

 

Gambar 4. 5 Form Pemantauan Penjadwalan 
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Gambar 4. 6 Drill Down Grafik Prosentase Jumlah Beban Mengajar Dosen 

 

 

Gambar 4. 7 Drill Down Detail Beban Mengajar Dosen 
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Gambar 4. 8 Drill Down Grafik Prosentase Kelulusan Mata Kuliah 

 

Gambar 4. 9 Drill Down Perkiraan Jumlah Peserta Mata Kuliah 
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Gambar 4. 10 Drill Down Perkiraan Jumlah Kelas Terselenggara 

 

 

4.2.4 Form Pemantauan Perwalian 

Form pemantauan perwalian ini digunakan untuk menampilkan informasi 

prosentase peserta perwalian, daftar status mahasiswa, daftar dosen wali, sebaran 

Range IPK mahasiswa dan sebaran sisa mata kuliah tempuh mahasiswa. 
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Gambar 4. 11 Form Pemantauan Perwalian 
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Gambar 4. 12 Drill Down Grafik Prosentase Status Perwalian : Belum Perwalian 

 

Gambar 4. 13 Drill Down Grafik Prosentase Status Perwalian : Sudah Perwalian 
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Gambar 4. 14 Drill Down Grafik Prosentase Status Perwalian : Belum Approve 

 

Gambar 4. 15 Drill Down Grafik Prosentase Status Perwalian : Sudah Approve 
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Gambar 4. 16 Drill Down Daftar Status Mahasiswa 

 

Gambar 4. 17 Drill Down Daftar Status Mahasiswa Per Angkatan 
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Gambar 4. 18 Drill Down Daftar Dosen Wali 

 

Gambar 4. 19 Drill Down Grafik Sebaran IPK Mahasiswa 
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Gambar 4. 20 Drill Down Grafik Sebaran Sisa Mata Kuliah Tempuh Mahasiswa 

 

4.2.5 Form Pemantauan Perkuliahan 

Form ini digunakan untuk menampilkan informasi prosentase kehadiran 

mahasiswa, prosentase kehadiran dosen, dan jadwal perkuliahan keseluruhan. 

 

Gambar 4. 21 Form Pemantauan Perkuliahan 
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Gambar 4. 22 Drill Down Grafik Kehadiran Mahasiswa : Kehadiran Ideal 

 

Gambar 4. 23 Drill Down Grafik Kehadiran Mahasiswa : Kehadiran Kurang 
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Gambar 4. 24 Drill Down Jumlah Kehadiran Mahasiswa 

 

Gambar 4. 25 Drill Down Grafik Kehadiran Dosen : Kehadiran Ideal 
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Gambar 4. 26 Drill Down Grafik Kehadiran Dosen : Kehadiran Kurang 

 

 

Gambar 4. 27 Drill Down Jumlah Kehadiran Dosen 
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4.2.6 Form Pemantauan Ujian 

Form pemantauan ujian berisi tentang informasi mengenai prosentase 

pengumpulan soal tepat waktu, prosentase pengumpulan nilai tepat waktu dan 

prosentase peserta ujian. 

 

Gambar 4. 28 Form Pemantauan Ujian 

 



109 
 

 

Gambar 4. 29 Drill Down Waktu Pengumpulan Soal : Tepat Waktu 

 

Gambar 4. 30 Drill Down Waktu Pengumpulan Soal : Terlambat 
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Gambar 4. 31 Drill Down Waktu Pengumpulan Nilai : Tepat Waktu 

 

Gambar 4. 32 Drill Down Waktu Pengumpulan Nilai : Terlambat 
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Gambar 4. 33 Drill Down Prosentase Peserta Ujian Status : Sanksi 

 

Gambar 4. 34 Drill Down Prosentase Peserta Ujian Status : Peserta Ujian 

 

4.3 Analisis Hasil Uji Coba 

Untuk mendapatkan sistem yang sesuai dengan apa yang akan dicapai 

maka dilakukan beberapa uji coba. Uji coba meliputi pengujian terhadap fitur 

dasar aplikasi dan uji coba validasi pengguna terhadap pemakaian aplikasi dengan 
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menggunakan black box testing. Uji coba yang dilaksanakan adalah sebagai 

berikut: 

 

4.3.1 Hasil Uji Coba Form Log In  

Tampilan form log in tampak pada Gambar 4.1. Apabila pengguna 

memasukkan NIK dan PIN yang tidak terdaftar di dalam database, atau pasangan 

NIK dan PIN tidak sesuai maka akan muncul pesan Login Gagal seperti pada 

gambar 4.9. Hasil uji coba form log in dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

 

Gambar 4. 35 Tampilan Login Gagal 

Tabel 4. 1 Hasil uji coba form log in 

No Tujuan Input Hasil yang 
diharapkan 

Output 
sistem 

1 Mengisi 
textbox yang 
ada di form 
log in, 
kemudian 
menekan 
tombol sign 
in 

NIK : “910049” 
PIN : “123456”   
Lalu tekan tombol Sign In 

Log In 
berhasil 
sesuai 
dengan data 
yang ada 
pada 
database. 

Login 
berhasil 
kemudian 
masuk ke 
halaman 
dashboard 
utama. 

2 Mengisi 
textbox yang 

NIK : “123456” 
PIN : “123456”   

Muncul 
pesan 

Sukses 
memunculkan 
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No Tujuan Input Hasil yang 
diharapkan 

Output 
sistem 

ada pada form 
dengan 
menggunakan 
data yang 
tidak terdaftar 
dalam 
database. 

Lalu tekan tombol Sign In “Login 
Gagal” pada 
bagian atas 
halaman. 

pesan. Bukti 
tampilan 
output dapat 
dilihat pada 
gambar 4.9. 

 

4.3.2 Hasil Uji Coba Form Manage Nilai KPI 

Implementasi tampilan dari form manage nilai KPI dapat dilihat pada 

gambar 4.3. Hasil uji coba form manage nilai KPI dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

 

Tabel 4. 2 Hasil uji coba form manage nilai KPI 

No Tujuan Input Hasil yang 
diharapkan 

Output 
sistem 

1 Menampilkan 
data nilai KPI 

Memilih data yang ingin 
diubah, dengan menekan 

tombol  

Aplikasi dapat 
menampilkan 
data KPI 
sesuai dengan 
data yang 
dipilih 
 

Sukses 
menampilkan 
data yang 
dipilih. Lihat 
pada Gambar 
4.3 

2 Merubah data 
nilai KPI, 
dengan 
memasukkan 
nilai KPI baru 
lalu menekan 
tombol “Ubah 
Data Indikator 
KPI” 

Nilai Indikator : “10” 
Lalu tekan tombol Ubah 
Data Indikator KPI 

Aplikasi dapat 
menyimpan 
perubahan 
data nilai 
indikator KPI 

Sukses 
menyimpan 
perubahan 
data. Lihat 
pada Gambar 
4.4 

  

 

4.3.3 Hasil Uji Coba Form Pemantauan Penjadwalan 

Tampilan dari form pemantauan penjadwalan dapat dilihat pada gambar 

4.5. Hasil uji coba form pemantauan penjadwalan dapat dilihat pada tabel 4.3. 
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Tabel 4. 3 Hasil uji coba form pemantauan penjadwalan 

No Tujuan Input Hasil yang 
diharapkan 

Output sistem 

1 Menampilkan 
informasi 
jumlah beban 
mengajar 
dosen, 
prosentase 
kelulusan mata 
kuliah dan 
daftar mata 
kuliah 
terselenggara. 

Klik menu 
dashboard 
pemantauan 
penjadwalan 

Grafik range 
jumlah beban 
mengajar dosen, 
grafik prosentase 
kelulusan mata 
kuliah dan daftar 
mata kuliah 
terselenggara 
ditampilkan. 

Sukses 
menampilkan 
informasi. Lihat 
pada Gambar 
4.5 

2 Menampilkan 
informasi 
jumlah beban 
mengajar 
berdasarkan 
range yang 
dipilih 

Klik range jumlah 
beban mengajar 
dosen pada grafik. 
Contoh: klik range 
15-19 

Informasi jumlah 
beban mengajar 
dosen 
ditampilkan 
berdasarkan 
range jumlah 
yang dipilih 
pengguna. 

Sukses 
menampilkan 
informasi. Lihat 
pada Gambar 
4.6 

3 Menampilkan 
informasi detail 
beban mengajar 
dosen. 

Klik jumlah beban 
pada daftar jumlah 
beban mengajar 
dosen yang 
diinginkan. Contoh: 
klik jumlah beban 
pada dosen yang 
bernama “Valentinus 
Robi Hananto” 
 

Informasi detail 
beban mengajar 
dosen 
ditampilkan 
sesuai dengan 
yang dipilih 
pengguna. 

Sukses 
menampilkan 
informasi. Lihat 
pada Gambar 
4.7 

4 Menampilkan 
informasi detail 
kelulusan 
mahasiswa. 

Klik prosentase 
kelulusan mata 
kuliah pada bagian 
grafik yang 
diinginkan. Contoh: 
klik bagian yang 
“Ulang” 

Informasi detail 
kelulusan mata 
kuliah 
ditampilkan 
sesuai dengan 
yang dipilih 
pengguna. 

Sukses 
menampilkan 
informasi. Lihat 
pada Gambar 
4.8 

5 Menampilkan 
informasi detail 
perkiraan 
jumlah peserta 
dari mata 
kuliah 

Klik jumlah 
perkiraan peserta 
mata kuliah pada 
daftar mata kuliah 
terselenggara. 
Contoh: klik jumlah 

Informasi detail 
perkiraan peserta 
mata kuliah 
terselenggara 
dapat 
ditampilkan 

Sukses 
menampilkan 
informasi. Lihat 
pada Gambar 
4.9 
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No Tujuan Input Hasil yang 
diharapkan 

Output sistem 

terselenggara. perkiraan peserta 
pada mata kuliah 
“Statistik Bisnis” 

sesuai pilihan 
pengguna. 

6 Menampilkan 
informasi detail 
perkiraan 
jumlah kelas 
dari mata 
kuliah 
terselenggara. 

Klik jumlah 
perkiraan kelas mata 
kuliah pada daftar 
mata kuliah 
terselenggara. 
Contoh: klik jumlah 
perkiraan kelas pada 
mata kuliah 
“Statistik Bisnis” 

Informasi detail 
perkiraan kelas 
mata kuliah 
terselenggara 
dapat 
ditampilkan 
sesuai pilihan 
pengguna. 

Sukses 
menampilkan 
informasi. Lihat 
pada Gambar 
4.10 

 

4.3.4 Hasil Uji Coba Form Pemantauan Perwalian 

Implementasi tampilan dari form ini dapat dilihat pada gambar 4.11. Hasil 

uji coba form pemantauan perwalian dapat dilihat pada tabel 4.4. 

 

Tabel 4. 4 Hasil uji coba form pemantauan perwalian 

No Tujuan Input Hasil yang 
diharapkan 

Output 
sistem 

1 Menampilkan 
informasi 
prosentase 
status 
perwalian, 
daftar status 
mahasiswa, 
daftar dosen 
wali, sebaran 
IPK mahasiswa 
dan sebaran 
sisa mata 
kuliah tempuh 
mahasiswa. 

Klik menu 
dashboard 
pemantauan 
perwalian 

Informasi prosentase 
status perwalian, daftar 
status mahasiswa, 
daftar dosen wali, 
sebaran IPK 
mahasiswa dan 
sebaran sisa mata 
kuliah tempuh 
mahasiswa dapat 
ditampilkan. 

Sukses 
menampilkan 
informasi. 
Lihat pada 
Gambar 4.11 

2 Menampilkan 
informasi detail 
dari status 
perwalian yang 
belum 
perwalian 

Klik pada grafik 
prosentase status 
perwalian, pada 
bagian yang 
“Belum 
Perwalian” 

Informasi mahasiswa 
dengan status 
perwalian yang belum 
perwalian dapat 
ditampilkan secara 
detail dengan jumlah 

Sukses 
menampilkan 
informasi. 
Lihat pada 
Gambar 4.12 
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No Tujuan Input Hasil yang 
diharapkan 

Output 
sistem 

karena adanya 
tunggakan 
pembayaran. 

tunggakan 
pembayaran, cara 
pembayaran, beserta 
nama dosen wali. 

3 Menampilkan 
informasi drill 
down dari 
grafik status 
perwalian yang 
sudah 
perwalian akan 
tetapi belum di-
approve oleh 
dosen wali. 

Klik grafik 
prosentase status 
perwalian bagian 
“Sudah 
Perwalian”, lalu 
klik lagi pada 
grafik bagian 
“Belum 
Approve” 

Informasi daftar 
mahasiswa dengan 
status perwalian yang 
belum approve dapat 
ditampilkan beserta 
dengan nama dosen 
wali dan tanggal login 
perwalian. 

Sukses 
menampilkan 
informasi. 
Lihat pada 
Gambar 4.13 
dan 4.14 

4 Menampilkan 
informasi drill 
down dari 
grafik status 
perwalian yang 
sudah 
perwalian dan 
sudah di-
approve oleh 
dosen wali. 

Klik grafik 
prosentase status 
perwalian bagian 
“Sudah 
Perwalian”, lalu 
klik lagi pada 
grafik bagian 
“Sudah 
Approve” 

Informasi daftar 
mahasiswa dengan 
status perwalian yang 
sudah approve dapat 
ditampilkan beserta 
dengan nama dosen 
wali, tanggal login 
perwalian, dosen yang 
melakukan approve 
dan tanggal approve. 

Sukses 
menampilkan 
informasi. 
Lihat pada 
Gambar 4.15 

5 Menampilkan 
informasi 
daftar 
mahasiswa per 
angkatan dari 
status 
mahasiswa 
yang dipilih. 

Klik jumlah pada 
bagian daftar 
status 
mahasiswa. 
Contoh: klik 
jumlah pada 
status mahasiswa 
“Aktif”, lalu klik 
jumlah pada 
angkatan yang 
diinginkan. 

Informasi jumlah 
mahasiswa per 
angkatan dari status 
mahasiswa yang 
dipilih dapat 
ditampilkan secara 
detail dengan daftar 
nama mahasiswa dan 
dosen walinya. 

Sukses 
menampilkan 
informasi. 
Lihat pada 
Gambar 4.16 
dan 4.17 

6 Menampilkan 
daftar 
mahasiswa wali 
dari dosen wali 
yang dipilih 
pengguna 

Klik jumlah pada 
dosen yang 
diinginkan pada 
daftar dosen 
wali. Contoh: 
klik jumlah pada 
dosen dengan 
nama “Slamet” 

Informasi daftar 
mahasiswa yang 
dibimbing oleh dosen 
wali dapat ditampilkan 
sesuai beserta dengan 
nilai IPK masing-
masing mahasiswa. 

Sukses 
menampilkan 
informasi. 
Lihat pada 
Gambar 4.18 

7 Menampilkan 
informasi 
daftar 

Klik range yang 
diinginkan pada 
grafik sebaran 

Menampilkan 
informasi daftar 
mahasiswa dengan 

Sukses 
menampilkan 
informasi. 
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No Tujuan Input Hasil yang 
diharapkan 

Output 
sistem 

mahasiswa 
sesuai dengan 
range IPK yang 
dipilih pada 
grafik. 

IPK mahasiswa. 
Contoh: klik 
range IPK  
“3.01-4.00” 

IPK yang berada pada 
range IPK yang dipilih 
beserta dengan 
informasi status 
mahasiswa. 

Lihat pada 
Gambar 4.19 

8 Menampilkan 
informasi 
daftar 
mahasiswa 
sesuai dengan 
range sisa mata 
kuliah tempuh 
yang dipilih 
pada grafik. 

Klik range yang 
diinginkan pada 
grafik sebaran 
sisa mata kuliah 
tempuh. Contoh: 
klik range sisa 
mata kuliah 
tempuh  
“121-150” sks 

Menampilkan 
informasi daftar 
mahasiswa dengan sisa 
mata kuliah tempuh 
yang berada pada 
range yang dipilih 
beserta dengan 
informasi status 
mahasiswa. 

Sukses 
menampilkan 
informasi. 
Lihat pada 
Gambar 4.20 

 

4.3.5 Hasil Uji Coba Form Pemantauan Perkuliahan 

Implementasi tampilan form pemantauan perkuliahan dapat dilihat pada 

gambar 4.21. Hasil uji coba form pemantauan perkuliahan dapat dilihat pada tabel 

4.5. 

Tabel 4. 5 Hasil uji coba form pemantauan perkuliahan 

No Tujuan Input Hasil yang 
diharapkan 

Output 
sistem 

1 Menampilkan 
informasi 
prosentase 
kehadiran 
mahasiswa, 
prosentase 
kehadiran 
dosen dan 
jadwal 
perkuliahan. 

Klik menu dashboard 
pemantauan 
perkuliahan 

Informasi 
prosentase 
kehadiran 
mahasiswa, 
prosentase 
kehadiran dosen 
dan jadwal 
perkuliahan 
mahasiswa dapat 
ditampilkan. 

Sukses 
menampilkan 
informasi. 
Lihat pada 
Gambar 4.21 

2 Menampilkan 
informasi 
kehadiran 
mahasiswa 
yang kurang 
maupun yang 
ideal 
(memenuhi 

Klik grafik prosentase 
kehadiran mahasiswa 
pada bagian yang 
diinginkan, contoh: 
“Kehadiran Kurang” 

Informasi 
kehadiran 
mahasiswa dapat 
ditampilkan 
beserta dengan 
jumlah 
kehadirannya 
sesuai dengan 

Sukses 
menampilkan 
informasi. 
Lihat pada 
Gambar 4.22 
dan 4.23 
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No Tujuan Input Hasil yang 
diharapkan 

Output 
sistem 

persyaratan) kategori yang 
dipilih. 

3 Menampilkan 
informasi 
detail riwayat 
kehadiran 
mahasiswa 
sesuai 
dengan 
jumlah pada 
daftar 
mahasiswa 
yang dipilih. 

Klik jumlah kehadiran 
mahasiswa yang 
diinginkan pada daftar 
presensi mahasiswa. 
Contoh: klik jumlah 
kehadiran pada 
mahasiswa dengan 
NIM “13410100001” 
dengan mata kuliah 
“Audit Teknologi 
Informasi” dan kelas 
“P1” 

Informasi detail 
riwayat kehadiran 
mahasiswa dapat 
ditampilkan 
sesuai dengan 
jumlah kehadiran 
pada mahasiswa 
yang dipilih. 

Sukses 
menampilkan 
informasi. 
Lihat pada 
Gambar 4.24 

4 Menampilkan 
informasi 
kehadiran 
dosen yang 
kurang 
maupun yang 
ideal 
(memenuhi 
persyaratan) 

Klik grafik prosentase 
kehadiran dosen pada 
bagian yang diinginkan, 
contoh: “Kehadiran 
Kurang” 

Informasi 
kehadiran dosen 
dapat ditampilkan 
beserta dengan 
jumlah 
kehadirannya 
sesuai dengan 
kategori yang 
dipilih. 

Sukses 
menampilkan 
informasi. 
Lihat pada 
Gambar 4.25 
dan 4.26 

5 Menampilkan 
informasi 
detail riwayat 
kehadiran 
dosen sesuai 
dengan 
jumlah pada 
daftar dosen 
yang dipilih. 

Klik jumlah kehadiran 
dosen yang diinginkan 
pada daftar presensi 
dosen. Contoh: klik 
jumlah kehadiran pada 
dosen dengan NIK 
“060597” dengan mata 
kuliah “Audit 
Teknologi Informasi” 
dan kelas “P1”  

Informasi detail 
riwayat kehadiran 
dosen dapat 
ditampilkan 
sesuai dengan 
jumlah kehadiran 
pada dosen yang 
dipilih. 

Sukses 
menampilkan 
informasi. 
Lihat pada 
Gambar 4.27 

 

4.3.6 Hasil Uji Coba Form Pemantauan Ujian 

Implementasi tampilan form pemantauan ujian dapat dilihat pada gambar 

4.28. Hasil uji coba form pemantauan ujian dapat dilihat pada tabel 4.6. 
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Tabel 4. 6 Hasil uji coba form pemantauan ujian 

No Tujuan Input Hasil yang 
diharapkan 

Output sistem 

1 Menampilkan 
informasi 
prosentase 
pengumpulan 
soal tepat 
waktu, 
prosentase 
pengumpulan 
nilai tepat 
waktu dan 
prosentase 
peserta ujian. 

Klik menu 
dashboard 
pemantauan 
ujian 

Informasi 
prosentase 
pengumpulan soal 
tepat waktu, 
prosentase 
pengumpulan nilai 
tepat waktu dan 
prosentase peserta 
ujian dapat 
ditampilkan. 

Sukses 
menampilkan 
informasi. Lihat 
pada Gambar 4.28 

2 Menampilkan 
informasi 
detail dosen 
yang 
mengumpulkan 
soal tepat 
waktu atau 
yang terlambat. 

Klik grafik 
prosentase 
pengumpulan 
soal tepat waktu 
pada bagian 
yang diinginkan, 
contoh: “Tepat 
Waktu” 

Informasi daftar 
dosen yang 
mengumpulkan 
soal tepat waktu 
dapat ditampilkan 
beserta dengan 
nama mata kuliah 
yang diajar, kelas, 
tanggal target 
pengumpulan soal 
dan tanggal 
penerimaan soal. 

Sukses 
menampilkan 
informasi. Lihat 
pada Gambar 4.29 
dan 4.30 

3 Menampilkan 
informasi 
detail dosen 
yang 
mengumpulkan 
nilai tepat 
waktu atau 
yang terlambat. 

Klik grafik 
prosentase 
pengumpulan 
nilai tepat waktu 
pada bagian 
yang diinginkan, 
contoh: “Tepat 
Waktu” 

Informasi daftar 
dosen yang 
mengumpulkan 
nilai tepat waktu 
dapat ditampilkan 
beserta dengan 
nama mata kuliah 
yang diajar, kelas, 
tanggal target 
pengumpulan soal 
dan tanggal 
penerimaan soal. 

Sukses 
menampilkan 
informasi. Lihat 
pada Gambar 4.31 
dan 4.32 

4 Menampilkan 
informasi 
prosentase 
mahasiswa 
peserta ujian 

Klik grafik 
prosentase 
peserta ujian 
pada bagian 
yang diinginkan, 
contoh: 
“Sanksi” 

Informasi 
mahasiswa yang 
terkena sanksi 
tidak dapat 
mengikuti ujian 
dapat ditampilkan 
beserta dengan 
nama mata kuliah, 

Sukses 
menampilkan 
informasi. Lihat 
pada Gambar 4.33 
dan 4.34 
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No Tujuan Input Hasil yang 
diharapkan 

Output sistem 

kelas dan jumlah 
kehadiran 
mahasiswa. 

 

4.4 Evaluasi Sistem 

Berdasarkan pada hasil uji coba atau testing pada masing-masing form 

aplikasi dashboard system untuk pemantauan perkuliahan dinilai layak bilamana 

keseluruhan hasil uji coba ini sesuai dengan output yang diharapkan. Pada uji 

coba yang telah dilakukan pada fitur-fitur dasar di dalam form dapat disimpulkan 

bahwa fitur-fitur dasar tersebut telah berjalan baik dan benar. 

 

4.5 Pembahasan 

Penelitian ini telah menghasilkan aplikasi dashboard system untuk 

pemantauan perkuliahan, mulai dari manage nilai indikator KPI, melihat informasi 

pemantauan penjadwalan, perwalian, perkuliahan dan ujian secara real time. Dari 

beberapa fitur pada aplikasi ini sudah dapat menyelesaikan permasalahan yang 

ada. 

 

 



 
 

BAB V 

PENUTUP 

5  

5.1 Kesimpulan 

Setelah dilakukan uji coba dan evaluasi terhadap rancang bangun aplikasi 

dashboard system pemantauan perkuliahan pada Program Studi Sistem Informasi 

Stikom Surabaya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa aplikasi dapat 

menyelesaikan permasalahan yang selama ini terjadi dalam proses pemantauan 

aktifitas perkuliahan program studi, antara lain sebagai berikut: 

1. Kepala Program Studi dapat mengetahui informasi terkait pemantauan 

penjadwalan, perwalian, perkuliahan dan ujian secara real time. 

2. Kepala Program Studi dapat menentukan nilai indikator KPI yang 

digunakan sebagai target pembanding dengan pencapaian aktual yang 

telah dilaksanakan oleh program studi tersebut. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan aplikasi yang telah dibuat, saran yang dapat diberikan untuk 

pengembangan aplikasi dashboard system pemantauan perkuliahan yaitu:  

1. Sistem yang dikembangkan menggunakan query yang dapat memperlancar 

performance aplikasi, sehingga tidak memberatkan pihak lain yang 

menggunakan database yang terpusat. 

2. Sistem dapat dikembangkan menjadi aplikasi berbasis mobile dengan 

menggunakan sistem operasi android. 
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