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ABSTRAK 

 

Dashboard merupakan sebuah model aplikasi sistem informasi yang 

disediakan bagi para manager untuk menyajikan informasi kualitas kinerja, dari 

sebuah perusahaan atau lembaga organisasi. Pada Universitas Dinamika memiliki 

berbagai bagian yang saling berhubungan satu sama lain. Salah satunya yaitu 

Pengembangan dan Pelayanan Teknologi dan Informasi (PPTI) merupakan salah 

satu bagian yang saling paling penting dalam mengubungkan setiap-setiap bagian 

yang ada. Hal ini membuat pimpinan universitas kesulitan untuk mengetahui 

kebutuhan dan memantau kondisi lebih rinci dan kompleks pada setiap bagian yang 

terjadi. Maka dari itu permasalahan ini merupakan permasalahan yang serius bagi 

para pimpinan universitas untuk memilih dan mengambil keputusan strategi yang 

tepat. 

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah perlunya dibuat 

aplikasi executive dashboard bagi para pimpinan universitas dinamika untuk 

mengetahui kinerja dan kondisi universitas dinamika serta dalam membantu 

mengambil keputusan. 

Hasil dari kerja praktik ini adalah aplikasi dashboard executive. Aplikasi 

dashboard executive ada berbagai macam indikator, dan hasil kerja praktik ini 

berfokus pada indikator ke-3 yaitu indikator mahasiswa. Indikator mahasiswa ini 

menampilkan informasi berupa nilai mahasiswa, mahasiswa asing, layanan 

kemahasiswaan, calon mahasiswa, dan seleksi mahasiswa. 

Kata Kunci : aplikasi, website, dashboard executive, Universitas Dinamika 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Universitas Dinamika Surabaya adalah salah satu perguruan tinggi yang 

bergerak pada pendidikan berbasis IT. Universitas Dinamika terlatak di Jl. Raya 

Kedung Baruk No. 98, Surabaya Jawa Timur. Pada Universitas Dinamika memiliki 

berbagai bagian yang saling berhubungan satu sama lain. Salah satunya yaitu 

Pengembangan dan Pelayanan Teknologi dan Informasi (PPTI) merupakan salah 

satu bagian yang saling paling penting dalam mengubungkan setiap-setiap bagian 

yang ada. Pengembangan dan Pelayanan Teknologi dan Informasi (PPTI) sebagai 

pengembang dan juga melayani kebutuhan IT yang ada pada Universitas Dinamika. 

Proses bisnis yang dilakukan oleh PPTI adalah membuat berbagai kebutuhan dalam 

bentuk aplikasi dan layanan IT untuk pihak internal. 

 Universitas Dinamika memiliki banyak bagian yang ada, hal ini membuat 

pimpinan universitas kesulitan untuk mengetahui kebutuhan dan memantau kondisi 

lebih rinci dan kompleks pada setiap bagian yang terjadi. Hal tersebut menjadi 

permasalahan yang serius bagi para pimpinan universitas untuk memilih dan 

mengambil keputusan strategi yang tepat. 

 Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah perlunya dibuat 

aplikasi executive dashboard bagi para pimpinan universitas dinamika untuk 

mengetahui kinerja dan kondisi universitas dinamika serta dalam membantu 

mengambil keputusan. Aplikasi executive dashboard ada berbagai macam 
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indikator, dan aplikasi saat ini berfokus pada standart ke-3 yaitu indikator 

mahasiswa. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan diatas, maka dapat dirumuskan 

Bagaimana merancang aplikasi eksekutif dashboard standar  ke 3 (Mahasiswa) 

pada Universitas Dinamika ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang maka dibuatlah batasan 

masalah agar pembahasan tidak melebar. Berikut merupakan batasan masalah : 

a.  Aplikasi dashboard eksekutif hanya standart ke-3. 

b.  Aplikasi dashboard hanya digunakan untuk pihak rektorat universitas 

dinamika. 

 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari kerja 

praktik ini adalah membuat aplikasi dashboard executive standard ke 3 

(Mahasiswa) pada Universitas Dinamika. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dengan dibuatnya desain Dashboard executive 

sebagai berikut : 

a. Membantu mengetahui kondisi perguruan tinggi secara cepat dan akurat. 
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b. Membantu menentukan atau sebagai salah satu acuan pemilihan keputusan 

perguruan tinggi. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap masalah yang dibahas, 

maka sistematika penulisan dibagi ke dalam beberapa bab yaitu: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang dari  hal-hal yang 

berhubungan dengan perusahaan, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan yang ingin dicapai, manfaat yang diperoleh dengan 

adanya aplikasi yang telah dibuat, serta sistematika penulisan dari 

proposal. 

BAB II  GAMBARAN UMUM INSTANSI 

Bab ini menjelaskan tentang Universitas Dinamika Surabaya, mulai 

dari visi dan misi perusahaan, dan struktur organisasi. 

BAB III LANDASAN TEORI 

Pada bab ini membahas tentang teori-teori yang dianggap 

berhubungan dengan kerja praktik yang dilakukan, dimana teori-

teori tersebut akan menjadi acuan untuk penyelesaian masalah. 

BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN 

Bab ini menguraikan tentang langkah - langkah yang digunakan 

untuk pembuatan sistem yang digunakan untuk penyelesaian 

masalah yang membahas keseluruhan desain input, proses, dan 

output dari sistem. Pada bab ini juga membahas tentagn 
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implementasi dari perancangan yang telah dilakukan dalam 

pembuatan aplikasi media informasi internal pada Universitas 

Dinamika Surabaya. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan dari pembuatan aplikasi 

dashboard eksekutif standar ke 3 (Mahasiswa) pada Universitas 

Dinamika Surabaya terkait dengan tujuan dan permasalahan, beserta 

dengan saran yang bermanfaat untuk pengembangan aplikasi ini. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM INSTANSI 

 

2.1 Latar Belakang Perusahaan 

Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Informasi atau PPTI merupakan 

sebuah bagian yang bergerak dalam pengembangan dan pelayanan TI untuk 

menunjang proses bisnis yang ada pada Universitas Dinamika. Dapat dilihat pada 

gambar 2.1 

 

Gambar 2.1 Stikom Surabaya 

 

2.2 Identitas Instansi 

Nama Instansi : Pengembangan dan Pelayanan TI (PPTI) Universitas Dinamika 

Alamat : Jl. Raya Kedung Baruk No 98, Surabaya Jawa Timur 60298 

No. Telpon : (031) - 8721731 

No. Fax : (031) - 8710218 

Website : www.dinamika.ac.id 

Email : official@Dinamika.ac.id 
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2.3  Sejarah Perusahaan 

Pada tahun 1983 merupakan awal berdirinya Universitas Dinamika 

Surabaya dengan nama AKIS (Akademi Komputer dan Informatika Surabaya). 

Kemudian untuk menyelenggarakan pengelolaan informatika tingkat diploma 

didapatkan Surat Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi untuk 

menyelenggarakan tingkat diploma. 

 Waktu sering berjalan, kebutuhan informasi untuk membuka program Strata 

1 dan Diploma III pada jurusan Manajemen Informasi. Akhirnya keputusan yayasan 

pada tahun 1986 AKIS berubah nama menjadi STIKOM Surabaya. STIKOM 

adalah singkatan dari (Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Teknik 

Komputer) yang terletak pada Jalan Kutisari No 66 Surabaya. Pada tahun 2014 

berubah nama menjadi Institut Bisnsi dan Informatika Stikom Surabaya yang 

berlokasi pada Jalan Raya Kedung Baruk No 98 Surabaya. Pada akhirnya tahun 

2019 tepat bulan September berubah nama menjadi Universitas Dinamika. 

 

2.4 Visi dan Misi Instansi 

Demi mewujudkan tujuan dari perusahaan diperlukan adanya visi misi demi 

mendukung perusahaan tersebut menjadi lebih maju, berikut adalah visi dan misi 

dari perusahaan. 

 Visi 

 Menjadi perguruan tinggi yang berkualitas, unggul, dan terkenal. 

 Misi 

a. Mengembangkan ipteks sesuai dengan kompetensi. 
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b. Membentuk SDM yang profesional, unggul, dan berkompetensi. 

c. Menciptakan corporate yang sehat dan produktif 

d. Meningkatkan kepedulian sosial terhadap kehidupan bermasyarakat. 

e. Menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan produktif. 

 

2.5 Jumlah Pengguna 

 Pelayanan Teknologi dan Informasi pada PPTI memiliki satu lingkup yang 

menjadi pengguna yaitu Universitas Dinamika Surabaya. Meliputi setiap divisi dan 

kebutuhan operasional ada pada setiap divisi tersebut yang menggunakan SI/TI. 

 

2.6 Struktur Organisasi 

 Struktur organisasi pada Universitas Dinamika Surabaya pada bagian PPTI 

adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 1.2 Struktur Organisasi PPTI 

Dari struktur organisasi diatas diketahui PPTI memiliki struktur yang 

dikepalai oleh seorang Kepala Bagian. Kemudian dibawahi oleh bagian Kasie 
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Pengembangan Jaringan dan Kasie Pengembangan Sistem Informasi. Kasie 

pengembangan jaringan bertanggung jawab terhadap ketersediaan jaringan untuk 

pelaksanaan teknologi komunikasi seluruh civitas akademika. Sedangkan Kasie 

pengembangan sistem informasi bertanggung jawab terhadap penyediaan sistem 

informasi yang diperuntukkan bagi seluruh civitas akademika. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Application 

Application adalah adalah suatu perangkat lunak (software) atau program 

komputer yang beroperasi pada sistem tertentu yang diciptakan dan dikembangkan 

untuk melakukan perintah tertentu. Istilah aplikasi sendiri diambil dari bahasa 

Inggris “application” yang dapat diartikan sebagai penerapan atau penggunaan. 

Secara harfiah, aplikasi merupakan suatu penerapan perangkat lunak atau software 

yang dikembangkan untuk tujuan melakukan tugas-tugas tertentu (Ahmad, 2018). 

 

3.2 Chart 

Chart atau Grafik Dapat dikatakan bahwa grafik menceritakan sejarah 

pergerakan harga dari waktu ke waktu. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, 

seorang analis teknikal percaya bahwa sejarah pergerakan memiliki kecenderungan 

untuk berulang. Inilah yang banyak diteliti untuk memprediksi pergerakan yang 

akan terjadi. 

A. Bar Chart 

Diagram batang (Bar Chart), yang biasa juga disebut Gantt Chart 

sesuai dengan nama orang yang pertama kali mengembangkan yaitu Henry 

L. Gantt adalah suatu diagram yang terdiri dari sekumpulan garis–garis yang 

menunjukkan saat mulai (awal) dan selesai (akhir) yang direncanakan untuk 

item–item pekerjaan dalam proyek. Penggunaan bar chart pada aplikasi 

dashboard executive terdapat pada indikator Mahasiwa Asing, Calon 
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Mahasiswa, dan Seleksi Mahasiswa. Penggunaan bar chart dipilih agar 

penyajian informasi yang disampaikan dapat ditangkap dengan mudah oleh 

pihak pimpinan. 

B. Line Chart 

Diagram garis adalah penyajian data statistik dengan menggunakan 

diagram berbentuk garis lurus. Kegunaannya: Diagram ini biasanya 

digunakan untuk menyajikan data statistik yang diperoleh berdasarkan 

pengamatan dari waktu ke waktu secara berurutan. Grafik ini juga untuk 

menggambarkan nilai masing-masing deret data dalam bentuk garis pada 

sebuah baris. Fungsinya untuk menunjukkan data pada rentang waktu 

tertentu. 

Penggunaan line chart pada aplikasi dashboard executive terdapat 

pada indikator Mahasiwa Asing, Calon Mahasiswa, dan Seleksi Mahasiswa. 

Penggunaan line chart dipilih agar penyajian informasi yang disampaikan 

dapat ditangkap dengan mudah oleh pihak pimpinan. 

C. Doughnut Chart 

Donut Chart adalah turunan daripada Pie Chart dengan terdapat 

lubang ditengahnya dan dapat membuat donut dengan pilihan pieHole 

(lubang pie). Pilihan pieHole harus ditetapkan ke angka antara 0 dan 1, 

sesuai dengan rasio jari-jari antara lubang dan grafik. Nomor antara 0.4 dan 

0.6 akan terlihat terbaik pada sebagian besar bagan. 

Penggunaan doughnut chart pada aplikasi dashboard executive 

terdapat pada indikator Layanan Kemahasiswaan. Penggunaan doughnut 
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chart dipilih agar penyajian informasi yang disampaikan dapat ditangkap 

dengan mudah oleh pihak pimpinan.  

D. Gauge Chart 

Gauge chart atau biasa disebut sebagai speedometer adaah grafik 

yang digunakan untuk menunjukkan data yang ditampilkan dengan 

menggunakan alat pengukur serupa dalam kehidupan nyata, seperti 

kecepatan, volume equaliser, clock, dll.  

Penggunaan gauge chart pada aplikasi dashboard executive terdapat 

pada indikator Mahasiwa Asing, Calon Mahasiswa, dan Seleksi Mahasiswa. 

Penggunaan gauge chart dipilih agar penyajian informasi yang disampaikan 

dapat ditangkap dengan mudah oleh pihak pimpinan. (R.J.M, J., & G.Y., 

2012) 

 

3.3 Oracle 

Oracle adalah sistem manajemen database relasional (RDBMS) dari Oracle 

Corporation. Awalnya dikembangkan pada tahun 1977 oleh Lawrence Ellison dan 

pengembang lainnya, Oracle DB adalah salah satu yang paling terpercaya dan 

secara luas digunakan mesin database relasional. Sistem ini dibangun di sekitar 

kerangka database relasional di mana objek data dapat langsung diakses oleh 

pengguna (atau front end aplikasi) melalui bahasa query terstruktur (SQL). Oracle 

adalah arsitektur database relasional sepenuhnya terukur dan sering digunakan oleh 

perusahaan-perusahaan global, yang mengelola dan mengolah data di jaringan area 

luas dan lokal. Oracle database memiliki komponen jaringan sendiri untuk 



12 

 

 

memungkinkan komunikasi di seluruh jaringan, Oracle DB juga dikenal sebagai 

Oracle RDBMS (Brian, 2017) 

 

3.4 Dashboard executive 

Dashboard executive merupakan sebuah model aplikasi sistem informasi 

yang disediakan bagi para manager untuk menyajikan informasi kualitas kinerja, 

dari sebuah perusahaan atau lembaga organisasi. Konsep kinerja dashboard sudah 

ada selama bertahun-tahun, dashboard telah banyak diadopsi oleh perusahaan atau 

kalangan bisnis. 

Executive dashboard adalah sebuah koleksi visualisasi data yang 

ditampilkan dengan cepat dalam bentuk visualisasi untuk mendapatkan gambaran 

bagaimana sebuah organisasi atau seksi organisasi perusahaan mengalami 

perubahan performansi, dan alasan dibalik performansi tersebut.  

Tujuan utama sebuah executive dashboard adalah untuk mempersiapkan 

diri untuk melakukan kebijakan perusahaan berdasarkan informasi data yang valid, 

melakukan prediksi untuk performansi dimasa yang akan datang, mempermudah 

dalam pengambilan keputusan. Keuntungan dengan adanya executive dashboard 

adalah mudah digunakan, penyajian data dalam bentuk visualisasi, dan yang lebih 

penting adalah memberikan sebuah ide tentang bagaimana membuat sebuah 

improvisasi  dan solusi terhadap perubahan performasi yang sedang berlangsung. 

Demi penerapannya di Universitas Dinamika menggunakan aplikasi 

dashboard executive untuk mempermudah pengambilan keputusan dan 

keuntungannya adalah mudah dalam penyajian informasi yang akan disampaikan 

kepada pimpinan. (Ilhamsyah & Rahmayudha, 2017) 
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3.5 Drill Down 

Menurut  McLeod (2008:534) “drill down suatu cara untuk mendapatkan 

informasi di mana seorang pemecah masalah akan dapat menampilkan tampilan 

ringkasan,   kemudian secara berturut-turut menampilkan rincian-rincian di tingkat 

yang lebih rendah.” Metode  drill down dapatmemberikan informasi dan dapat 

diakses secara hierarkis, mulai dari yang bersifat umum atau global kemudian 

dipecah hingga ke level yang lebih detail. Informasi yang ditampilkan berupa grafik 

maupun tabel.  

Penggunaan drill down pada aplikasi executive dashboard digunakan dalam 

penyajian informasi yang lebih mendetail. Penggunaan drill down menampilkan 

rincian-rincian yang ada pada gambaran awal tampilan dashboard executive.  

 

3.6 Website 

 Website atau sistus dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman 

yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau gerak, 

animasi, suara dan atau gabungan dari semuanya, baik ersifat statis maupun dinamis 

yang membentuk suatu rangkaian bangunan yang saling terkait, yang masing-

masing dihubungkan dengan jaring-jaringan halaman. (Bank, 2014) 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

4.1 Analisis dan Desain Sistem 

 Pada tahap mengidentifikasi masalah yang digunakan sebagai dasar 

pembangunan aplikasi. Identifikasi yang dilakukan adalah dengan mempelajari 

proses yang ada, ada beberapa cara yang telah dilakukan yaitu :  

1. Wawancara 

 Kegiatan wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi terkait dengan 

proses bisnis, alur sistem, dan desain dari aplikasi yang dibuat. Pada 

wawancara dilakukan saat kegiatan kerja praktik berlangsung. Wawancara 

ditujukan kepada stakeholder yang terlibat dalam proses bisnis aplikasi. 

2. Studi Literatur 

Studi litratur dilakukan untuk lebih banyak mengetahui istilah-istilah 

dashboard executive. Selain itu juga untuk mengetahui lebih banyak 

mengenai aplikasi khususnya dalam proses desain. 

3. Observasi 

Cara ini dilakukan dengan melakukan pengamatan pada bagian yang terlibat 

dalam proses bisnis. Bagian yang dimaksud adalah bagian PPTI dari 

Universitas Dinamika. 

  



15 

 

 

4.2 Analisis Kebutuhan Pengguna 

Pada tahap ini menentukan kebutuhan informasi pengguna yang terlibat. 

Dalam sistem yang dirancang, terdapat 4 pengguna yaitu Rektor, Wakil Rektor, 

Dekan, Wakil Dekan. Untuk kebutuhan masing-masing pengguna dalam sistem 

dashboard executive standar ke 3. 

 Tabel 4.1 Analisis Kebutuhan Pengguna 

Pengguna Kebutuhan Data Kebutuhan Informasi 

1. Rektor 

2. Wakil Rektor 

3. Dekan 

4. Wakil Dekan 

Data Mahasiswa, Calon 

Mahasiswa, Seleksi 

Mahasiswa, Layanan 

Kemahasiswaan, Nilai 

Mahasiswa. 

 

a. Calon Mahasiswa 

b. Seleksi Mahasiswa 

c. Mahasiswa Asing 

d. Layanan 

Kemahasiswaan 

e. Nilai Mahasiswa  

 

4.3 Use Case Diagram 

Desain sistem merupakan tahapan pengembangan setelah analisis system 

dilakukan. Pada usecase diagram menggambarkan proses-proses yang terjadi di 

dalam aplikasi yang akan dibuat. 

 

Gambar 4.1 Use Case Diagram 
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Dari usecase diagram diatas terdapat dua aktor yang terlibat di dalam sistem. Kedua 

aktor tersebut adalah Pimpinan dan Admin yang memiliki masing-masing peran. 

Pimpinan merupakan individu yang memiliki peran sebagai pengawasan dan 

pengambilan keputusan tertinggi. Admin adalah petugas yang memiliki peran 

sebagai maintenance data dan aplikasi. 4 usecase yaitu : 

1.  Login 

Memverifikasi NIK dan PIN pengguna 

2. Lihat Bagian Mahasiswa 

Digunakan untuk melihat tampilan bagian mahasiswa 

3. Detail Bagian Mahasiswa 

Digunakan untuk melihat detail bagian mahasiswa 

 

4.3.1 Deskripsi Use Case 

Untuk menjelaskan apa yang sistem akan lakukan maka diperlukan rancangan 

yang lebih spesifik. Detail spesifik use case ditulis dalam use case description. 

Use case description digunakan untuk menjelaskan secara rinci apa yang akan 

dilakukan oleh pengguna dan apa yang akan dilakukan oleh sistem. 

 

4.3.2 Deskripsi Fungsional Login 

 Pada deskrisi fungsional login menjelaskan interaksi pengguna terhadap 

sistem yang ada pada proses login. Adapun deskripsi fungsional login dapat dilihat 

pada Tabel 4.2 
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Tabel 4.2 Deskripsi Fungsional Login 

Nama Fungsional Fungsional Login 

Pengguna Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan 

Deskripsi Singkat Login digunakan untuk pengguna yang ingin 

mengakses sistem dalam aplikasi tersebut. 

Alur Normal Pengguna Sistem 

1. Pengguna mengisi 

textbox NIK dan PIN 

yang telah 

didaftarkan kedalam 

sistem. 

2. Pengguna menekan 

tombol login. 

1. Sistem akan 

memverifikasi NIK dan 

PIN yang telah di 

inputkan oleh 

pengguna. 

2. Sistem menampilkan 

halaman selanjutnya. 

Alur Alternatif 1. Jika NIK dan PIN 

tidak terverifikasi 

oleh sistem maka, 

sistem akan 

menampilkan pesan 

“NIK atau PIN anda 

salah”. 

- 

Kondisi Akhir Halaman selanjutnya akan ditampilkan 

 

4.3.3 Deskripsi Fungsional Mahasiswa 

 Pada deskripsi fungsional indikator mahasiswa menjelaskan interaksi 

pengguna terhadap sistem yang ada pada proses indikator mahasiswa. Adapun 

deskripsi fungsional indikator mahasiswa pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Deskripsi Fungsional Indikator Mahasiswa 

Nama Use Case Bagian Mahasiswa 

Deskripsi Singkat Use case lihat bagian mahasiswa digunakan untuk 

mengetahui indikator mahasiswa yang terdiri dari calon 
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mahasiswa, seleksi mahasiswa, mahasiswa asing, 

layanan kemahasiswaan, nilai mahasiswa. 

Aktor Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan dan Admin 

Alur Utama Pengguna Sistem 

 1. Sistem menampilkan 

informasi pada indikator 

mahasiswa yang terdiri 

dari calon mahasiswa, 

seleksi mahasiswa, 

mahasiswa asing, 

layanan kemahasiswaan, 

nilai mahasiswa. 

Alur Alternative - 

Kondisi Akhir Informasi Indikator Mahasiswa 

 

4.3.4 Deskripsi Fungsional Calon Mahasiswa  

 Pada deskripsi fungsional calon mahasiswa menjelaskan interaksi pengguna 

terhadap sistem yang ada pada proses lihat Informasi Calon Mahasiswa. Adapun 

deskripsi fungsional lihat detail bagian keuangan pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Deskripsi Fungsional Informasi Calon Mahasiswa 

Nama Fungsional Fungsional Informasi Calon Mahasiswa 

Pengguna Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan 

Deskripsi Singkat Informasi calon mahasiswa digunakan untuk 

mengetahui kondisi calon mahasiswa Universitas 

Dinamika yang terdiri dari rasio calon mahasiswa 

yang mendaftar terhadap calon mahasiswa yang lulus 

seleksi, dan persentase calon mahasiswa yang 

mendaftar terhadap calon mahasiswa yang lulus 

seleksi selama periode yang ditentukan. 

Alur Normal Pengguna Sistem 
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- 1. Sistem Akan 

Menampilkan informasi 

persentase dan calon 

mahasiswa yang 

mendaftar terhadap 

calon mahasiswa yang 

lulus seleksi pada 

periode tertentu (5 

Tahun Terakhir) dalam 

bentuk grafik batang. 

2. Sistem Akan 

menampilkan rasio 

kualitas calon 

mahasiswa dengan 

membandingkan jumlah 

calon mahasiswa yang 

mendaftar dibagi dengan 

jumlah calon mahasiswa 

yang lulus seleksi. 

3. Sistem akan 

menampilkan skor dari 

calon mahasiswa 

dengan ketentuan: Jika 

rasio ≥ 3 maka skor = 4, 

Jika rasio < 1 dan rasio 

< 3 maka skor = 

1+rasio, dan jika rasio ≤ 

1 maka skor = 2 x rasio. 

Alur Alternatif - - 

Kondisi Akhir Informasi Calon Mahasiswa. 
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4.3.5 Deskripsi Fungsional Detail Calon Mahasiswa 

 Pada deskripsi fungsional detail calon mahasiswa menjelaskan interaksi 

pengguna terhadap sistem yang ada pada proses lihat informasi detail calon 

mahasiswa. Adapun deskripsi fungsional lihat detail calon mahasiswa pada tabel  

4.5. 

Tabel 4.5 Deskripsi Funsional Informasi Detail Calon Mahasiswa 

Nama Fungsional Fungsional Informasi Detail Calon Mahasiswa 

Pengguna Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan 

Deskripsi Singkat Informasi detail calon mahasiswa digunakan untuk 

mengetahui kondisi calon mahasiswa Universitas 

Dinamika yang terdiri dari persentase calon 

mahasiswa yang mendaftar terhadap calon mahasiswa 

yang lulus seleksi berdasarkan program studi selama 

periode yang ditentukan dan dikelompokan 

berdasarkan program studi yang ada di Universitas 

Dinamika. 

Alur Normal Pengguna Sistem 

1. Pengguna menekan 

grafik batang calon 

mahasiswa. 

1. Sistem Akan 

Menampilkan informasi 

detail persentase dan 

calon mahasiswa yang 

mendaftar terhadap 

calon mahasiswa yang 

lulus seleksi pada 

periode tertentu (5 

Tahun Terakhir) dalam 

bentuk grafik batang 

yang dikelompokan 

berdasarkan program 

studi. 



21 

 

 

Alur Alternatif - - 

Kondisi Akhir Informasi Detail Calon Mahasiswa. 

 

4.3.6 Deskirpsi Fungsional Seleksi Mahasiswa 

 Pada deskripsi fungsional seleksi mahasiswa menjelaskan interaksi 

pengguna terhadap sistem yang ada pada proses lihat informasi seleksi mahasiswa. 

Adapun deskripsi fungsional lihat informasi seleksi mahasiswa pada tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Deskripsi Fungsional Infrmasi Seleksi Mahasiswa 

Nama Fungsional Fungsional Informasi Seleksi Mahasiswa 

Pengguna Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan 

Deskripsi Singkat Informasi seleksi mahasiswa digunakan untuk 

mengetahui kondisi seleksi mahasiswa Universitas 

Dinamika yang terdiri dari persentase calon 

mahasiswa yang lulus seleksi terhadap calon 

mahasiswa yang melakukan daftar ulang selama 

periode yang ditentukan. 

Alur Normal Pengguna Sistem 

- 1. Sistem Akan 

Menampilkan informasi 

persentase dan calon 

mahasiswa yang lulus 

seleksi terhadap calon 

mahasiswa yang 

melakukan daftar ulang 

pada periode tertentu (5 

Tahun Terakhir) dalam 

bentuk grafik batang. 

2. Sistem akan 

menampilkan skor 

seleksi mahasiswa 
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dengan ketentuan : Jika 

persentase ≥ 95%.maka 

skor = 4, jika 

persentase > 25% dan 

rasio < 95% maka skor 

=((40 x persentase) - 

10) / 7, dan jika 

persentase ≤ 25% maka 

skor = 0. 

Alur Alternatif - - 

Kondisi Akhir Informasi Seleksi Mahasiswa 

 

4.3.7 Deskripsi Fungsional Detail Seleksi Mahasiswa 

 Pada deskripsi fungsional detail seleksi mahasiswa menjelaskan interaksi 

pengguna terhadap sistem yang ada pada proses lihat informasi detail seleksi 

mahasiswa. Adapun deskripsi fungsional lihat informasi detail seleksi mahasiswa 

pada tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Deskripsi Fungsional Informasi Detail Seleksi Mahasiswa 

Nama Fungsional Fungsional Informasi Detail Seleksi Mahasiswa 

Pengguna Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan 

Deskripsi Singkat Informasi detail seleksi mahasiswa digunakan untuk 

mengetahui kondisi seleksi mahasiswa Universitas 

Dinamika yang terdiri dari persentase calon 

mahasiswa yang lulus seleksi terhadap calon 

mahasiswa yang melakukan daftar ulang selama 

periode yang ditentukan dan dikelompokan 

berdasarkan program studi. 

Alur Normal Pengguna Sistem 
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1. Pengguna menekan 

grafik batang seleksi 

mahasiswa. 

1. Sistem Akan 

Menampilkan informasi 

persentase dan target 

calon mahasiswa yang 

lulus seleksi terhadap 

calon mahasiswa yang 

melakukan daftar ulang 

pada periode tertentu (5 

Tahun Terakhir) grafik 

batang yang 

dikelompokan 

berdasarkan program 

studi dalam bentuk. 

Alur Alternatif - - 

Kondisi Akhir Informasi Detail Seleksi Mahasiswa 

 

4.3.8 Deskripsi Fungsional Mahasiswa Asing 

 Pada deskripsi fungsional mahasiswa asing menjelaskan interaksi pengguna 

terhadap sistem yang ada pada proses lihat informasi mahasiswa asing. Adapun 

deskripsi fungsional pada tabel 8. 

Tabel 4.8 Deskripsi Fungsional Informasi Mahasiswa Asing 

Nama Fungsional Fungsional Informasi Mahasiswa Asing 

Pengguna Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan 

Deskripsi Singkat Informasi mahasiswa asing digunakan untuk 

mengetahui kondisi mahasiswa asing Universitas 

Dinamika yang terdiri dari persentase mahasiswa asing 

terhadap jumlah seluruh mahasiswa selama periode 

yang ditentukan. 

Alur Normal Pengguna Sistem 
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- 1. Sistem Akan 

Menampilkan informasi 

persentase dan target 

mahasiswa asing 

terhadap jumlah seluruh 

mahasiswa pada periode 

tertentu (3 Tahun 

Terakhir) dalam bentuk 

grafik batang. 

2. Sistem akan 

menampilkan skor 

mahasiswa asing dengan 

ketentuan : jika 

persentase ≥ 0,5% maka 

skor = 4, jika persentase 

< 0,5% maka skor = 2 + 

(400 x persentase), dan 

tidak ada skor < 2. 

Alur Alternatif - - 

Kondisi Akhir Informasi Mahasiswa Asing 

 

4.3.9 Deskripsi Fungsional Detail Mahasiswa Asing 

 Pada deskripsi fungsional detail mahasiswa asing menjelaskan interaksi 

pengguna terhadap sistem yang ada. Adapun deskripsi fungsional pada tabel 4.9. 

Tabel 4.9  Deskripsi Fungsional Informasi Detail Mahasiswa Asing 

Nama Fungsional Fungsional Informasi Detail Mahasiswa Asing 

Pengguna Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan 

Deskripsi Singkat Informasi mahasiswa asing digunakan untuk 

mengetahui kondisi mahasiswa asing Universitas 

Dinamika yang terdiri dari persentase mahasiswa asing 
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terhadap jumlah seluruh mahasiswa selama periode 

yang ditentukan dan dikelompokan berdasarkan 

program studi. 

Alur Normal Pengguna Sistem 

1. Pengguna menekan 

grafik batang 

mahasiswa asing. 

1. Sistem Akan 

Menampilkan informasi 

persentase dan target 

mahasiswa asing 

terhadap jumlah seluruh 

mahasiswa pada 

periode tertentu (3 

Tahun Terakhir) dalam 

bentuk grafik batang 

yang dekelompokan 

berdasarkan program 

studi. 

Alur Alternatif - - 

Kondisi Akhir Informasi Detail Mahasiswa Asing 

 

4.3.10 Deskripsi Fungsional Layanan Kemahasiswaan 

 Pada deskripsi fungsional layanan kemahasiswaan menjelaskan interaksi 

pengguna terhadap sistem yang ada. Adapun deskripsi fungsional pada tabel 4.10. 

Tabel 4.10 Deskripsi Fungsional Informasi Layanan Kemahasiswaan 

Nama Fungsional Fungsional Informasi Layanan Kemahasiswaan 

Pengguna Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan 

Deskripsi Singkat Informasi layanan kemahasiswaan digunakan untuk 

mengetahui kondisi layanan kemahasiswaan 

Universitas Dinamika yang terdiri dari 3 indikator 

yang harus tersedia yaitu,  Pembinaan dan 
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pengembangan bakat, Peningkatan kesejahteraan, 

serta penyuluhan karir dan bimbingan. 

Alur Normal Pengguna Sistem 

- 1. Sistem Akan 

Menampilkan informasi 

layanan kemahasiswaan 

yang telah tersedia di 

Universitas Dinamika. 

2. Sistem akan 

menampilkan skor 

layanan kemahasiswaan 

dalam bentuk gauge 

chart dengan ketentuan : 

jika kemahasiswaan 

menyediakan indikator 

ke 1,2,dan 3 maka skor 

=4, jika kemahasiwaan 

menyediakan indikator 

ke 1 dan 2 maka skor = 

3, jika kemahasiswaan 

hanya menyediakan 

indikator ke 1 maka skor 

=2,  dan tidak ada skor < 

2. . 

Alur Alternatif - - 

Kondisi Akhir Informasi Layanan Kemahasiswaan 

 

4.3.11 Deskripsi Fungsional Nilai Mahasiswa 

 Pada deskripsi fungsional nilai mahasiswa menjelaskan interaksi pengguna 

terhadap sistem yang ada. Adapun deskripsi fungsional pada tabel 4.11. 
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Tabel 4.11 Deskripsi Fungsional Informasi Nilai Mahasiswa 

Nama Fungsional Fungsional Informasi Nilai Mahasiswa 

Pengguna Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan 

Deskripsi Singkat Informasi Nilai Mahasiswa digunakan untuk 

mengetahui nilai Mahasiswa Universitas Dinamika. 

Alur Normal Pengguna Sistem 

- 1. Sistem akan 

menampilkan nilai 

Mahasiswa dari rata rata 

seluruh skor kualitas 

calon mahasiswa, seleksi 

mahasiswa, mahasiswa 

asing, dan layanan 

kemahasiswaan dalam 

bentuk gauge chart. 

Alur Alternatif - - 

Kondisi Akhir Informasi Nilai Mahasiswa 

  

4.4 Diagram Alir 

 Diagram aktivitas menggambarkan sebuah jenis diagram yang mewakili 

algoritme, alir kerja atau proses, yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk 

simbol-simbol grafis, dan urutannya dihubungkan dengan panah. Diagram aktifitas 

dari aplikasi dashboard executive adalah sebagai berikut : 

 

4.4.1 Diagram Alir Login 

 Login digunakan untuk pengguna yang ingin mengakses sistem dalam 

aplikasi dashboard executive. Proses login dimulai dari pengguna yang mengisi 

NIK dan PIN pada textbox yang telah tersedia, kemudian pengguna menekan 
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tombol login. Sistem akan memverifikasi NIK dan PIN yang telah diisi oleh 

pengguna, jika NIK dan PIN pengguna terverifikasi sistem akan menampilkan 

halaman selanjutnya, dan jika sistem tidak dapat memferivikasi NIK dan PIN 

pengguna, sistem akan menampilkan pesan error “NIK atau PIN anda Salah”. 

Berikut adala diagram alir Login pada gambar 4.2. 

 

Gambar 4.2 Diagram Alir Login 

 

4.4.2 Diagram Alir Calon Mahasiswa  

 Informasi calon mahasiswa digunakan pengguna untuk mengetahui kondisi 

calon mahasiswa Universitas Dinamika. Proses dimulai dari sistem menampilkan 

persentase dan target calon mahasiswa pendaftar terhadap calon mahasiswa lulus 

seleksi dalam periode 5 tahun terakhir, kemudia sistem akan menghitung rasio 
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jumlah epndaftar terhadap jumlah calon mahasiswa, selanjutnya sistem akan 

menampilkan rasio calon mahasiswa, dan terakhir sistem akan menampilkan skor 

bedasarkan ketentuan yang sudah ditentukan oleh BAN-PT (Badan Agreditasi 

Nasional Perguruan Tinggi). Berikut adalah diagram alir calon mahasiswa pada 

gambar 4.3. 

 

Gambar 4.3 Diagram Alir Calon Mahasiswa 

 

4.4.3 Diagram Alir Detail Calon Mahasiswa  

 Informasi detail calon mahasiswa digunakan pengguna untuk mengetahui 

kondisi calon mahasiswa Universitas Dinamika. Proses dimulai dari pengguna 

menekan grafik batang calon mahasiswa dan sistem akan menampilkan persentase 
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calon mahasiswa pendaftar terhadap calon mahasiswa yang lulus seleksi dalam 

periode 5 tahun terakhir yang dikelompokkan berdasarkan program studi. Berikut 

adalah diagram alir calon mahasiswa pada gambar 4.4. 

 

Gambar 4.4 Diagram Alir Detail Calon Mahasiswa 

 

4.4.4 Diagram Alir Seleksi Mahasiswa  

 Informasi seleksi mahasiswa digunakan pegguna untuk mengetahui kondisi 

seleksi mahasiswa Universitas Dinamika. Proses dimulai dari sistem menampilkan 

persentase dan target calon mahasiswa yang lulus seleksi terhadap calon mahasiswa 

yang melakukan daftar ulang selama periode terttentu (5 Tahun Terakhir) dan 

sistem menampilkan skor seleksi mahasiswa berdasarkan ketentuan yang sudah 

ditentukan oleh BAN-PT (Badan Agreditasi Nasional Perguruan Tinggi). Berikut 

adalah diagram alir seleksi mahasiswa pada gambar 4.5. 
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Gambar 4.5 Diagram Alir Seleksi Mahasiswa 

 

4.4.5 Diagram Alir Detail Seleksi Mahasiswa  

 Informasi detail seleksi mahasiswa digunakan pengguna untuk mengetahui 

kondisi seleksi mahasiswa Universitas Dinamika. Proses dimulai dari pengguna 

menekan grafik batang seleksi mahasiswa, kemudian sistem menampilkan 

persentase calon mahasiswa yang lulus seleksi terhadap calon mahasiswa yang 

melakukan daftar ulang selama periode yang ditentukan (5 Tahun Terakhir) dan 

dikelompokan berdasarkan program studi. Berikut adalah diagram alir detail seleksi 

mahasiswa pada gambar 4.6. 
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Gambar 4.6 Diagram Alir Detail Seleksi Mahasiswa 

 

4.4.6 Diagram Alir Mahasiswa Asing  

 Informasi mahasiswa asing digunakan pengguna untuk mengetahui kondisi 

mahasiswa asing Universitas Dinamika. Proses dimulai dari sistem menampilkan 

target dan persentase mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa selama 

periode yang ditentukan (3 Tahun Terakhir), kemudian sistem akan menampilkan 

skor mahasiswa asing berdasarkan kententuan yang sudah ditentukan oleh BAN-

PT (Badan Agreditasi Nasional Perguruan Tinggi). Berikut adalah diagram alir 

mahasiswa asing pada gambar 4.7. 
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Gambar 4.7 Diagram Alir Mahasiswa Asing 

 

4.4.7 Diagram Alir Detail Mahasiswa Asing  

 Informasi detail calon mahasiswa digunakan pengguna untuk mengetahui 

kondisi calon mahasiswa Universitas Dinamika. Proses dimulai dari pengguna 

menekan grafik batang mahasiswa asing dan sistem akan menampilkan persentase 

mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh dalam periode 3 tahun terakhir yang 

dikelompokkan berdasarkan program studi. Berikut adalah diagram alir calon 

mahasiswa pada gambar 4.8. 
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Gambar 4.8 Diagram Alir Detail Mahasiswa Asing 

 

4.4.8 Diagram Alir Layanan Kemahasiswaan  

 Informasi layanan kemahasiswaan digunakan pengguna untuk mengetahui 

kondisi layanan kemahasiswaan Universitas Dinamika yang terdiri dari 3 indikator 

yang harus tersedia yaitu,  Pembinaan dan pengembangan bakat, Peningkatan 

kesejahteraan, serta penyuluhan karir dan bimbingan. Proses dimulai dari sistem 

menampilkan informasi layanan kemahasiswaan yang telah tersedia dan yang 

belum tersedia di Universitas Dinamika, selanjutnya sistem akan menampilkan skor 

layanan kemahasiswaan berdasarkan ketentuan yang telah di tentukan oleh BAN-

PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi). Berikut adalah diagram alir 

layanan kemahasiswaan pada gambar 4.9. 
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Gambar 4.9 Diagram Alir Layanan Kemahasiswaan 

 

4.4.9 Diagram Alir Nilai Mahasiswa  

 Informasi Nilai Mahasiswa digunakan pengguna untuk mengetahui nilai 

mahasiswa Universitas Dinamika. Proses dimulai dari sistem menampilkan nilai 

Mahasiswa dari rata rata seluruh skor kualitas calon mahasiswa, seleksi mahasiswa, 

mahasiswa asing, dan layanan kemahasiswaan. Berikut adalah diagram alir nilai 

mahasiswa pada gambar 4.10. 
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Gambar 4.10 Diagram Alir Nilai Mahasiswa 

 

4.5 Indikator Login 

Tampilan login merupakan tampilan awal pada aplikasi, dalam tampilan 

tersebut menyediakan textbox yang akan digunakan pengguna untuk mengisi NIK 

dan PIN. Setelah form login telah diisi maka pengguna akan masuk kedalam 

aplikasi tetapi jika pada pengisian terdapat kesalahan maka pengguna akan 

mendapatkan alert error berikut adalah tampilan login pada gambar 4.11. 

 

Gambar 4.11 Indikator Login 
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Jika sistem tidak dapat memferivikasi NIK dan PIN pengguna, sistem akan 

menampilkan pesan error “NIK atau PIN anda Salah” seperti pada gambar 4.12. 

 

Gambar 4.12 Indikator Login 

 

4.5.1 Indikator Mahasiswa 

Halaman ini merupakan halaman awal pada bagian mahasiswa. Halaman ini 

menampilkan beberapa kondisi yang terjadi pada mahasiswa yang terbagi pada 

beberapa indikator. Dapat dilihat pada bagian mahasiswa pada gambar 4.13. 

 

Gambar 4.13 Indikator Mahasiswa 
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4.5.2  Indikator Nilai Mahasiswa 

Indikator Pertama adalah “Indikator Nilai Mahasiswa” yang menampilkan 

nilai Mahasiswa dari rata rata seluruh skor kualitas calon mahasiswa, seleksi 

mahasiswa, mahasiswa asing, dan layanan kemahasiswaan dalam bentuk gauge 

chart. Dapat dilihat pada gambar 4.14. 

 

Gambar 4.14 Indikator Nilai Mahasiswa 

 

4.5.3  Indikator Mahasiswa Asing 

Indikator Kedua adalah “Indikator Mahasiswa Asing” yang menampilkan 

informasi mahasiswa asing digunakan untuk mengetahui kondisi mahasiswa asing 

Universitas Dinamika yang terdiri dari persentase mahasiswa asing terhadap jumlah 

seluruh mahasiswa selama periode yang ditentukan. Dapat dilihat pada gambar 

4.15. 
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Gambar 4.15 Indikator Mahasiswa Asing 

Sistem Akan Menampilkan informasi persentase dan target mahasiswa 

asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa pada periode tertentu (3 Tahun Terakhir) 

dalam bentuk grafik batang yang dekelompokan berdasarkan program studi. Dapat 

dilihat pada gambar 4.16. 

 

Gambar 4.16 Indikator Mahasiswa Asing 
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4.5.4  Indikator Layanan Kemahasiswaan 

Indikator Ketiga adalah “Indikator Mahasiswa Asing” yang menampilkan 

informasi layanan kemahasiswaan digunakan untuk mengetahui kondisi layanan 

kemahasiswaan Universitas Dinamika yang terdiri dari 3 indikator yang harus 

tersedia yaitu,  Pembinaan dan pengembangan bakat, Peningkatan kesejahteraan, 

serta penyuluhan karir dan bimbingan. Dapat dilihat pada gambar 4.17. 

 

Gambar 4.17 Indikator Layanan Kemahasiswaan 

 

4.5.5  Indikator Calon Mahasiswa 

Indikator Keempat adalah “Indikator Mahasiswa Asing” yang menampilkan  

informasi calon mahasiswa digunakan untuk mengetahui kondisi calon mahasiswa 

Universitas Dinamika yang terdiri dari rasio calon mahasiswa yang mendaftar 

terhadap calon mahasiswa yang lulus seleksi, dan persentase calon mahasiswa yang 

mendaftar terhadap calon mahasiswa yang lulus seleksi selama periode yang 

ditentukan. Dapat dilihat pada gambar 4.18. 
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Gambar 4.18 Indikator Calon Mahasiswa 

Sistem Akan Menampilkan informasi detail persentase dan calon 

mahasiswa yang mendaftar terhadap calon mahasiswa yang lulus seleksi pada 

periode tertentu (5 Tahun Terakhir) dalam bentuk grafik batang yang dikelompokan 

berdasarkan program studi. Dapat dilihat pada gambar 4.19. 

 

Gambar 4.19 Indikator Calon Mahasiswa 
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4.5.6  Indikator Seleksi Mahasiswa 

Indikator Keempat adalah “Indikator Mahasiswa Asing” yang menampilkan 

Informasi seleksi mahasiswa digunakan untuk mengetahui kondisi seleksi 

mahasiswa Universitas Dinamika yang terdiri dari persentase calon mahasiswa 

yang lulus seleksi terhadap calon mahasiswa yang melakukan daftar ulang selama 

periode yang ditentukan. Dapat dilihat pada gambar 4.20. 

 

Gambar 4.20 Indikator Seleksi Mahasiswa 

Sistem Akan Menampilkan informasi persentase dan target calon 

mahasiswa yang lulus seleksi terhadap calon mahasiswa yang melakukan daftar 

ulang pada periode tertentu (5 Tahun Terakhir) grafik batang yang dikelompokan 

berdasarkan program studi. Dapat dilihat pada gambar 4.21. 
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Gambar 4.21 Indikator Seleksi Mahasiswa
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Kesimpulan yang dapat diperoleh dari pembuatan aplikasi dashboard 

executive pada PPTI adalah sebagai berikut : 

Berdasarkan permasalahan yang ada dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Terdapat lima blok informasi yaitu : Calon Mahasiswa, Mahasiswa Asing, 

Layanan Kemahasiswaan, Calon Mahasiswa, dan Seleksi Mahasiswa. 

2. Indikator Mahasiswa Asing, Calon Mahasiswa, dan Seleksi Mahasiswa 

menggunakan perpaduan antara Area Chart, Bar Chart, dan Line Chart. 

3. Indikator Nilai Mahasiswa menggunakan Gauge Chart. 

4. Indikator Layanan Kemahasiswaan menggunakan Doughnut Bar. 

5. Pimpinan Universitas Dinamika dapat melihat kinerja standar 3 dalam satu 

halaman. Untuk detail setiap indikatornya ditampilkan dengan fasilitas drill 

down. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan aplikasi dashboard executive standar ke 3 pada Universitas 

Dinamika Surabaya yang telah dibuat, maka dapat disarankan sebagai berikut :  

1. Diharapakan dikemudian hari aplikasi ini dapat dikembangkan ke  platfrom 

mobile. 

2. Diharapkan dikemudian hari, pihak PPTI mampu melakukan explorasi 

mengenai aplikasi pada dashboard executive.
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