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ABSTRAK 

 

 Universitas Dinamika memiliki banyak bagian untuk mendukung proses 

bisnisnya, 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 dari permasalahan tersebut adalah perlu dibuat visualisasi dashboard 

executive standar ke 1 (visi dan misi) dan 5 (keuangan) dari lampiran PERBANPT 

(Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) pada Universitas 

Dinamika untuk dapat mengetahui kondisi universitas dan mendukung 

pengambilan keputusan. Sehingga pimpinan dapat mengetahui kebutuhan dan 

memantau kondisi yang terjadi pada setiap bagian 

 Hasil dari kerja praktik ini adalah desain user interface dalam bentuk 

website prototype yang memiliki resolusi 1920px X 1980px denga layout yang 

terbagi menjadi 2 bagian yaiut header dan body. Font yang digunakan adalan 

Nunito Sans yang lebih terlihat modern, memudahkan pengguna unutk membaca 

label, button, dan nilai pada setiap indikator  

Kata Kunci: web, dashboard executive, User interface, PPTI Universitas 

Dinamika 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Universitas Dinamika merupakan salah satu perguruan tinggi yang bergerak 

pada pendidikan berbasis IT. Pengembangan dan Pelayanan Teknologi dan 

Informasi (PPTI) merupakan sebuah bagian pada universitas dinamika yang 

melakukan pengembang dan melayani kebutuhan IT. Proses bisnis yang dilakukan 

oleh PPTI adalah membuat berbagai kebutuhan dalam bentuk aplikasi dan layanan 

IT untuk pihak internal Universitas Dinamika.  

 Universitas Dinamika memiliki banyak bagian untuk mendukung proses 

bisnisnya, 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. 

 Dengan kondisi yang terjadi saat ini, maka perlu adanya solusi untuk 

mengatasi permasalahn tersebut. Solusi dari permasalahan tersebut adalah perlu 

dibuat visualisasi dashboard executive standar ke 1 (visi dan misi) dan 5 (keuangan) 

dari lampiran PERBANPT (Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan 

Tinggi) untuk dapat mengetahui kondisi universitas dan mendukung pengambilan 

keputusan.
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan diatas, maka dapat dirumuskan 

Bagaimana merancang desain user interface eksekutif dashboard standar ke 1 (Visi 

dan Misi) dan 5 (Keuangan) dari PERBANPT 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. Desain user interface dashboard executive hanya standard ke 1 dan 5. 

b. Desain user interface hanya untuk website dekstop (ukuran 1920 

x1080px). 

c. Desain user interface hanya digunakan untuk lingkungan perguruan tinggi. 

1.4 Tujuan 

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari kerja 

praktik ini adalah merancang desain user interface dashboard executive standard 

ke 1 (Visi dan Misi) dan 5 (Keuangan) dari PERBANPT 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. 

b. Membantu menentukan atau sebagai salah satu acuan pemilihan keputusan 

perguruan tinggi. 
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1.6  Sistematika Penulisan  

 Untuk memberika hambaran penyeluruh terhadap masalah yang dibahas, 

maka sistematika : 

BAB I  PENDAHULUAN  

Pada bab ini akan 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, 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 

implementasi dari perancangan yang telah dilakukan dalam 
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pembuatan aplikasi media informasi internal pada Universitas 

Dinamika. 

BAB V  PENUTUP 

Pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan dari pembuatan 

perancangan desain user interface dashboard eksekutif standar ke 1 

(Visi dan Misi) dan 5 (Keuangan) berdasarkan PERBANPT 

(Peraturan Badan Akreditas Nasional Perguruan Tinggi) pada 

Universitas Dinamika 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 

 
Gambar 1 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. 

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 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 

 Visi 

 Menjadi perguruan tinggi yang berkualitas, unggul, dan terkenal. 

 Misi 

a. Mengembangkan ipteks sesuai dengan kompetensi. 

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. 
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2.5 Jumlah Pengguna 

 Pelayanan Teknologi dan Informasi pada PPTI memiliki satu lingkup yang 

menjadi pengguna yaitu Universitas Dinamika. Meliputi setiap divisi dan 

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

2.6 Struktur Organisasi 

 Struktur organisasi PPTI Unversitas Dinamika dapat dilihat pada gambar 

2. 

 
Gambar 2 Struktur Organisasi PPTI 

Dari struktur organisasi diatas diketahui PPTI memiliki struktur yang 

dikepalai oleh seorang Kepala Bagian. Kemudian dibawahi oleh bagian Kasie 

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 User Interface 

 User interface adalah bukan hanya tentang warna dan bentuk, melainkan 

tentang bagaimana menyajikan alat (tools) yang tepat kepada pengguna untuk bisa 

mencapai tujuannya. Selain itu, user interface lebih dari sekedar tombol, menu, dan 

form bagi pengguna yang harus diisi oleh pengguna. User interface adalah suatu 

hubungan antara pengguna dan pengalaman, kesan pertama dan kesan yang abadi. 

Desain user interface yang baik harus menghasilkan keseimbangan yang sempurna 

antara estetika yang menawan dan interaktivitas tanpa usaha (effortless) (Bank, 

2014).  

3.2 Website 

 Website atau disingkat dengan web merupakan kumpulan halaman yang 

disusun dari beberapa halaman yang berisi informasi dalam bentuk digital berupa 

teks, gambar, animasi yang dapat diakses melalui jalur internet (Rudianto, 2011). 

3.3 Kriteria Website Yang Baik 

 Menurut Suyanto (2009) terdapat delapan kriteria website yang baik, antara 

lain sebagai berikut: 

a. Sistem Navigasi 

 Sistem Navigasi berkaitan dengan mekanisme atau cara perpindahan dari 

satu situs ke situs yang lainnya dalam sebuah website. Kemudahan navigasi dalam 

situs web melibatkan sistem navigasi situs web secara keseluruhan dan desain 



9 

 

 

 

interface situs web tersebut. Navigasi berfungsi agar User menemukan jalan yang 

mudah ketika menjelajahi situs web untuk dapat menemukan apa yang di butuhkan. 

b. Usability 

 Usability adalah pengalaman pengguna dalam berinteraksi dengan aplikasi 

atau website agar pengguna dapat menggunakannya dengan cepat dan mudah. 

Usability memiliki lima syarat diantaranya sebagai berikut: 

a. Mudah untuk dipelajari. 

b. Mudah untuk diingat. 

c. Tingkat kesalahan yang rendah. 

d. Kepuasan pengguna. 

e. Efisien dalam penggunaan. 

c. Konten 

 Konten atau isi adalah hal utama dari tampilan website, karena memiliki hal 

yang menarik dan mempunyai nilai tujuan dari target pengguna situs yang dituju. 

d. Waktu untuk memuat situs (Loading Time) 

 Penggunaan sebuah situs web dapat tampil dengan cepat dan akurat, maka 

kemungkinan besar user akan kembali mengunjungi situs tersebut, dan memiliki 

nilai kunjungan yang tinggi apabila ditunjang dengan konten dan tampilan menarik. 

e. Desain Grafis 

 Desain yang baik memiliki ciri khas warna yang baik dan nyaman dilihat, 

layout grafik yang menarik, teks yang mudah dibaca, penggunaan grafik yang 

memperkuat isi teks, penggunaan animasi pada tempat yang tepat, isi animasi yang 

memperkuat isi teks, dan secara keseluruhan membentuk suatu pola yang harmonis. 
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f. Kompatibilitas (Compatibility) 

 Situs website harus kompatibel dengan berbagai perangkat tampilannya 

(browser), dapat memberikan alternatif bagi browser yang tidak dapat melihat situs 

tersebut. 

g. Fungsional dan Aksesbilitas (Functionality and Accessbility) 

 Beragam fasilitas dan kemudahan yang tersedia di situs web, halaman web 

harus dapat digunakan oleh setiap orang, tanpa memandang usia dan keadaan 

fisiknya. Hambatan infrastruktur juga harus diperhatikan, seperti akses internet 

yang lambat, spesifikasi komputer, penggunaan browser, dan lain sebagainya yang 

dapat memengaruhi akses seseorang termasuk berbagai teknologi baru seperti PDA 

dan ponsel. Web juga harus dapat diakses melalui teknologi tersebut. 

h. Interaktifitas 

 Interaktivitas adalah hal yang melibatkan pengguna situs web sebagai User 

Experience atau pengalaman pengguna dengan situs web itu sendiri. Dasar dari 

interaktivitas adalah hyperlinks (link) dan mekanisme feedback. Hyperlinks 

digunakan untuk membawa pengunjung ke sumber berita, topik lebih lanjut, topik 

terkait, atau lainnya. Seperti link yang berbunyi more info about this, glossary, 

related links. Untuk mekanisme feedback, contohnya seperti kritik, komentar, 

pertanyaan, polling/survey. Kelebihan dari adanya mekanisme feedback adalah 

user dapat memberitahu pengelola bila ada kesalahan pada situs seperti missing 

link, dead link, atau kesalahan lainnya. 

3.4 Penentuan Warna Dalam User Interface 

 Menurut Jason Beaird (2007) warna dapat mempengaruhi mood dan 
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menimbulkan perubahaan perasaan. Beberapa warna dapat meningkatkan tekanan 

darah, peningkatan metabolisme, dan ketegangan mata. Secara garis besar warna 

dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok yaitu warna dingin (biru, hijau),  warna 

panas (merah, orange, kuning), dan warna netral (hitam, putih). Secara filosifis 

masing-masing warna memiliki arti yang berbeda-beda yaitu: 

a. Merah : Warna yang menarik, dramatis, dan kaya. 

b. Biru : Warna yang melambangkan keterbukaan, kecerdasan, keyakinan, 

dan menenangkan. 

c. Hijau : Warna yang melambangkan pertumbuhan, kesegaran, dan 

harapan 

d. Kuning : Warna yang melambangkan kebahagiaan. 

e. Orange : Warna yang melambangkan ceria, segar. 

f. Hitam :Warna yang melambangkan kekuasaan, kemewahan, dan 

kekuatan.\ 

g. Putih :Warna yang melambangkan kesempurnaan, cahaya, dan 

kemurnian.  

3.5 Dashboard executive 

 Menurut (Sofyan & Nugroho, 2016) dashboard executive merupakan 

gambaran visual data dalam bentuk dashboard yang dipergunakan untuk 

mendapatkan gambaran performansi di steiap proses bisnis sehingga dapat 

memudahkan para eksekutif mengambil respon dengan cepat. 
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3.6 Wireframe 

 Menurut Anggitama, Tolle, & Az-Zahra (2018) Wireframe adalah kerangka 

dasar atau blueprint dari suatu halaman aplikasi yang akan dibangun oleh 

pengembang aplikasi. Secara garis besar di dalam wireframe ini kita menempatkan 

elemen-elemen penting dari halaman aplikasi tersebut pada posisinya masing-

masing seperti banner, body content, menu link, kolom, footer maupun fitur-fitur 

lainnya yang ada dalam aplikasi nantinya. Secara visual tampilan dari wireframe 

ini hanya terdiri dari kotak dan garis yang menandakan posisi dari masing-masing 

elemen dari layout halaman aplikasi. 

3.7  Model Prototype 

 Menurut Darmawan, Deni, Fauzi, & Nur (2013), prototype adalah satu versi 

dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide dari para pengembang dan claon 

pengguna, bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang telah selesai. 

Proses pembuatan prototype ini disebut prototyping. Dasar pemikirannya adalah 

membuat prototype secepat mungking, bahkan dalam waktu semalam, lalu 

memperoleh umpan balik dari pengguna yang akan memungkinkan prototype 

tersebut diperbaiki kembali dengan sangat cepat. 

3.8 BANPT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) 

 Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat 

BAN-PT dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 adalah badan yang dibentuk oleh 

pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi Perguruan Tinggi 

secara mandiri. BAN-PT melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan 
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syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan 

Tinggi yang telah ditetapkan. BAN-PT mengolah dan menganalisis data dan 

informasi dari Perguruan Tinggi pemohon akreditasi, untuk menetapkan status 

akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi dan 

mengumumkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau 

Perguruan Tinggi sesuai kewenangan masing-masing. (Menteri Riset, Teknologi, 

dan Pendidikan Tinggi Republik Infonesia, 2016). 

 BAN-PT memiliki lampiran peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 

tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyususnan 

Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Peniliaian dalam Instrumen 

Akreditasi Perguruan Tinggi. Pada lampiran peraturan BAN-PT memiliki 9 standar, 

antara lain : 

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran 

Pada standar ini berisi indikator kinerja utama rencana pengembangan jangka 

panjang, menengah, dan pendek dan targetnya unutk mengukur ketercapaian tujuan 

strategis yang ditetapkan 

2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama 

Pada standar ini berisi indikator kinerja utama, sistem tata pamong, kepemimpinan, 

pengelolaan, sistem penjamin mutu, kerjasama, indikator kinerja capaian, evaluasi 

capaian kinerja, penjaminan mutu, dan kepuasan pemangku kepentingan. 

3. Mahasiswa 

Pada standar ini berisi indikator kinerja utama, kualitas input mahasiswa, 

mahasiswa asing, dan layanan kemahasiswaan. 

4. Sumber Daya Manusia 
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Pada standar ini berisi indikator kinerja utama, profil dosen, laporan kinerja 

perguruan tinggi (LKPT) jabatan fungsional dosen, LKPT sertifikasi dosen, dosen 

tidak tetap, beban kerja dosen, kinerja dosen, produktivitas dosen, produktivitas 

PKM dosen, rekognisi dosen, dan tenaga pendidikan. 

5. Keuangan, sarana dan prasarana 

Pada standar ini berisi indikator kinerja utama, LKPT perolehan dan ( perguruan 

tinggi dan sumber lain), LKPT penggunaan dana (Operasional proses pembelajaran, 

dana penelitian dosen, dana PKM dosen, dana penelitian terhadap total dana 

perguruan tinggi, dana PKM terhadap total dana perguruan tinggi), dan sarana dan 

prasarana. 

6. Pendidikan 

Pada standar ini berisi indikator kinerja utama, kurikulum, pembelajaran, integrasi 

penelitain dan PKM dalam pembelajaran, dan suasana akademik. 

7. Penelitian 

Pada standar ini berisi indikator kinerja utama, penelitian, dan kelompok riset. 

8. Pengabdian Kepada Masyarakat  

Pada standar ini berisi indikator kinerja utama, peaksanaan PKM, dan kelompok 

pelaksana PKM. 

9. Luaran dan Capaian Tridharma 

Pada standar ini berisi kierja utama, pendidikan, capaian pembelajaran, LKPT 

prestasi akademik mahasiswa, LKPT prestasi non akademik mahasiswa, LKPT 

lama studi mahasiswa, LKPT waktu tunggu lulusan, LKPT kesesuaian bidang kerja 

lulusan, LKPT kepuasan pengguna lulusan, LKPT tempat kerja lulusan, penelitian, 

LKPT publikasi ilmiah, LKPT sitasi karya ilmiah, dan LKPT luaran lainnya. 
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 Untuk studi kasus yang digunakan pada penulisan ini berdasarkan lampiran 

BAN-PT adalah standar ke 1 tentang visi, misis, tujuan, dan sasaran dan ke 5 yaitu 

tentang keuangan dan sarana dan prasarana. 
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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. 

 Analisis kebutuhan tentang apa saja item yang digunakan dan diperlukan 

dalam tahap wireframe dan prototype. 
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4.2 Use case Diagram 

 Desain sistem merupakan tahapan pengembangan setelah analisis system 

dilakukan. Pada use case diagram menggambarkan proses-proses yang terjadi di 

dalam aplikasi yang akan dibuat. 

 
Gambar 3 Use case Dashboard executive Standar Ke 1 dan 5 

 Dari use case diagram diatas terdapat dua aktor yang terlibat di dalam 

sistem. Kedua aktor tersebut adalah Pimpinan dan Admin yang memiliki masing-
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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. Pada gambar use case 3 

terdapat 6 use case yaitu : 

1.  Login 

Memverifikasi NIK dan PIN pengguna 

2. Bagian Keuangan 

Digunakan untuk melihat bagian keuangan 

3. Bagian sarana dan prasarana 

Digunakan untuk melihat bagian sarana dan prasarana 

4. Dana Operasional Proses Pembelajaran 

Digunakan untuk melihat dana operasional proses pembelajaran 

5. Nilai Keuangan 

Digunakan untuk melihat nilai keuangan 

6. Nilai Visi dan Misi 

Digunakan untuk melihat nilai visi dan misi 

7. Penggunaan Dana Penelitian 

Digunakan untuk melihat penggunaan dana penelitian 

8. Penggunaan Dana PKM 

Digunakan untuk melihat penggunaan dana PKM 

9. Penggunaan Dana PKM Dosen 

Digunakan untuk melihat penggunaan dana PKM dosen 

10. Perolehan Dana Dari Mahsiswa 

Digunakan untuk melihat perolehan dana dari mahasiswa 
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11. Perolehan Dana Diluar Mahasiswa 

Digunakan untuk melihat perolehan dana penelitian 

12. Perolehan Dana Penelitian 

Digunakan untuk melihat perolehan dana penelitian 

4.3 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. Dapat dilihat pada tabel 1 untuk kebutuhan masing-masing 

pengguna dalam sistem dashboard executive standar ke 1 dan 5. 

Tabel 1 Kebutuhan Pengguna 

Pengguna Kebutuhan Data Kebutuhan Informasi 

1. Rektor 

2. Wakil Rektor 

3. Dekan 

4. Wakil Dekan 

Data Keuangan a. Perolehan Dana Dari Mahasiswa 

b. Perolehan Dana Diluar Mahasiswa 

c. Perolehan Dana Penelitian 

d. Penggunaan Dana PKM Dosen 

e. Dana Operasional Proses 

Pembelajaran/Mahasiswa 

f. Penggunaan Dana Penelitian 

g. Penggunaan Dana PKM 

h. Sarana dan prasarana 

i. Nilai keuangan 

Data Indikator 

Kinerja Utama 

a. Evaluasi Capaian 

b. Indikator Utama 

c. Indikator Pengabdian 

d. Visi, Misi, dan Tujuan 

e. Nilai Visi Misi 
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4.4 Deskripsi Use case  

 Untuk menjelaskan apa yang sistem akan lakukan maka diperlukan 

rancangan yang lebih spesifik. Pada tahap ini menjelaskan detail spesifik 

berdasarkan analisis kebutuhan pengguna yang dapat dilihat pada tabel 1 dan 

gambar 3 Use case dashboard executive standar ke 1 dan 5.  

4.4.1 Deskripsi Use case Login 

 Pada deskrisi Use case login menjelaskan interaksi pengguna terhadap 

sistem yang ada pada proses login. Adapun deskripsi Use case login dapat dilihat 

pada Tabel 2. 

Tabel 2 Deskripsi Use case Login 

Nama Use case  Login 

Deskripsi Singkat Use case Login memungkinkan pengguna untuk 

mengakses aplikasi. 

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

Alur Utama Pengguna Sistem 

1. Pengguna membuka 

Aplikasi. 

2. Pengguna mengisi 

textbox NIK dan PIN. 

3. Pengguna menekan 

tombol login 

1. Sistem memverifikasi data 

pengguna. 

2. Sistem menampilkan 

halaman selanjutnya. 

Alur Alternative Jika NIK dan PIN tidak valid maka sistem akan 

menampilkan pesan “NIK atau PIN salah” 

Kondisi Akhir Halaman selanjutnya ditampilkan. 
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4.4.2 Deskripsi Use case Bagian keuangan 

 Pada deskripsi Use case lihat bagian keuangan menjelaskan interaksi 

pengguna terhadap sistem yang ada pada proses lihat bagian keuangan. Adapun 

deskripsi Use case lihat detail bagian keuangan pada tabel 3. 

Tabel 3 Deskripsi Use case Bagian keuangan 

Nama Use case Bagian Keuangan 

Deskripsi Singkat Use case lihat bagian keuangan digunakan untuk 

mengetahui kondisi keuangan yang terdiri dari perolehan 

dana, penggunaan dana, dan saran dan prasarana. 

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

Alur Utama Pengguna Sistem 

 1. Sistem menampilkan 

informasi persentase 

pada keuangan yang 

terdiri dari perolehan 

dana, penggunaan dana, 

dan sarana dan prasarana 

dengan pada periode 

tertentu (3 Tahun 

Terakhir). 

Alur Alternative - 

Kondisi Akhir Informasi bagian keuangan 

 

4.4.3 Deskripsi Use case Perolehan Dana Dari Mahasiswa 

 Pada deskripsi Use case lihat perolehan dana menjelaskan interaksi 

pengguna terhadap sistem yang ada pada proses lihat perolehan dana dari 

mahasiswa. Adapun deskripsi Use case lihat detail bagian keuangan pada tabel 4. 

Tabel 4 Deskripsi Use case Perolehan Dana Dari Mahasiswa 

Nama Use case Perolehan Dana Dari Mahasiswa 
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Deskripsi Singkat Informasi perolehan dana dari mahasiswa digunakan 

untuk mengetahui kondisi perolehan dana dari 

mahasiswa pada Universitas Dinamika yang terdiri dari 

persentase perolehan dana yang didapat yang 

dikelompokan berdasarkan program studi yang ada di 

Universitas Dinamika. 

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

Alur Utama Pengguna Sistem 

1. Pengguna menekan 

grafik batang perolehan 

dana dari mahasiswa. 

1. Sistem akan 

menampilkan informasi 

persentase perolehan 

dana dari mahasiswa 

pada periode tertentu (3 

tahun terakhir). 

2. Sistem akan 

menampilkan rasio 

perolehan dana dengan 

ketentuan : Jika rasio ≤ 

75 % maka Skor = 4, 

jika rasio > 75% maka 

skor = 10 - (8 x Rasio), 

jika tidak ada maka skor 

kurang dari 2. 

Alur Alternative - 

Kondisi Akhir Informasi Perolehan Dana Dari Mahasiswa 

 

4.4.4 Deskripsi Use case Perolehan Dana Diluar Mahasiswa 

 Pada deskripsi Use case lihat perolehan dana menjelaskan interaksi 

pengguna terhadap sistem yang ada pada proses lihat perolehan dana. Adapun 

deskripsi Use case lihat detail bagian keuangan pada tabel 5. 
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Tabel 5 Deskripsi Use case  Lihat Perolehan Dana Diluar Mahasiswa 

Nama Use case Perolehan Dana Diluar Mahasiswa 

Deskripsi Singkat Informasi perolehan dana diluar mahasiswa digunakan 

untuk mengetahui kondisi perolehan dana dari 

mahasiswa pada Universitas Dinamika yang terdiri dari 

persentase kementrian/yayasan, perguruan tinggi sendiri, 

sumber lain, penelitian dan PKM dan dikelompokan 

berdasarkan program studi yang ada di Universitas 

Dinamika. 

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

Alur Utama Pengguna Sistem 

1. Pengguna menekan 

grafik batang perolehan 

dana diluar mahasiswa. 

1. Sistem akan 

menampilkan informasi 

persentase perolehan 

dana diluar mahasiswa 

pada periode tertentu (3 

tahun terakhir). 

2. Sistem akan 

menampilkan rasio 

perolehan dana dengan 

ketentuan : Jika rasio ≥ 

10% maka Skor = 4, 

jika rasio < 10% maka 

skor = (20 x Rasio) + 2 

tidak ada maka skor 

kurang dari 2. 

Alur Alternative - 

Kondisi Akhir Informasi Perolehan Dana Diluar Dari Mahasiswa 
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4.4.5 Deskirpsi Use case Perolehan Dana Penelitian 

 Pada deskripsi Use case lihat perolehan dana penelitian menjelaskan 

interaksi pengguna terhadap sistem yang ada pada proses perolehan dana penelitian 

Adapun deskripsi Use case lihat detail bagian keuangan pada tabel 6. 

Tabel 6 Deskripsi Use case Perolehan Dana Penelitian 

Nama Use case Perolehan Dana Penelitian 

Deskripsi Singkat Informasi perolehan dana penelitian digunakan untuk 

mengetahui kondisi perolehan dana penelitian pada 

Universitas Dinamika yang terdiri dari persentasi dana 

yang digunakan dan dana yang disediakan dan 

dikelompokan berdasarkan program studi yang ada di 

Universitas Dinamika. 

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

Alur Utama Pengguna Sistem 

1. Pengguna menekan 

grafik garis (line chart) 

perolehan dana 

penelitian. 

1. Sistem akan 

menampilkan informasi 

skor berdasarkan  

perolehan dana 

penelitian pada periode 

tertentu (3 tahun 

terakhir). 

2. Sistem akan 

menampilkan jumlah 

dana perbandingan 1 - 

15 berdasarkan 

perhitungan dana yang 

digunakan dan dana 

yang disediakan. 

3. Sistem akan 

menampilkan rasio 

perolehan dana 
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penelitian dengan 

ketentuan : Jika rasio ≥ 

20 maka Skor = 4, jika 

rasio < 20 maka skor = 

rasio/5. 

Alur Alternative - 

Kondisi Akhir Informasi Perolehan Dana Penelitian 

 

4.4.6 Deskripsi Use case Penggunaan Dana PKM Dosen 

 Pada deskripsi Use case dana PKM dosen menjelaskan interaksi pengguna 

terhadap sistem yang ada pada proses dana PKM dosen. Adapun deskripsi Use case 

lihat detail bagian keuangan pada tabel 7. 

Tabel 7 Deskripsi Use case Penggunaan Dana PKM Dosen 

Nama Use case Penggunaan Dana PKM Dosen 

Deskripsi Singkat Informasi penggunaan dana PKM dosen digunakan untuk 

mengetahui kondisi penggunaan dana PKM dosen pada 

Universitas Dinamika yang terdiri dari persentasi dana 

yang digunakan dan dana yang disediakan dan 

dikelompokan berdasarkan program studi yang ada di 

Universitas Dinamika. 

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

Alur Utama Pengguna Sistem 

1. Pengguna menekan 

grafik garis (line chart) 

penggunaan dana PKM 

dosen. 

1. Sistem akan 

menampilkan informasi 

skor penggunaan dana 

PKM dosen yang 

terbagi menjadi tiap 

program studi pada 

periode tertentu (3 

tahun terakhir). 
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2. Sistem menampilkan 

jumlah dana  

perbandingan 1 - 25 

berdasarkan 

perhitungan dana yang 

digunakan dan dana 

yang disediakan. 

3. Sistem akan 

menampilkan rasio 

perolehan dana 

penelitian dengan 

ketentuan : Jika rasio ≥ 

5 maka Skor = 4, jika 

rasio < 5 maka skor = (4 

x rasio)/5. 

Alur Alternative - 

Kondisi Akhir Informasi Penggunaan Dana PKM Dosen 

 

4.4.7 Deskripsi Use case Dana Operasional Proses Pembelajaran/Mahasiswa 

 Pada deskripsi Use case dana operasional proses pembelajaran/mahasiswa 

menjelaskan interaksi pengguna terhadap sistem yang ada pada proses dana 

operasional pembelajaran/mahasiswa. Adapun deskripsi Use case pada tabel 8. 

Tabel 8 Deskripsi Use case Dana Operasional Proses Pembelajaran/Mahasiswa 

Nama Use case Dana Operasional Proses Pembelajaran/Mahasiswa 

Deskripsi Singkat Informasi dana operasional proses 

pembelajaran/mahasiswa digunakan untuk mengetahui 

kondisi dana operasional pada Universitas Dinamika 

yang terdiri dari persentasi dana yang digunakan dan 

dana yang disediakan dan dikelompokan berdasarkan 

program studi yang ada di Universitas Dinamika. 
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Aktor Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan dan Admin 

Alur Utama Pengguna Sistem 

1. Pengguna menekan 

grafik batang dana 

operasional proses 

pembelajaran/ 

mahasiswa. 

1. Sistem akan 

menampilkan informasi 

persentase dana 

operasional proses 

pembelajaran/ 

mahasiswa yang terbagi 

menjadi tiap program 

studi pada periode 

tertentu (3 tahun 

terakhir). 

2. Sistem akan 

menampilkan jumlah 

dana  perbandingan 1 - 

20 berdasarkan 

perhitungan dana yang 

digunakan dan dana 

yang disediakan. 

3. Sistem akan 

menampilkan rasio 

perolehan dana 

penelitian dengan 

ketentuan : Jika rasio ≥ 

20 maka Skor = 4, jika 

rasio < 20 maka skor = 

rasio/5. 

Alur Alternative - 

Kondisi Akhir Informasi Dana Operasional Proses 

Pembelajaran/Mahasiswa 
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4.4.8 Deskripsi Use case Penggunaan Dana Penelitian 

 Pada deskripsi Use case penggunaan dana penelitian menjelaskan interaksi 

pengguna terhadap sistem yang ada. Adapun deskripsi Use case pada tabel 9. 

Tabel 9 Deskripsi Use case Penggunaan Dana Penelitian 

Nama Use case Penggunaan Dana Penelitian 

Deskripsi Singkat Informasi penggunaan dana penelitian digunakan untuk 

mengetahui kondisi penggunaan dana penelitianpada 

Universitas Dinamika yang terdiri dari persentasi dana 

yang digunakan dan dana yang disediakan dan 

dikelompokan berdasarkan program studi yang ada di 

Universitas Dinamika. 

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

Alur Utama Pengguna Sistem 

1. Pengguna menekan 

grafik garis (line chart) 

penggunaan dana 

penelitian. 

1. Sistem akan 

menampilkan informasi 

persentase penggunaan 

dana penelitian yang 

terbagi menjadi tiap 

program studi pada 

periode tertentu (3 

tahun terakhir). 

2. Sistem akan 

menampilkan jumlah 

dana perbandingan 1 - 

15 berdasarkan 

perhitungan dana yang 

digunakan dan dana 

yang disediakan. 

3. Sistem akan 

menampilkan rasio 

perolehan dana 
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penelitian dengan 

ketentuan : Jika rasio ≥ 

5% maka Skor = 4, jika 

rasio < 5% maka skor = 

80 x rasio. 

Alur Alternative - 

Kondisi Akhir Informasi penggunaan dana penelitian 

 

4.4.9 Deskripsi Use case Penggunaa Dana PKM 

 Pada deskripsi Use case penggunaan dana PKM menjelaskan interaksi 

pengguna terhadap sistem yang ada. Adapun deskripsi Use case pada tabel 10. 

Tabel 10 Deskripsi Use case Penggunaan Dana PKM 

Nama Use case Penggunaan Dana PKM 

Deskripsi Singkat Informasi penggunaan dana penelitian digunakan untuk 

mengetahui kondisi penggunaan dana PKM pada 

Universitas Dinamika yang terdiri dari persentasi dana 

yang digunakan dan dana yang disediakan dan 

dikelompokan berdasarkan program studi yang ada di 

Universitas Dinamika. 

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

Alur Utama Pengguna Sistem 

1. Pengguna menekan 

grafik garis (line chart) 

penggunaan dana PKM. 

1. Sistem akan 

menampilkan informasi 

persentase penggunaan 

dana PKM yang terbagi 

menjadi tiap program 

studi pada periode 

tertentu (3 tahun 

terakhir). 

2. Sistem akan 

menampilkan jumlah 
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dana perbandingan 1 - 

12 berdasarkan 

perhitungan dana yang 

digunakan dan dana 

yang disediakan. 

3. Sistem akan 

menampilkan rasio 

perolehan dana PKM 

dengan ketentuan : Jika 

rasio ≥ 5% maka Skor = 

4, jika rasio < 1% maka 

skor = 400 x rasio. 

\Alur Alternative - 

Kondisi Akhir Informasi penggunaan dana PKM 

 

4.4.10 Deskripsi Use case Sarana dan Prasarana 

 Pada deskripsi Use case sarana dan prasarana menjelaskan interaksi 

pengguna terhadap sistem yang ada. Adapun deskripsi Use case pada tabel 11. 

Tabel 11 Deskripsi Use case Sarana dan Prasarana 

Nama Use case Sarana dan prasarana 

Deskripsi Singkat Informasi saran dan prasarana digunakan untuk 

mengetahui kondisi penggunaan dana PKM pada 

Universitas Dinamika yang memiliki 3 indikator yaitu 

kecukupan sarana dan prasarana, sistem untuk 

mengumpulkan data yang akurat, dan sistem TIK untuk 

ilmu pengetahuan yang ada di Universitas Dinamika. 

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

Alur Utama Pengguna Sistem 

1. Memilih menu 

bagian sarana dan 

prasarana. 

1. Sistem akan menampilkan 

informasi skor sarana dan 
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prasarana yang diletakan 

pada horizontal chart.  

2. Sistem akan menampilkan 

skor sarana dan prasarana 

dalam bentuk horizontal 

chart dengan ketentuan : 

jika sarana dan prasarana 

menyediakan indikator ke 

1,2, dan 3 maka skor = 4, 

jika sarana dan prasarana 

menyediakan indikator ke 1 

dan 2 maka skor = 3, jika 

sarana dan prasarana hanya 

menyediakan indikator ke 1 

maka skor = 2, dan jika tidak 

ada maka skor < 2. 

Alur Alternative - 

Kondisi Akhir Informasi sarana dan prasarana 

 

4.4.11 Deskripsi Use case Nilai Keuangan 

 Pada deskripsu Use case nilai keuangan menjelaskan interaksi pengguna 

terhadap sistem yang ada. Adapun deskripsi Use case dapat dilihat pada tabel 12. 

Tabel 12 Deskripsi Use case Nilai Keuangan 

Nama Use case Nilai Keuangan 

Deskripsi Singkat Pada fungsi nilai keuangan akan menampilkan kondisi 

keseluruhan pada keuangan dalam bentuk skor. Skor 

didapatkan berdasarkan fungsi-fungsi yang ada pada 

bagian keuangan. 

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

Alur Utama Pengguna Sistem 
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1. Berada pada menu 

keuangan 

1. Sistem akan menampilkan 

informasi skor yang 

diletakan pada gauge chart. 

2. Sistem akan menampilkan 

skor nilai keuangan dalam 

bentuk gauge chart dengan 

ketentuan : jika skor > 3 

maka kondisi sangat baik, 

jika skor > 2 maka kondisi 

baik, jika skor > 1 maka 

kondisi sedang, dan jika 

skor > 0 maka kondisi 

buruk. 

Alur Alternative - 

Kondisi Akhir Skor nilai keuangan 

 

4.4.12 Deskripsi Use case Nilai Visi dan Misi 

 Pada deskripsi Use case sarana dan prasarana menjelaskan interaksi 

pengguna terhadap sistem yang ada. Adapun deskripsi Use case dapat dilihat pada 

tabel 13. 

Tabel 13 Deskripsi Use case Nilai Visi dan Misi 

Nama Use case Nilai Visi dan Misi 

Deskripsi Singkat Pada fungsi nilai visi dan misi akan menampilkan kondisi 

keseluruhan pada visi dan misi kedalam bentuk skor. 

Skor didapatkan berdasarkan fungsi-fungsi yang ada 

pada bagian keuangan. 

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

Alur Utama Pengguna Sistem 
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1. Berada pada menu 

visi dan misi. 

1. Sistem akan menampilkan 

informasi skor yang 

diletakan pada gauge chart. 

2. Sistem akan menampilkan 

skor nilai visi dan misi 

dalam bentuk gauge chart 

dengan ketentuan : jika skor 

> 3 maka kondisi sangat 

baik, jika skor > 2 maka 

kondisi baik, jika skor > 1 

maka kondisi sedang, dan 

jika skor > 0 maka kondisi 

buruk. 

Alur Alternative - 

Kondisi Akhir Skor nilai visi dan misi 

 

4.5 Diagram Aktivitas 

 Diagram aktivitas menggambarkan aliran fungsionalitas sistem dan proses-

proses yang terjadi pada saat aktivitas dimulai berhenti. Diagram aktifitas dari 

aplikasi dashboard executive adalah sebagai berikut : 

4.5.1 Diagram Aktivitas Login 

 Aktivitas login ini diperuntukan bagi pengguna yang terdiri dari rektor, 

wakil rektor, dekan, dan wakil dekan (pimpinan) yang akan membuka halaman 

utama dari apliasi dashboard executive. Prosesnya dimulai dari pengguna mengisi 

NIK dan PIN setelah itu mengklik tombol login. Sistem akan memvalidasi terkait 

dengan NIK dan PIN yang diisi oleh pengguna. Apabila proses login sukses maka 

sistem akan menampilkan halaman selanjutnya dan apabila proses login gagal maka 
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sistem akan menampilkan pesan error. Diagram aktifitas ditunjukkan pada Gambar 

4. 

 
Gambar 4 Diagram Aktivitas Login 

4.5.2 Diagram Aktivitas Bagian keuangan  

 Aktivitas Bagian Keuangan ini diperuntukan bagi pengguna yaitu  yang 

terdiri dari rektor, wakil rektor, dekan, dan wakil dekan (Pimpinan) yang akan 

membuka bagian keuangan. Prosesnya dimulai dari penggunamasuk dalam 

halaman bagian keuangan, kemudian sistem akan menampilkan kondisi keuangan 

yang terdiri dari perolehan dana, penggunaan dana, dan sarana dan prasarana, 

diagram aktifitas dapat dilihat pada Gambar 5. 
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Gambar 5 Diagram Aktivitas Bagian Keuangan 

4.5.3 Diagram Aktivitas Perolehan Dana Dari Mahasiswa 

 Aktivitas Bagian Keuangan ini diperuntukan bagi pengguna yaitu  yang 

terdiri dari rektor, wakil rektor, dekan, dan wakil dekan (Pimpinan) yang akan 

membuka perolehan dana dari mahasiswa. Prosesnya dimulai dari pengguna 

menekan card pada halaman bagian keuangan, kemudian sistem akan menampilkan 

persentease perolehan dana, diagram aktifitas dapat dilihat pada Gambar 6. 
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Gambar 6 Diagram Aktivitas Perolehan Dana Dari Mahasiswa 

4.5.4 Diagram Aktivitas Perolehan Dana Diluar Mahasiswa 

 Aktivitas perolehan dana diluar mahasiswa ini diperuntukan bagi pengguna 

yaitu  yang terdiri dari rektor, wakil rektor, dekan, dan wakil dekan (Pimpinan) yang 

akan membuka perolehan dana dari mahasiswa. Prosesnya dimulai dari pengguna 

menekan card pada halaman bagian keuangan, kemudian sistem akan menampilkan 

persentease perolehan dana yang berasalkan dari kementrian/yayasan, perguruan 
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tinggi sendiri, sumber lain, penelitian dan PKM yang dikelompokan berdaarkan 

program studi yang ada, diagram aktifitas dapat dilihat pada Gambar 7. 

 
Gambar 7 Diagram Aktivitas Perolehan Dana Diluar Mahasiswa 

4.5.5 Diagram Aktivitas Perolehan Dana Penelitian 

 Aktivitas perolehan dana penelitian ini diperuntukan bagi pengguna yaitu  

rektor, wakil rektor, dekan, dan wakil dekan (Pimpinan) yang akan membuka 

perolehan dana penelitian. Prosesnya dimulai dari pengguna menekan card pada 
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halaman bagian keuangan, kemudian sistem akan menampilkan persentease 

perolehan dana yang terdiri dari dana yang disediakan dan dana yang digunakan, 

diagram aktifitas dapat dilihat pada Gambar 8. 

 
Gambar 8 Diagram Aktivitas Perolehan Dana Penelitian 

4.5.6 Diagram Aktivitas Penggunaan Dana PKM Dosen 

 Aktivitas penggunaan dana PKM Dosen ini diperuntukan bagi pengguna 

yaitu  rektor, wakil rektor, dekan, dan wakil dekan (Pimpinan) yang akan membuka 
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penggunaan dana PKM Dosen. Prosesnya dimulai dari pengguna menekan card 

pada halaman bagian keuangan, kemudian sistem akan menampilkan persentease 

penggunaan dana yang terdiri dari dana yang disediakan dan dana yang digunakan, 

diagram aktifitas dapat dilihat pada Gambar 9. 

 
Gambar 9 Diagram Aktivitas Penggunaan Dana PKM 

4.5.7 Diagram Aktivitas Dana Operasional Proses Pembelajaran/Mahasiswa 

 Aktivitas dana operasional proses pembelajaran/mahasiswa ini 

diperuntukan bagi pengguna yaitu  rektor, wakil rektor, dekan, dan wakil dekan 
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(Pimpinan) yang akan melihat kondisi dana opeasional proses 

pembelajaran/mahasiswa. Prosesnya dimulai dari pengguna menekan card pada 

halaman bagian keuangan, kemudian sistem akan menampilkan persentease dana 

operasional yang terdiri dari mahasiswa dan target, diagram aktifitas dapat dilihat 

pada Gambar 10. 

 
Gambar 10 Diagram Aktivitas Dana Operasional Proses Pembelajaran/Mahasiswa 
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4.5.8 Diagram Aktivitas Penggunaan Dana Penelitian 

 Aktivitas penggunaan dana operasional ini diperuntukan bagi pengguna 

yaitu  rektor, wakil rektor, dekan, dan wakil dekan (Pimpinan) yang akan melihat 

kondisi penggunaan dana. Prosesnya dimulai dari pengguna menekan card pada 

halaman bagian keuangan, kemudian sistem akan menampilkan persentease 

penggunaan dana yang terdiri dari mahasiswa dan target, diagram aktifitas dapat 

dilihat pada Gambar 11. 

 
Gambar 11 Diagram Aktivitas Penggunaan Dana Penelitian 
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4.5.9 Diagram Aktivitas Penggunaa Dana PKM 

 Aktivitas penggunaan dana PKM ini diperuntukan bagi pengguna yaitu  

rektor, wakil rektor, dekan, dan wakil dekan (Pimpinan) yang akan melihat kondisi 

penggunaan dana tersebut. Prosesnya dimulai ketika pengguna menekan card pada 

halaman bagian keuangan, kemudian sistem akan menampilkan persentease 

penggunaan dana yang terdiri dari dana yang disediakan, dana yang digunakan, dan 

target, diagram aktifitas dapat dilihat pada Gambar 12. 

 
Gambar 12 Diagram Aktivitas Penggunaan Dana PKM 
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4.5.10 Diagram Aktivitas Sarana dan Prasarana 

 Aktivitas sarana dan prasaran ini diperuntukan bagi pengguna yaitu  rektor, 

wakil rektor, dekan, dan wakil dekan (Pimpinan) yang akan melihat kondisi sarana 

dan prasarana. Prosesnya dimulai ketika pengguna berada pada halaman bagian 

keuangan, kemudian sistem akan menampilkan skor yang terdiri dari kecakupan 

sarana dan prasarana, sistem untuk mengumpulkan data yang akurat, dan sistem 

TIK untuk ilmu pengetahuan, diagram aktifitas dapat dilihat pada Gambar 13. 

 
Gambar 13 Diagram Aktivitas Sarana dan Prasarana 

4.5.11 Diagram Aktivitas Nilai Keuangan 

 Aktivitas nilai keuangan ditunjukan untuk dapat melihat kondisi informasi 

yang ada pada keuangan. Prosesnya dimulai dari pimpinan berada pada halaman 

keuangan, kemudian sistem akan menampilkan nilai kondisi keuangan yang 

diletakan pada gauge chart, diagram aktivitas dapat dilihat pada gambar 14. 
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Gambar 14 Diagram Aktivitas Nilai Keuangan 

4.5.12 Diagram Aktivitas Nilai Visi dan Misi 

 Aktivitas nilai visi dan misi ditunjukan untuk dapat melihat kondisi 

informasi yang ada pada bagian visi dan misi. Prosesnya dimulai dari pimpinan 

berada pada halaman keuangan, kemudian sistem akan menampilkan nilai kondisi 

visi dan misi yang diletakan pada gauge chart, diagram aktivitas dapat dilihat pada 

gambar 15. 
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Gambar 15 Diagram Aktivitas Nilai Visi dan Misi 

4.6  Wireframe 

 Wireframing/wireframe merupakan tahap awal perancangan desain. 

Wireframe dapat menetapkan fungsi (chart, card, icon, dan lainya) tanpa warna 

atau desain apapun. Sehingga wireframe dapat memudahkan dalam proses 

perencanaan layout sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. 
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Berikut ini merupakan rancangan desain aplikasi dashboard executive Standar ke 1 

dan 5. 

4.6.1  Wireframe Login 

 Wireframe halaman login merupakan halaman tampilan awal dari aplikasi. 

Pada halaman ini terdapat logo, textbox, NIK, PIN, gambar, dan tombol login. 

Wireframe login dapat dilihat pada gambar 16. 

 
Gambar 16 Wireframe Login 

4.6.2  Wireframe Login Error 

 Wireframe halaman login error merupakan halaman yang menampilkan 

keadaan ketika NIK dan PIN yang dimasukkan oleh user salah. Pada halaman ini 

terdapat logo, textbox, NIK, PIN, alert error, gambar, dan tombol login. Wireframe 

login error dapat dilihat pada gambar 17. 
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Gambar 17 Wireframe Login Error 

4.6.3 Wireframe Loading 

 Wireframe halaman loading merupakan halaman tampilan ketika pengguna 

berhasil masuk kedalam aplikasi menggunakan NIK dan PIN.. Pada halaman ini 

terdapat animasi loading. Wireframe loading dapat dilihat pada gambar 18. 

 
Gambar 18 Wireframe Loading 



48 

 

 

 

4.6.4 Wireframe Dashboard Keuangan 

 Wireframe halaman dashboard keuangan merupakan tampilan halaman 

bagian keuangan yang berisi visual data pada bagian keuangan. Pada halaman ini 

terdapat solid gauge chart, horizontal chart, vertikal bar chart, stacked bar chart, 

dan proggres chart. Wireframe dashboard keuangan dapat dilihat pada gambar 19. 

 
Gambar 19 Dashboard executive Bagian Keuangan 

4.6.5  Wireframe Perolehan Dana Diluar Mahasiswa 

 Wireframe halaman perolehan dana diluar mahasiswa merupakan halaman 

yang menampilkan keadaan perolehan dana yang didapat dari luar penerimaan 

mahasiswa. Pada halaman ini terdapat textbox, stacked bar chart. Wireframe 

perolehan dana diluar mahasiswa dapat dilihat pada gambar 20. 
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Gambar 20 Wireframe Perolehan Dana Diluar Penerimaan Mahasiswa 

4.6.6 Wireframe Penggunaan Dana PKM 

 Wireframe halaman penggunaan dana PKM merupakan halaman yang 

menampilkan keadaan penggunaan dana yang digunakan untuk kegiatan PKM pada 

sivitas. Pada halaman ini terdapat textbox, stacked bar chart. Wireframe 

penggunaan dana PKM dapat dilihat pada gambar 21. 

 
Gambar 21 Wireframe Penggunaan Dana PKM 
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4.6.7  Wireframe Penggunaan Dana Penelitian 

 Wireframe halaman penggunaan dana penelitian merupakan halaman yang 

menampilkan keadaan penggunaan dana yang digunakan untuk penelitian pada 

sivitas. Pada halaman ini terdapat textbox, stacked bar chart. Wireframe 

penggunaan dana penelitian dapat dilihat pada gambar 22. 

 
Gambar 22 Wireframe Penggunaan Dana Penelitian 

4.6.8 Wireframe Perolehan Dana Operasional Mahasiswa 

 Wireframe halaman perolehan dana operasional mahasiswa merupakan 

halaman yang menampilkan berisi visual data tentang dana operasional mahasiswa 

yang didapatkan selama beberapa tahun. Pada halaman ini terdapat textbox, vertikal 

bar chart. Wireframe perolehan dana operasional mahasiswa dapat dilihat pada 

gambar 23. 



51 

 

 

 

 
Gambar 23 Wireframe Dana Operasional Proses Pembelajaran/Mahasiswa 

4.6.9 Wireframe Perolehan Dana PKM 

 Wireframe halaman perolehan dana PKM merupakan halaman yang 

menampilkan keadaan perolehan dana yang didaptkan darii kegiatan PKM. Pada 

halaman ini terdapat textbox, stacked bar chart. Wireframe perolehan dana PKM 

dapat dilihat pada gambar 24. 

 
Gambar 24 Wireframe Perolehan Dana PKM 
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4.6.10 Wireframe Perolehan Dana Penelitian 

 Wireframe halaman perolehan dana penelitian merupakan halaman yang 

menampilkan keadaan perolehan dana yang didapatkan dari penelitian yang 

dilakukan oleh sivitas. Pada halaman ini terdapat textbox, stacked bar chart. 

Wireframe perolehan dana penelitian dapat dilihat pada gambar 25. 

 
Gambar 25 Wireframe Perolehan Dana Penelitian 

4.6.11 Wireframe Dashboard Visi Misi 

 Wireframe halaman dashboard keuangan merupakan tampilan halaman 

bagian keuangan yang berisi visual data pada bagian keuangan. Pada halaman ini 

terdapat solid gauge chart, horizontal chart, dan line chart. Wireframe dashboard 

visi misi dapat dilihat pada gambar 26. 
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Gambar 26 Wireframe Dashboard Visi dan Misi 

4.7 Prototype 

 Setelah merancang antarmuka pengguna, maka tahapan selanjutnya adalah 

mengimplementasikan rancangan tersebut ke dalam prototype. Prototype dibuat 

dengan memiliki color schemes yang dapat dilihat pada gambar 27. 

 Berdasrkan pada wirefreame tahap sebelumnya maka menghasilkan sebuah 

prototype. Pada prototype tersebut dibuat dengan memiliki color scheme yang dapat 

dilihat pada gambar 27. 

 
Gambar 27 Colour Schema Pada Prototype 
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 Sedangkan untuk pemilihan font yang digunakan pada prototype ini adalah 

font Nunito sans. Dipilihnya font ini dikarenakan typeface font ini dirancang untuk 

menyeimbangkan keterbacaan dan memberikan kesan modern serta mudah terbaca 

dalam segala kondisi, seperti ketika pada label, button, hingga content. Font ini 

dapat menyampaikan ide yang berhubungan dengan modernitas, kenetralan, dan 

minimalisme. Font juga terbagi menjadi beberapa macam style yaitu light, 

semilight, italic, regular, semibold, bold, dan black yang akan diterapkan 

dibeberapa kondisi sesuai dengan kebutuhan, dapat dilihat tampilan style font 

Nunito sans pada gambar 28. 

 
Gambar 28 Font Nunito Sans 

4.7.1  Prototype Login 

 Tampilan login merupakan tampilan awal pada aplikasi, dapat dilihat pada 

gambar 29. 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. 
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Gambar 29 Prototype Login  

 Jika pengguna memasukkan NIK atau PIN salah. Sistem akan ditampilkan 

alert erorr berupa text berwarna merak yang memiliki arti bawah terjadi kesalahan 

pengisian pada textbox, dapat dilihat pada Gambar 30. 

  

 
Gambar 30 Prototype Login Error 
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4.7.2  Prototype Dashboard Keuangan 

 Halaman ini merupakan halaman awal pada bagian keuangan. Halaman ini 

menampilkan beberapa kondisi yang terjadi pada keuangan yang terbagi pada 

beberapa card. Dapat dilihat prototype bagian keuangan pada Gambar 31.  

 
Gambar 31 Prototype Bagian Keuangan 

4.7.3  Prototype Dana Operasional Proses Pembelajaran Mahasiswa 

 Informasi dana operasional proses pembelajaran mahasiswa digunakan 

pengguna untuk mengetahui kondisi persentase pada dana operasional proses 

pembelajaran mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. Prototype tersebut dapat dilihat 

pada Gambar 32. 

 
Gambar 32 Dana Operasional Proses Pembelajaran 
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 Tampilan dana operasional mahasiswa memiliki tampilan popup dari card 

perolehan dana. Dapat dilihat pada popoup ini memiliki diagram stacked bar chart  

yang menunjukan data  dana yang disediakan dan dana yang terbagi menjadi tiap 

program studi. Diagram ini menunjukan penggunaan dana operasional untuk 

kegiatan proses pembelajaran yang digunakan selama 3 tahun terakhir beserta target 

yang ditentukan dan terbagi pada setiap program studi yang ada. Dapat dilihat detail 

penggunaan dana operasional untuk kegiatan proses pembelajaran pada Gambar 33. 

 
Gambar 33 Detil Prototype Dana Operasional Pembelajaran Mahasiswa 

4.7.4  Prototype Penggunaan Dana Penelitian 

 Informasi penggunaan dana penelitian digunakan pengguna untuk 

mengetahui kondisi persentase pada penggunaan dana dalam 3 tahun terakhir yang 

ditampilkan dalam bentuk card, prototype tersebut dapat dilihat pada Gambar 34. 
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Gambar 34 Prototype Card Perolehan Dana Penelitian 

 Tampilan penggunaan dana penelitian memiliki tampilan popup dari card 

penggunaan dana penelitian. Pada popup ini menampilkan diagram stacked bar 

chart yang menunjukan detil dari perolehan dana penelitian selama 3 tahun terakhir 

dan terbagi dalam berbagai prodi yang ada pada perguruan tinggi. Pada diagram 

tersebut memiliki tiga statistik data yaitu dana yang disediakan, dana yang 

digunakan, dan target yang ditentukan seperti pada Gambar 35. 

 
Gambar 35 Prototype Detil Penggunaan Dana Penelitian 

4.7.5 Prototype Penggunaan Dana PKM 

 Informasi penggunaan dana PKM digunakan pengguna untuk mengetahui 

kondisi persentase pada penggunaan dana dalam 3 tahun terakhir yang ditampilkan 
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dalam bentuk card. Inforamsi tersebut disajikan dalam bentuk diagram stacked bar 

chart yang dapat dilihat pada Gambar 36. 

 
Gambar 36 Prototype Card Penggunaan Dana PKM 

 Tampilan perolehan dana PKM memiliki tampilan popup dari card 

perolehan dana PKM. Pada popup ini menampilkan diagram stacked bar chart yang 

berfungsi untuk menunjukan kondisi perolehan dana PKM selama 3 tahun terakhir 

dan terbagi dalam berbagai prodi yang ada pada perguruan tinggi. Dapat dilihat 

pada diagram tersebut memiliki tiga statistik data yaitu dana yang disediakan, dana 

yang diperoleh, dan target yang ditentukan seperti pada Gambar 37. 

 
Gambar 37 Prototype Detil Penggunaan Dana PKM 
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4.7.6  Prototype Perolehan Dana Diluar Mahasiswa 

 Informasi perolehan dana diluar mahasiswadigunakan pengguna untuk 

mengetahui kondisi persentase pada penggunaan dana dalam 3 tahun terakhir yang 

ditampilkan dalam bentuk card. Inforamsi tersebut disajikan dalam bentuk diagram 

stacked bar chart dan terbagi menjadi beberapa statistik data yang dapat dilihat 

pada Gambar 38. 

 
Gambar 38 Prototype Card Perolehan Dana Diluar Mahasiswa 

 Tampilan perolehan dana diluar penerimaan mahasiswa memiliki tampilan 

popup dari card perolehan dana diluar mahasiswa. Pada popup ini menampilkan 

diagram stacked bar chart yang berfungsi untuk menunjukan kondisi perolehan 

dana tersebut selama tiga tahun terakhir yang terbagi dengan prodi yang ada pada 

perguruan tinggi. Dapat dilihat pada diagram tersebut memiliki lima statistik data 

yaitu kementrian/yayasan, perguruan tinggi (PT) sendiri, sumber lain, penelitian 

dan target, dan target yang ditentukan seperti pada Gambar 39. 
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Gambar 39 Prototype Detil Perolehan Dana Diluar Mahasiswa 

4.7.7  Prototype Perolehan Dana Penelitian 

 Informasi perolehan dana penelitian digunakan pengguna untuk mengetahui 

kondisi persentase pada perolehan dana dalam 3 tahun terakhir yang ditampilkan 

dalam bentuk card. Inforamsi tersebut disajikan dalam bentuk diagram stacked bar 

chart yang dapat dilihat pada Gambar 40. 

 
Gambar 40 Prototype Card Perolehan Dana 

 Tampilan perolehan dana penelitian merupakan tampilan popup dari card 

perolehan dana penelitian. Pada popup ini menampilkan diagram vertical bar chart 

yang berfungsi untuk menunjukan kondisi perolehan dana penelitian selama 3 tahun 

terakhir yang dibagi dalam berbagai prodi yang ada pada perguruan tinggi. Dapat 
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dilihat pada diagram tersebut memiliki dua statistik data yaitu dana yang diperoleh, 

dan target yang ditentukan seperti pada Gambar 41. 

 
Gambar 41 Prototype Detil Perolehan Dana Penelitian 

4.7.8  Prototype Perolehan Dana Penerimaan Mahasiswa 

 Informasi perolehan dana diluar mahasiswa digunakan pengguna untuk 

mengetahui kondisi persentase pada perolehan dana dalam 3 tahun terakhir yang 

ditampilkan dalam bentuk card. Inforamsi tersebut disajikan dalam bentuk diagram 

vertical bar chart yang dapat dilihat pada Gambar 42. 

 
Gambar 42 Prototype Card Perolehan Dana Dari Mahasiswa 

 Tampilan perolehan dana penerimaan mahasiswa merupakan tampilan 

popup dari card perolehan dana. Pada popup ini menampilkan diagram vertical bar 
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chart yang berfungsi untuk menunjukan kondisi perolehan dana penerimaan 

mahasiswa. Dapat dilihat pada diagram tersebut memiliki dua statistik data yaitu 

mahasiswa dan target. Diagram ini menunjukan kondisi pada card perolehan dana 

penerimaan mahasiswa selama 3 tahun terakhir yang terbagi dengan prodi yang ada 

pada perguruan tinggi seperti pada Gambar 43. 

 
Gambar 43 Prototype Detil Perolehan Dana Penerimaan Mahasiswa 

4.7.9 Prototype Penggunaan Dana PKM Dosen 

 Informasi dana PKM dosen digunakan pengguna untuk mengetahui kondisi 

persentase pada penggunaan dana dalam 3 tahun terakhir yang ditampilkan dalam 

bentuk card. Inforamsi tersebut disajikan dalam bentuk diagram stacked bar chart 

yang dapat dilihat pada Gambar 44. 

 
Gambar 44 Prototype Card Penggunaan Dana PKM Dosen 
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 Tampilan dana PKM dosen memiliki tampilan popup dari card perolehan 

dana. Pada popup ini menampilkan diagram stacked bar chart yang berfungsi untuk 

menunjukan kondisi dana PKM dosen. Dapat dilihat pada diagram tersebut 

memiliki tiga statistik data yaitu dana yang disediakan, dana yang digunakan dan 

target yang ditentukan. Diagram ini menunjukan kondisi pada card dana PKM 

dosen selama 3 tahun terakhir yang terbagi dengan prodi yang ada pada perguruan 

tinggi seperti pada Gambar 45. 

 
Gambar 45 Prototype Detil Penggunaan Dana PKM Dosen 

4.7.10  Prototype Dashboard Visi Misi 

 Tampilan dashboard visi misi merupakan halaman utama pada kriteria visi 

misi. Halaman ini menampilkan beberapa kondisi yang terjadi pada visi misi dan 

terbagi dalam beberapa card. Seperti nilai visi misi yang memberitahu tentang 

kondisi keseluruhan pada visi misi, evaluasi capaian yang digunakan untuk 

mengetahui kondisi capaian perguruan tinggi, indikator utama, dan indikator 

pengabdian. Dapat dilihat prototype dashboard executive visi dan misi pada 

Gambar 46. 
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Gambar 46 Prototype Detil Penggunaan Dana PKM Dosen
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis, implementasi, dan evaluasi perancangan user 

interface/user experience pada dashboard executive standar ke 1 dan 5, 

menghasilkan prototype final yang memiliki :  

1. Skema warna senada, merupakan penggunaan warna yang sama pada 

tampilam website yaitu warna dasar biru muda dengan hexa #CCDAE3 dan 

pada card warna putih dengan hexa #FFFFFF. 

2. Font Nunito Sans (jenis Sans-Serif) yang mudah dibaca dalam segala 

kondisi seperti ketika pada label, button, paragraf, hingga content. 

3. Ilustrasi/icon yang sesuai pada elemen yang diterapkan pada prototype. 

4. Tampilan layout yang konsisten, yakni pada setiap halaman terbagi menjadi 

2 area yaitu header dan body. Jarak dan ukuran grafik yang sama pada setiap 

halaman. 

5. User experience yang sesuai dengan mindset respon untuk mendapatkan 

informasi atau mencapai tujuan. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan desain dashboard executive standar ke 1 dan 5 pada 

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

 Prototype yang dihasilkan berfokus pada tampilan website yang 

dioperasikan dalam device desktop, sehingga kedepannya dapat dikembangkan lagi 

dengan membuat tampilan prototype dalam segala ukuran device.
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