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ABSTRAK 

 

Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (AAK) memiliki layanan 

berupa kelengkapan yudisium, surat dispensasi, Berhenti Studi Sementara (BSS) 

atau cuti dan Berhenti Studi Tetap (BST). Dari layanan tersebut diproses sekitar 3-

5 hari masalah ini muncul dimana AAK belum bisa mengevaluasi, menargetkan 

setiap layanan tersebut secara online dan belum dimilikinya aplikasi berupa 

dashboard oleh karena itu belum dapat mengecek proses dokumen dengan cepat 

agar tidak adanya ketelatan layanan dan belum dapatnya menganalisis urgensi pada 

setiap layanan tersebut. 

Solusi untuk permasalahan di atas adalah aplikasi dashboard layanan 

administrasi akademik. Dengan adanya dashboard ini dapat melihat kinerja pada 

bagian AAK dengan adanya indikator pada setiap layanan yang dibutuhkan dapat 

dilihat dari setiap indikator yang memunculkan hasil berupa Baik, Cukup, dan 

Kurang. Dari indikator tersebut AAK dapat menargetkan berapa lama layanan yang 

dilakukan agar segera diproses, aplikasi ini juga berfungsi untuk menganalisa untuk 

kebutuhan yang diperlukan oleh bagian AAK dari berapa banyak jumlah 

mahasiswa meminta layanan, prodi, angkatan, alasan mengajukan dan lain-lain. 

Hasil uji coba dari aplikasi membuktikan aplikasi berjalan dengan baik dan uji coba 

dilakukan oleh Kepala Bagian AAK. Dashboard menampilkan informasi 

berdasarkan target pada setiap proses layanan dengan indikator baik, cukup dan 

kurang. Selain itu aplikasi dapat membantu bagian AAK dalam mengvisualisasi 

informasi untuk setiap layanan. 

Kata Kunci: Dashboard, Agile Development, SCRUM 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Universitas Dinamika merupakan salah satu perguruan tinggi yang terlatak 

di Jl. Raya Kedung Baruk No. 98, Surabaya Jawa Timur. Universitas Dinamika 

merupakan perguruan tinggi yang bergerak di bidang pendidikan Teknologi 

Informasi. Pada Universitas Dinamika memiliki banyak bagian-bagian yang saling 

terintegrasi, salah satunya adalah bagian Administrasi Akademik dan 

Kemahasiswaan (AAK), yang bertugas untuk berlangsungnya kegiatan belajar dan 

melayani mahasiswa seperti melakukan proses kelengkapan yudisium, surat 

dispensasi, Berhenti Studi Sementara (BSS) atau cuti dan Berhenti Studi Tetap 

(BST). Bagian AAK berada paling depan dalam pelayanan kepada dosen dan 

mahasiswa serta masyarakat lainnya, agar kegiatan Akademik dalam Universitas 

Dinamika dapat berjalan secara baik.  

Ekasari (2015), lembaga pendidikan merupakan sebuah organisasi yang sangat 

penting agar mendapatkan sebuah pelayanan berkualitas, langkah yang perlu 

ditempuh dan diperhatikan oleh lembaga untuk meningkatkan pelayanan tersebut 

adalah mengoptimalkan kemampuan sumber daya manusianya serta peningkatan 

sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pelayanan pendidikan. Di 

Universitas Dinamika, bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswan (AAK) 

memegang peran penting sebagai sumber informasi dan melaksanakan tugas pokok 

dalam menjalankan layanan administrasi akademik yang meliputi registrasi, 

perwalian (perencanaan studi) mahasiswa, evaluasi perkuliahan, mengurus cuti dan 

legalisir, Layanan Administrasi Akademik Lainnya. Sebagai tempat yang sering 

dikunjungi oleh mahasiswa untuk mencari Informasi, bagian AAK dituntut 

memiliki pelayanan yang baik untuk bahan penilaian atau penyusunan 

pengembangan dalam organisasi yang bersangkutan, oleh karena itu bagian AAK 

mengutamakan Sumber Daya Manusianya (SDM) untuk meningkatkan pelayanan 

secara optimal. 
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AAK belum memiliki aplikasi berupa dashboard dimana belum dapat mengecek 

proses dokumen dengan cepat agar tidak adanya keterlambatan layanan dan belum 

dapatnya menganalisis urgensi pada setiap layanan tersebut. Oleh sebab itu 

dibuatkanlah aplikasi layanan berupa dashboard dengan adanya aplikasi ini 

diharapkan dapat menyelesaikan masalah pada AAK dalam mempercepat 

pengambilan keputusan dari setiap layanan, sistem dapat mengeluarkan indikator 

mulai dari baik, cukup dan kurang pada setiap layanan, dari indikator tersebut AAK 

dapat menargetkan berapa lama layanan yang dilakukan agar segera diproses, 

aplikasi ini juga berfungsi untuk menganalisa untuk kebutuhan yang diperlukan 

oleh bagian AAK dari berapa banyak jumlah mahasiswa meminta layanan, prodi, 

angkatan, alasan mengajukan dan lain-lain. Sistem yang dibutuhkan pada bagian 

AAK ini berbasis web berupa dashboard yaitu sistem yang dibuat untuk memonitor 

berapa lama layanan akan diproses dan dibutuhkan grafik atau chart untuk 

membantu bagian AAK dalam mengvisualisasi informasi untuk setiap layanan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya didapat 

rumusan masalah penelitian adalah bagaimana cara menerapkan dashboard pada 

layanan administrasi akademik di Universitas Dinamika. 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada Rancang Bangun Dashboard Layanan Administrasi 

Akademik di Universitas Dinamika adalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi tidak membahas keamanan website 

2. Aplikasi hanya memiliki layanan kelengkapan yudisium, surat 

dispensasi, Berhenti Studi Sementara (BSS) atau cuti dan Berhenti Studi 

Tetap (BST) 

3. Aplikasi memiliki indikator berupa baik, cukup dan kurang 

4. Aplikasi ini menggunakan Operational Dashboard 
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1.4 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yaitu 

menghasilkan Dashboard untuk menampilkan hasil indikator dari seluruh layanan 

pada Administrasi Akademik dan Kemahasiswan (AAK). 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dengan dibuatnya Rancang Bangun Dashboard Layanan 

Administrasi Akademik di Universitas Dinamika sebagai berikut: 

1. Dashboard dapat membantu dalam melihat berapa banyak jumlah 

layanan yang masih dalam tahap proses dan berapa banyak yang telah 

selesai. 

2. Hasil dari indikator dashboard dapat memberikan target untuk 

mempercepat proses layanan pada AAK. 

3. Memvisualisasikan berbagai infromasi dari seluruh layanan yang ada 

pada aplikasi. 

4. Memudahkan dalam proses menganalisis berbagai macam kebutuhan 

dari setiap layanan tersebut. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

Landasan teori digunakan untuk dijadikan dasar dalam memberikan solusi 

yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dijelaskan 

sebelumnya, yaitu rancang bangun dashboard layanan administrasi akademik di 

universitas dinamika. 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Dalam penulisan proposal peneliti menggali informasi dari penelitian-

penelitian sebelumnya sabagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau 

kelebihan yang sudah ada. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis 

dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang 

digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, 

penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian 

penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam 

memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian 

terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Pertama 

Nama Peneliti Judul Peneliti Hasil Peneliti 

Hartono Yuppy 

Putra Pratama 

(2020) 

Rancang Bangun Dashboard 

Progress Pemantauan Pekerjaan 

Kontrak Kerja Pada PT Lautan 

Berlian Nusantara 

Dari penelitian ini 

dapat Aplikasi kontrak 

kerja ini dapat 

menyimpan data 

kontrak kerja yang 

sesuai dengan alur 

proses bisnis kontrak 

kerja 

Perbedaan: Penelitian milik Hartono pada dashboard dimiliki oleh lebih dari 

satu user dimana user tersebut memiliki role yang berbeda-beda dan pembeda 

ada di dashboard milik peneliti memiliki lebih banyak tipe dokumen dari 

berbagai jenis yang dibutuhkan.  

Sumber: Fakultas Teknologi Dan Informatika Universitas Dinamika 
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Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu Kedua 

Sumber: Fakultas Teknologi Dan Informatika Universitas Dinamika 

 

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu Ketiga 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Peneliti Judul Peneliti Hasil Peneliti 

Kevin Surya 

Perdana (2020) 

Rancang Bangun Aplikasi 

Dashboard Pengunjung 

Museum Teknoform 

Universitas Dinamika 

Penelitian ini menghasilkan 

Aplikasi yang menyajikan 

informasi pengunjung dalam 

bentuk tabel dan grafik agar 

mempermudah petugas dalam 

monitoring pengunjung. 

Perbedaan: Penelitian milik Kevin ini hampir sama dengan peneliti dimana 

dashboard dapat melakukan monitoring dan mendata yang membedakan 

hanyalah data yang didapat milik Kevin adalah data pengunjung sedangkan 

peneliti data mahasiswa yang menggunakan layanan untuk ditampilkan pada 

dashboard 

Nama Peneliti Judul Peneliti Hasil Peneliti 

Deary Previanto 

(2017) 

Rancang Bangun Aplikasi 

Dashboard Kunjungan 

Pasien Pada Rumah Sakit 

Umum Haji Surabaya 

Berbasis Web 

Peneliti ini menghasilkan 

semua kebutuhan pada rumah 

sakit tersebut dan dapat 

menampilkan data-data dari 

kunjungan pasien, pemasukan, 

dan kamar rawat inap. 

Perbedaan: Penelitian milik Deary Previanto pembuatan Dashboard untuk 

bagian pasien masuk tidak memiliki perubahan status dimana setelah pasien 

rawat inap tidak memiliki keterangan berapa lama pasien akan dirawat 

sedangkan milik peneliti akan memberikan notifikasi berupa berapa lama proses 

dokumen akan dilakukan dan akan berubah statusnya setelah proses awal selesai 

sampai akhir. 

Sumber: Fakultas Teknologi Dan Informatika Universitas Dinamika 
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2.2 Dashboard 

Dashboard adalah komponen yang umumnya memiliki Performance 

Management Systems, Performance Measurement Systems, BPM Suites, dan BI 

Platforms. Dashboard menyediakan tampilan visual dari informasi penting yang 

disatukan dan diatur dalam sebuah layar tunggal sehingga informasi dapat dipahami 

cukup dengan sekali lihat, serta mudah untuk dieksplorasi (Turban et al., 2005). 

Dashboard memiliki fitur yang paling dapat dibedakan dari sebuah 

dashboard adalah tiga lapisan informasinya, yaitu: 

1. Monitoring: Data abstrak dan grafis untuk memonitor key performance 

metrics. 

2. Analysis: Dimensi data yang dirangkum untuk dianalisis akar 

permasalahannya. 

3. Management: Data operasional yang terperinci yang mengidentifikasi 

tentang tindakan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah. 

Menurut Turban et al., (2007), semua dashboard yang dirancang dengan baik 

akan memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Dashboard menggunakan komponen visual untuk menggarisbawahi secara 

sekilas, data dan pengecualian yang membutuhkan tindakan. 

2. Dashboard bersifat transparan terhadap pengguna, yang artinya pengguna 

cukup membutuhkan sedikit pelatihan dan mudah untuk menggunakan 

dashboard tersebut. 

3. Dashboard menggabungkan data dari berbagai macam sistem menjadi 

sebuah tampilan bisnis yang tunggal, ringkas, tergabung menjadi satu. 

4. Dashboard memungkinkan drill-down atau drill-through terhadap sumber 

data atau laporan yang ada dan menyediakan konteks yang dapat 

dibandingkan dan dievaluasi secara lebih terperinci. 

5. Dashboard menyediakan sebuah tampilan dinamis dan nyata dari data yang 

diperbaharui secara berkala.  

6. Dashboard memungkinkan pengguna untuk tetap mendapatkan informasi 

baru tentang setiap perubahan di dalam bisnis.  

7. Dashboard membutuhkan sedikit perubahan kode program untuk dikirim, 

diimplementasikan, dan dirawat. 



7 

 

 

2.2.1  Tujuan Dashboard 

Tujuan dari pembuatan dashboard untuk organisasi adalah sebagai alat untuk 

melakukan monitoring sistem pengukuran kinerja organisasi untuk mencapai target 

yang diinginkan sesuai dengan KPI yang telah ditentukan, sehingga data dan 

informasi dapat dikelola dan disajikan dengan efektif dan efisien. Hal ini akan 

memudahkan organisasi dalam menilai, menyesuaikan dan menyempurnakan 

strategi untuk mengoptimalkan kinerjanya (Eckerson, 2010). Dan menyatakan 

bahwa dashboard memiliki manfaat yaitu: 

1. Mengkomunikasikan strategi. Dashboard digunakan untuk 

mengkomunikasikan strategi dan tujuan yang di buat oleh eksekutif kepada 

semua pihak yang berkepentingan, sesuai dengan peran dan levelnya dalam 

organisasi. 

2. Memonitor dan menyesuaikan pelaksanaan strategi. Dashboard digunakan 

untuk memonitor pelaksanaan dari rencana dan strategi yang telah dibuat. 

Dashboard memungkinkan pihak eksekutif untuk mengidentifikasi 

permasalahan kritis dan membuat strategi untuk mengatasinya. 

3. Menyampaikan wawasan dan informasi ke semua pihak. Dashboard 

menyajikan informasi secara sekilas menggunakan grafik, simbol, bagan 

dan warna-warna yang memudahkan pengguna dalam memahami dan 

mempersepsi informasi secara benar. 

2.2.2  Jenis Dashboard 

Dashboard memiliki beberapa jenis menurut (Few, 2006) yaitu: 

1. Strategic Dashboard 

a. Tidak dirancang untuk interaksi yang mungkin diperlukan untuk 

mendukung analisis lebih lanjut. 

b. Memiliki tujuan jangka panjang secara strategis. 

c. Tidak membutuhkan real time data. 

d. Informasi yang disajikan tidak terlalu detail. 

e. Informasi tidak terlalu banyak dan disajikan secara ringkas. 
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2. Tactical Dashboard 

a. Memberikan informasi analisis untuk mengetahui penyebab suatu 

kejadian. 

b. Analytical dashboard harus mendukung interaksi dengan data 

c. Tidak memerlukan data real time. 

d. Memiliki konten informasi yang lebih banyak. 

e. Dashboard itu sendiri, sebagai perangkat pemantauan yang 

memberi tahu analis apa yang harus diselidiki. 

3. Operational Dashboard 

a. Informasi yang disajikan harus lebih spesifik. 

b. Sering dipakai untuk memonitoring. 

c. Memberikan informasi tentang aktivitas yang sedang terjadi, 

beserta perubahannya secara real time. 

d. memerlukan data real time. 

2.3 Laravel 

Laravel dirilis dibawah lisensi MIT dengan kode sumber yang sudah 

disediakan oleh Github, sama seperti framework-framework yang lain, Laravel 

dibangun dengan konsep MVC (Model-Controller-View), kemudian Laravel 

dilengkapi juga command line tool yang bernama “Artisan” yang bisa digunakan 

untuk packaging bundle dan instalasi bundle melalui command prompt. Maka tidak 

heran jika Framework Laravel berbasis PHP ini digadang-gadang menjadi 

primadona framework bagi programmer PHP untuk membuat aplikasiaplikasi yang 

lebih elegan dan dinamis. Karena framework ini menekankan kesederhanaan dan 

leksibilitas pada desain-nya, maka dari itu pengguna framework ini meningkat dari 

tahun ke tahun (Aminudin, 2015). Framework terdiri dari: 

1. Model 

Model mencakup semua proses yang terkait dengan pemanggilan 

struktur data baik berupa pemanggilan fungsi, input processing atau mencetak 

output ke dalam browser. 
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2. View 

View mencakup semua proses yang terkait layout output. Bisa dibilang 

untuk menaruh template interface website atau aplikasi. 

3. Controller 

Controller mencakup semua proses yang terkait dengan pemanggilan 

database dan kapsulisasi proses-proses utama. Jadi semisal dibagian ini ada file 

bernama member.php, maka semua proses yang terkait dengan member akan 

dikapsulisasi / dikelompokan dalam file ini. 

Kelebihan dengan adanya Framework akan lebih mempermudah 

memahami mekanisme kerja dari sebuah applikasi. Ini tentunya akan sangat 

membantu proses pengembangan sistem yang dilakukan secara tim. Berikut ini 

beberapa fitur yang dimiliki oleh framework Laravel: 

a. Bundles: sebuah fitur dengan sistem pengemasan modular dan berbagai 

bundle telah tersedia untuk digunakan dalam aplikasi Anda. 

b. Eloquent ORM: eloquent ORM merupakan penerapan PHP lanjutan dari 

pola “active record” menyediakan metode internal untuk mengatasi 

kendala hubungan antara objek database. Pembangun query Laravel 

Fluent didukung Eloquent. 

c. Application Logic: berupa bagian dari aplikasi yang dikembangkan, 

baik menggunakan Controllers maupun sebagai bagian dari deklarasi 

Route. Sintaks yang digunakan untuk mendefinisikannya mirip dengan 

yang digunakan oleh framework Sinatra. 

d. Reverse Routing: mendefinisikan hubungan antara link dan route, 

sehingga jika suatu saat ada perubahan pada route secara otomatis akan 

tersambung dengan link yang relevan. Ketika link yang dibuat dengan 

menggunakan nama-nama dari route yang ada, secara otomatis laravel 

akan membuat URI yang sesuai. 

e. Restful Controllers: memberikan sebuah option (pilihan) untuk 

memisahkan logika dalam melayani HTTP GET dan permintaan POST. 

f. Class Auto Loading: menyediakan otomatis loading untuk class-class 

PHP, tanpa membutuhkan pemeriksaan manual terhadap jalur 

masuknya. Fitur ini mencegah loading yang tidak perlu. 



10 

 

 

g. View Composers: adalah kode unit logical yang dapat dijalankan ketika 

sebuah view di load.  

h. IoC Container: memungkinkan untuk objek baru yang dihasilkan 

dengan mengikuti prinsip control pembalik, dengan pilihan contoh dan 

referensi dari objek baru sebagai Singletons. 

i. Migrations: versi sistem control untuk skema database, sehingga 

memungkinkan untuk menghubungkan perubahan adalah basis kode 

aplikasi dan keperluan yang dibutuhkan dalam merubah tata letak 

database. 

j. Unit Testing: peran penting dalam framework Laravel, dimana unit 

testing ini mempunyai banyak tes untuk mendeteksi dan mencegah 

regresi. Unit testing dapat dijalankan melalui fitur “artisan command-

line”. 

k. Automatic Pagination: menyederhanakan tugas dari penerapan halaman, 

menggantikan penerapan yang manual dengan metode otomatis yang 

terintegrasi ke Laravel. 

 

2.4 Agile Development Methods 

Agile Development Methods adalah sekelompok metodologi pengembangan 

perangkat lunak yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang sama atau 

pengembangan sistem jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dari 

pengembang terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Sehingga saat membuat 

perangkat lunak dengan menggunakan agile development methods diperlukan 

inovasi dan responsibiliti yang baik antara tim pengembang dan klien agar kualitas 

dari perangkat lunak yang dihasilkan bagus dan kelincahan dari tim seimbang. 

Peran manusia atau tim di dalam suatu agile development sangat penting dan 

akan berpengaruh pada pengembangan piranti lunak. Agile development berfokus 

pada kemampuan pada tiap individu. Kemampuan yang diperlukan untuk 

membangun sebuah tim dalam agile development (Pressman, 2010), yaitu: 
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Dalam Agile Software Development memungkinkan sebuah tim dalam 

mengambil keputusan dengan cepat, kualitas dan prediksi yang baik, serta memiliki 

potensi yang baik dalam menangani setiap perubahan. 

Kelebihan Agile juga termasuk dapat meningkatkan produktivitas pada tiap tim 

karena, setiap tim dapat melakukan pengerjaan tiap tugas tanpa perlu harus 

menunggu tim yang lain menyelesaikan tugasnya. Selain tim development ada juga 

kelebihan untuk client dapat memberikan feedback secara langsung dan berkala 

kepada tim development pada fitur-fitur perangkat lunak walaupun belum dirilis.  

1. Competence 

Di dalam sebuah tim harus memiliki bakat, keterampilan perangkat lunak 

yang dibutuhkan, dan pengetahuan secara keseluruhan mengenai proses yang 

telah dipilih. 

2. Common focus 

Setiap individu memiliki tugas yang berbeda-beda di dalam satu tim dan 

para individu tersebut harus mampu berfokus pada satu tujuan, yaitu 

memberikan software kepada customer sesuai dengan batas waktu yang telah 

dijanjikan. 

3. Collaboration 

Anggota tim harus mampu bekerja sama dengan stakeholder maupun 

anggota lainnya, sehingga dapat menganalisis dan menggunakan informasi yang 

telah dikomunikasikan. 

4. Decision-making ability 

Setiap tim diberikan otoritas untuk mengambil keputusan dalam proyek, 

sehingga diperlukan kemampuan untuk pengambilan keputusan secara baik dan 

bermanfaat bagi setiap pihak yang terkait. 

5. Fuzzy problem-solving ability 

Setiap software manager harus menyadari bahwa sebuah tim agile akan 

terus berurusan dengan ambiguitas dan perubahan yang terjadi. Oleh sebab itu 

tim harus mampu memecahkan setiap masalah yang ada, karena belum tentu 

masalah yang dipecahkan saat ini menjadi masalah yang akan dipecahkan 

kemudian hari. 
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6. Mutual trust and respect 

Anggota dalam suatu tim harus memiliki rasa kepercayaan dan rasa 

hormat untuk membentuk suatu tim yang kuat. 

7. Self-organization  

Dalam tim harus mampu mengorganisasikan tim tersebut dalam 

mengatur pekerjaan yang akan diselesaikan. Kemudian tim harus mampu 

mengatur proses yang terbaik untuk mengakomodasi lingkungannya dan 

mengatur jadwal kerja terbaik sehingga dapat mencapai waktu yang telah 

ditentukan. 

2.5 Model SCRUM 

 

Gambar 2.1 Proses Scrum (Schwaber & Sutherland, 2015) 

Scrum merupakan sebuah pendekatan dari agile yang dilakukan untuk 

mengembangkan produk serta layanan agar lebih inovatif (Kenneth, 2012). 

Scrum menekankan pada penggunaan scalable, pentingnya penggunaan scrum 

dalam suatu tim yang diorganisir secara perorangan setelah itu diuraikan oleh 

masing-masing manajemen didalam setiap proses dalam tim tersebut. 

Dengan mengguakan Scrum mendapatkan kualitas dan produktivitas yang lebih 

tinggi, fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi dalam proses pengembangan, 

kemampuan yang lebih tinggi untuk memprioritaskan tugas tertentu dan lebih 

terbuka untuk kepuasan pengguna. 

 

 



13 

 

 

Pola pengembangan software dengan menggunakan metode scrum meliputi: 

1. Product Backlog 

Product backlog merupakan kebutuhan projek yang diutamakan atau 

fitur yang menyediakan nilai bisnis untuk pengguna. Fitur dapat ditambah ke 

backlog setiap saat yang disebut sebagai Product Backlog Item. Product 

Backlog memiliki product owner yang bertugas sebagai pengawas dalam 

product backlog untuk melakukan penambahan ataupun pengurangan yang 

dilakukan secara terus menerus dalam product backlog (Kenneth, 2012). 

2. Sprints 

Dalam scrum, pekerjaan dilakukan secara berulang atau seperti siklus 

dalam suatu waktu disebut sprints. Sprints merupakan sebuah timeboxed yang 

memiliki tanggal mulai dan berakhirnya suatu pekerjaan. Sprint baru akan 

langsung mengikuti proses penyelesaian sprint sebelumnya (Kenneth, 2012). 

3. Daily Scrum  

Merupakan pertemuan yang dibatasi hanya selama 15 menit yang 

diadakan setiap harinya untuk tim pengembang mensikronisasikan segala 

aktifitas dan rencana yang akan dikerjakan selama 24 jam kedepan. Pada 

pertemuan ini, masing-masing anggota tim menyampaikan jawaban dari 3 

pertanyaan:  

a. Apa yang telah diperoleh/diselesaikan sejak pertemuan terakhir?  

b. Apa yang akan dikerjakan sebelum pertemuan berikutnya?  

c. Hambatan apa saja yang dijumpai oleh tim pengembang? 

Beberapa tim merasakan perlunya menuliskan terlebih dahulu jawaban 

dari pertanyaan diatas, untuk menyingkat waktu dan membantu mengatasi 

masalah batasan-batasan bahasa(Sutherland et al., 2007). 

4. Sprint Review dan Sprint Retrospective 

Sprint review merupakan pertemuan yang membahas tentang apa saja 

yang telah dilakukan selama Sprint. Sprint retrospective dilakukan setelah 

sprint review dan digunakan untuk inspeksi diri serta membahas apa saja yang 

akan dilakukan pada Sprint berikutnya (Schwaber & Sutherland, 2015). 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Berikut tahap yang akan dikerjakan untuk mengembangkan aplikasi ini 

menggunakan metode berupa Agile Development untuk menjelaskan tentang setiap 

tahapan apa saja yang akan dikembangkan mulai dari tahap awal dilanjutkan tahap 

pengembangan dan tahap akhir didalam agile terdapat model berupa Scrum yang 

akan masuk dalam tahap pengembangan. 

 
Gambar 3.1 Metode Penelitian 

  



15 

 

 

3.1 Analisis 

Tahap analisis adalah tahap awal dimana pengembang sistem diperlukan 

suatu komunikasi yang bertujuan untuk memahami fungsi aplikasi yang dibutuhkan 

pengguna dan batasan aplikasi. Informasi ini biasanya dapat diperoleh melalui 

wawancara, survey (observasi) atau diskusi. 

 

3.1.1 Wawancara dan Observasi 

Proses wawancara pada tanggal 23 April 2021 bersama Kepala Bagian 

Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan sebagai admin AAK proses 

wawancara dilakukan dengan menggunakan Google Meet. Dari hasil wawancara 

diadapatkan beberapa informasi yang diperlukan seperti alur pada setiap layanan, 

beberapa fungsi yang dibutuhkan oleh AAK dan belum adanya target layanan untuk 

indikator aplikasi. 

3.1.2 Analisis Proses Bisnis 

Proses bisnis untuk menampilkan dashboard dalam aplikasi berupa 

dokumen surat dispensasi, kelengkapan yudisium, cuti dan BST pada bagian 

Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (AAK). 

Proses awal dispensasi dilakukan dengan staff AAK melakukan login pada 

aplikasi setelah itu staff akan memilih halaman dispensasi untuk melihat dashboard 

dan hasil indikator dapat terlihat pada halaman tersebut bila proses dokumen 

melebihi dari target indikator akan menampilkan hasil kurang, bila proses dokumen 

sama dengan target akan menampilkan hasil cukup dan bila proses dokumen kurang 

dari target menampilkan hasil baik, dari alur tersebut dapat dilihat pada Gambar 

3.2. 
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Gambar 3.2 Proses Bisnis Dispensasi 

Proses untuk kelengkapan yudisium staff AAK melakukan login pada 

aplikasi setelah itu staff akan memilih halaman yudisium untuk melihat dashboard 

dan hasil indikator dapat terlihat pada halaman tersebut bila jumlah dokumen 

yudisium lebih dari target maka indikator akan menampilkan hasil baik, bila jumlah 

dokumen sama persis target menampilkan hasil cukup dan bila jumlah dokumen 

kurang dari target atau dibawah itu menampilkan hasil kurang, dari alur tersebut 

dapat dilihat lebih lanjut seperti Gambar 3.3. 

 
Gambar 3.3 Proses Bisnis Kelengkapan Yudisium 
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Proses untuk kelengkapan cuti staff AAK melakukan login pada aplikasi 

setelah itu staff akan memilih halaman cuti untuk melihat dashboard dan hasil 

indikator dapat terlihat pada halaman tersebut bila proses dokumen kurang target 

maka indikator akan menampilkan hasil baik, bila proses dokumen cuti pas atau 

sama dengan target maka akan menampilkan hasil cukup dan bila proses dokumen 

cuti selama lebih dari target akan menampilkan hasil kurang, seperti pada alur 

proses Gambar 3.4. 

 
Gambar 3.4 Proses Bisnis Cuti 

 

Proses untuk staff AAK melakukan login pada aplikasi setelah itu staff akan 

memilih halaman BST untuk melihat dashboard dan hasil indikator dapat terlihat 

pada halaman tersebut bila proses dokumen  dilakukan kurang dari target indikator 

akan menampilkan hasil baik, bila proses dokumen sama dengan target 

menampilkan hasil cukup, bila proses dokumen dilakukan lebih dari target akan 

menampilkan hasil kurang, alur dapat dilihat seperti Gambar 3.5. 
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Gambar 3.5 Proses Bisnis BST 

 

3.1.3 Identifikasi Masalah 

Pada identifikasi masalah digunakan untuk memberikan target pada peneliti 

apa saja masalah yang dihadapi saat ini oleh bagian AAK dan bagaimana peneliti 

akan memberikan solusi pada masalah tersebut. Hasil identifikasi dapat dilihat pada 

tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Identifikasi masalah 

No Masalah Dampak Solusi 

1 Bagian AAK masih 

belum mempunyai 

aplikasi berupa 

dashboard  

Memakan waktu 

cukup lama untuk 

menganalisis 

layanan 

Dengan adanya aplikasi ini 

diharapkan dapat mempercepat 

proses layanan dan menganalisis 

data tersebut 

2 Bagian AAK belum 

dapat memberikan 

target untuk setiap 

layanan 

Proses layanan 

dapat terlambat 

Dengan adanya indikator AAK 

dapat memberikan batas waktu 

layanan agar segera diproses 

 

3.1.4 Analisis Kebutuhan Pengguna 

Analisis kebutuhan pengguna dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

data dan informasi yang digunakan atau dibutuhkan oleh pengguna yang akan 

dibuat. Selain itu juga untuk menganalisis output yang diproleh dari pengguna 

tersebut. Berdasarkan hasil analisis proses bisnis, pengguna yang akan dibuat untuk 

Staff AAK. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel 3.2. 
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Tabel 3.2 Kebutuhan Pengguna Staff AAK 

ID Kebutuhan Pengguna Keterangan 

S1 Staff AAK dapat 

melakukan login kedalam 

aplikasi. 

Staff AAK dapat mengkases aplikasi dengan 

cara melakukan login dengan menggunakan 

NIK dan password 

S2 Staff AAK dapat 

mengakses halaman 

utama dalam aplikasi. 

Staff AAK setelah berhasil login dapat 

diarahkan ke dalam halaman utama aplikasi 

S3  Staff AAK dapat 

mengakses halaman 

dashboard layanan 

dispensasi dalam aplikasi. 

Pada halaman ini dapat melihat jumlah banyak 

layanan dispensasi berupa graph dari prodi apa 

saja yang mengirim dan indikator dapat 

terlihat di halaman ini.   

S4 Staff AAK dapat 

mengakses halaman 

dashboard layanan cuti 

dalam aplikasi. 

Pada halaman ini dapat melihat jumlah banyak 

layanan cuti berupa graph dari prodi apa saja 

yang mengirim dan indikator dapat terlihat di 

halaman ini.   

S5 Staff AAK dapat 

mengakses halaman 

dashboard layanan 

yudisium dalam aplikasi. 

Pada halaman ini dapat melihat jumlah banyak 

layanan yudisium berupa graph dari prodi apa 

saja yang mengirim dan indikator dapat 

terlihat di halaman ini.   

S6 Staff AAK dapat 

mengakses halaman 

dashboard layanan BST 

dalam aplikasi. 

Pada halaman ini dapat melihat jumlah banyak 

layanan BST berupa graph dan dari prodi apa 

saja yang mengirim.   

S7 Staff AAK dapat 

mengakses halaman 

setting. 

Halaman ini tempat dimana dapat merubah 

target setiap layanan yang dilayani. 

S8 Staff AAK dapat 

mengekspor data ke excel 

Pada beberapa halaman terdapat tombol export 

data ke excel 

 

3.2 Product Backlog 

Product Backlog adalah daftar terurut semua hal yang telah diketahui 

hingga saat ini harus ada di dalam produk atau aplikasi. Product Backlog adalah 

satu-satunya sumber kebutuhan untuk semua perubahan yang perlu dilakukan 

terdapat produk. Di bawah ini adalah tabel product backlog untuk aplikasi dashboard 

layanan AAK dengan penentuan prioritas berdasarkan bobot pekerjaan yang paling 

mudah dikerjakan dalam pengembangan aplikasi ini. Hasil dari product backlog 

dapat dilihat pada tabel 3.3. 
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Tabel 3.3 Product Backlog 

Sprint ID Story Prioritas 

Sprint 

ke 1 

PB1 
Staff AAK dapat melakukan login. 1 

PB2 
Staff AAK dapat mengakses halaman utama 

2 

Sprint 

ke 2 

PB3 
Staff AAK dapat mengakses dashboard halaman 

layanan dispensasi 
3 

PB4 
Staff AAK dapat mengakses dashboard halaman 

layanan Cuti 
4 

PB5 
Staff AAK dapat mengakses dashboard halaman 

layanan yudisium 
5 

PB6 
Staff AAK dapat mengakses dashboard halaman 

layanan BST 
6 

Sprint 

ke 3 

PB7 
Staff AAK dapat mengakses halaman setting 

7 

PB8 
Staff AAK dapat mengekspor ke excel 

8 

 

3.3 Sprint Planning 

Pekerjaan yang akan dikerjakan di sprint direncanakan pada saat sprint 

planning. Perencanaan ini dilakukan secara bersama oleh seluruh anggota scrum 

team. Pada pengembangan aplikasi layanan AAK perlu dilakukan 3 iterasi untuk 

dapat menyelesaikan aplikasi. 

3.4 Sprint Backlog 

Sprint backlog ini berisi dari product backlog yang sudah ditentukan 

sebelumnya dan akan dikerjakan pada sprint. 

3.4.1 Sprint Backlog Iterasi Pertama 

sprint backlog pada iterasi pertama ini memiliki sprint goal yang berfokus 

pada pengembangan aplikasi dan telah dicatat pada product backlog dengan 

prioritas 1-2. Iterasi pertama ini difokuskan untuk beberapa fitur pengguna 

diantaranya adalah login pengguna kedalam aplikasi dan dapatnya masuk ke 

halaman utama. Tabel 3.4 ini menjelaskan detail sprint backlog iterasi pertama: 
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Tabel 3.4 Sprint Planning Iterasi Pertama 

ID Task Deskripsi Pekerjaan 

PB1 
Membuat halaman login Login untuk staff AAK 

PB2 Membuat halaman utama Halaman untuk melihat indikator semua 

layanan 

 

3.4.2  Sprint Backlog Iterasi Kedua 

Sprint backlog pada iterasi kedua ini memiliki sprint goal yang berfokus 

pada pengembangan aplikasi dan telah dicatat di product backlog dengan prioritas 

3-6. Iterasi kedua ini difokuskan untuk beberapa fitur utama yang ada pada 

dashboard aplikasi ini. Tabel 3.5 ini menjelaskan detail sprint backlog iterasi 

kedua: 

Tabel 3.5 Sprint Planning Iterasi Kedua 

ID Task Deskripsi Pekerjaan 

PB3 Membuat halaman dashboard layanan 
dispensasi 

User dapat mengakses halaman 

dispensasi 

PB4 Membuat halaman dashboard layanan 
cuti 

User dapat mengakses halaman 

cuti 

PB5 Membuat halaman dashboard layanan 
yudisium 

User dapat mengakses halaman 

yudisium 

PB6 Membuat halaman dashboard layanan 
BST 

User dapat mengakses halaman 

BST 

 

3.4.3 Sprint Backlog Iterasi Ketiga 

Sprint backlog pada iterasi ketiga ini memiliki sprint goal yang berfokus 

pada fitur tambahan untuk aplikasi dan telah dicatat di product backlog dengan 

prioritas 7-8. Tabel 3.6 ini menjelaskan detail sprint backlog iterasi ketiga: 

Tabel 3.6 Sprint Planning Iterasi Ketiga 

ID Task Deskripsi Pekerjaan 

PB7 Membuat fungsi setting  Fitur untuk merubah target 

pada setiap layanan 

PB8 Membuat fungsi export Fitur untuk mengekspor data 

setiap layanan ke excel 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Sprint 

Tahap ini adalah tahap untuk melakukan sprint sesuai dengan product 

backlog yang telah dibuat. Peneliti akan menggunakan aplikasi Trello sebagai alat 

untuk melakukan daily scrum. Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1.   

Pada Trello tersebut, semua product backlog akan dikerjakan dalam sprint 

akan dipindah ke to do. Setelah itu untuk product backlog yang sedang dikerjakan 

akan dipindahlan ke doing. Lalu product backlog yang telah selesai dibuat akan 

dipindahkan kedalam done. 

4.1.1 Sprint Iterasi Pertama 

Sprint Iterasi pertama menghasilkan halaman login dan halaman utama 

untuk pengguna AAK. 

1. Context Diagram 

Berikut Context Diagram untuk sprint pertama.  

 
Gambar 4.1 Context Diagram iterasi pertama 

Dari gambar dapat diketahui relasi dari entitas yang berinteraksi dengan 

sistem aplikasi adalah AAK. 

2. Data Flow Diagram level 0 (DFD level 0) 

DFD level 0 terdiri dari login dan dapat mengakses halaman utama. DFD level 

0 dapat dilihat pada Lampiran 2. 

3. Data Flow Diagram level 1 (DFD level 1) 

DFD level 1akan menjelaskan lebih detail untuk bagian login. DFD level 1 

dapat dilihat pada Lampiran 3. 

4. Desain UI 

Berikut adalah desain UI pada Dashboard Layanan Administrasi Akademik 

di Universitas Dinamika yang telah dibuat untuk iterasi pertama. 
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a. Tampilan login 

Tampilan login untuk AAK dapat dilihat pada Lampiran 4. Pada tampilan 

tersebut user akan memasukan e-mail dan password pada field yang sudah 

disediakan pada halaman tersebut. 

b. Tampilan halaman utama 

Pada tampilan halaman utama ini terdapat berbagai macam fungsi yang 

dapat digunakan yaitu berpindah ke halaman dashboard layanan, laporan, dan 

setting begitu juga terdapat graph dan informasi berupa berapa banyak jumlah 

layanan yang perlu diproses oleh AAK halaman utama dapat dilihat pada Gambar 

4.2.  

 
Gambar 4.2 Halaman utama 

5. Sprint Review Iterasi Pertama 

Pada sprint review dilakukan pengujian atau testing digunakan untuk 

mengetahui apakah sistem yang telah dibuat menghasilkan output yang diharapkan. 

Testing dilakukan oleh Kepala Bagian AAK. Hasil uji coba dapat dilihat pada tabel 

4.1. 
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Tabel 4.1 Uji coba sprint iterasi pertama 

No Tujuan Input Output Status 

1. Melakukan login e-mail dan 

password 

Login behasil Sukses 

2. Melakukan login 

dengan e-mail dan 

password yang salah 

e-mail dan 

password yang 

salah 

Mengeluarkan error 

“e-mail dan 

password salah” 

Sukses 

3. Melakukan login tanpa 

e-mail dan password 

Tidak 

memasukan 

apapun 

Mengeluarkan 

pemberitahuan 

“please fill out this 

field” 

Sukses 

4 Berpindah ke halaman 

utama 

Setelah login 

berhasil 

Sistem akan 

mengalihkan ke 

halaman utama 

Sukses 

5 Halaman utama 

menampilkan hasil 

layanan indikator  

Adanya 

layanan yang 

perlu diproses 

atau tidak ada 

Sistem menampilkan 

hasil bagus, cukup 

dan kurang 

Sukses 

  

Feedback yang didapatkan setelah melakukan demo ke bagian AAK untuk 

iterasi pertama dijelaskan pada table dibawah ini. Feedback dikerjakan hingga 

selesai, kemudian dilanjutkan ke sprint kedua. Hasil feedback pada tabel 4.2.  

Tabel 4.2 Feedback iterasi pertama 

No Fungsional Feedback 

1 PB2 - Hasil per bulan dijadikan per 

semester 

2 Hasil indikator pada halaman 

utama 

- Keterangan indikator dari hasil 

buruk dirubah ke kurang. 

- Memperbagus tampilan hasil dari 

indikator 

- Memberikan penjelasan berapa 

hari batas waktu setiap layanan 

Hasil revisi dari sprint iterasi pertama sebagai berikut. 

a. Tampilan halaman utama beserta hasil indikator 

Halaman utama yang telah direvisi sudah memberikan penjelasan lebih 

detail dan telah merubah hasil setiap bulan dibagi menjadi setiap semester. 

Selengkapnya seperti pada Gambar 4.3 
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Gambar 4.3 Tampilan halaman utama setelah sprint review iterasi pertama  

4.1.2 Sprint Iterasi Kedua 

Sprint Iterasi Kedua menghasilkan halaman seluruh layanan terdiri dari 

layanan dispensasi, cuti, yudisium dan BST. 

1. Context Diagram 

Berikut Context Diagram untuk sprint kedua  

 
Gambar 4.4 Context Diagram iterasi kedua 

Pada Context Diagram iterasi kedua, ditambahkan empat data yaitu 

dispensasi, cuti, yudisium dan BST dari sistem ke user AAK. 

2. Data Flow Diagram Level 0 (DFD level 0) 

DFD level 0 terdiri dari dashboard dari kebutuhan AAK yaitu dispensasi, 

cuti, yudisium dan BST. DFD level 0 dapat dilihat pada Lampiran 5. 

3. Data Flow Diagram Level 1 (DFD level 1) 

DFD level 1akan menjelaskan lebih detail untuk bagian dashboard setiap 

layanan. DFD level 1 dapat dilihat pada Lampiran 6. 
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4. Desain UI 

Berikut adalah desain UI pada Dashboard Layanan Administrasi Akademik di 

Universitas Dinamika yang telah dibuat untuk iterasi kedua. 

a. Tampilan dashboard dispensasi 

Halaman dashboard dispensasi ini digunakan oleh user AAK untuk 

mendapatkan kesimpulan dengan cepat dari indikator yang dapat terlihat dalam 

dashboard tersebut apakah adanya permohonan baru dari mahasiswa seperti pada 

Gambar 4.5. 

 
Gambar 4.5 Halaman dashboard dispensasi 

b. Tampilan detail dispensasi 

Fungsi ini mengambil dari data yang sudah selesai diproses oleh AAK. Data 

tersebut dapat dilihat pada Lampiran 7.  

c. Tampilan dashboard yudisium 

Halaman dashboard yudisium ini digunakan oleh user AAK untuk melihat 

berapa banyak mahsiswa yang sudah melakukan yudisium dan dapat terlihat pada 

indikator apakah sudah mencapai target yang telah ditentukan. Seperti pada Gambar 

4.6. 
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Gambar 4.6 Halaman dashboard Yudisium 

d. Tampilan proses yudisium 

Fungsi ini digunakan untuk melihat berapa banyak data yudisium masih 

dalam tahap proses. Data dapat dilihat pada Lampiran 8. 

e. Tampilan detail yudisium 

Fungsi ini mengambil dari data yang sudah selesai diproses oleh AAK. 

Data tersebut dapat dilihat pada Lampiran 9.  

f. Tampilan dashboard cuti 

Halaman dashboard cuti ini digunakan oleh user AAK untuk melihat berapa 

banyak mahsiswa yang mengajukan cuti dan dapat terlihat pada indikator proses 

tersebut telah dilakukan lebih dari 3 hari atau tidak. Seperti pada Gambar 4.7. 

 
Gambar 4.7 Halaman dashboard Cuti 
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g. Tampilan proses cuti 

Fungsi ini digunakan untuk melihat berapa banyak data cuti pada dalam 

tahap proses. Data dapat dilihat pada Lampiran 10.  

h. Tampilan detail cuti 

Fungsi ini mengambil dari data yang sudah selesai diproses oleh AAK. 

Data tersebut dapat dilihat pada Lampiran 11.  

i. Tampilan dashboard BST 

Halaman dashboard BST ini digunakan oleh user AAK untuk melihat 

berapa banyak mahsiswa yang mengajukan BST dan terdapat indikator proses 

tersebut telah dilakukan lebih dari 4 hari atau tidak. Seperti pada Gambar 4.8 

 
Gambar 4.8 Halaman dashboard BST 

j. Tampilan proses BST 

Fungsi ini digunakan untuk melihat berapa banyak data BST pada dalam 

tahap proses. Data dapat dilihat pada Lampiran 12.  

k. Tampilan detail BST 

Fungsi ini mengambil dari data yang sudah selesai diproses oleh AAK. 

Data tersebut dapat dilihat pada Lampiran 13.  

l. Sprint Review Iterasi Kedua 

Pada sprint review dilakukan testing untuk mengetahui apakah sistem yang 

telah dibuat menghasilkan output yang diharapkan. Testing dilakukan oleh Kepala 

Bagian AAK. Hasil dari uji coba dapat dilihat pada tabel 4.3. 
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Tabel 4.3 Uji coba sprint iterasi kedua 

No Tujuan Input Output Status 

1. Mengakses 

halaman dashboard 

dispensasi 

Klik tombol dispensasi Mengalihkan 

halaman 

dispensasi 

Sukses 

2. Indikator dispensasi 

memunculkan hasil 

“baik” 

Proses dispensasi 

kurang dari 3 hari atau 

tidak ada permohonan 

Muncul pesan 

“Baik” 

Sukses 

3. Indikator dispensasi 

memunculkan hasil 

“cukup” 

Proses dispensasi pas 3 

hari 

Muncul pesan 

“Cukup” 

Sukses 

4. Indikator dispensasi 

memunculkan hasil 

“kurang” 

Proses dispensasi lebih 

dari 3 hari 

Muncul pesan 

“Kurang” 

Sukses 

5. Mengakses 

halaman dashboard 

yudisium 

Klik tombol yudisium Mengalihkan 

halaman 

yudisium 

Sukses 

6. Indikator yudisium 

memunculkan hasil 

“baik” 

Target tercapai lebih 

dari yang ditargetkan 

Muncul pesan 

“Baik” 

Sukses 

7. Indikator yudisium 

memunculkan hasil 

“cukup” 

Target tercapai sekitar 

yang ditargetkan 

Muncul pesan 

“Cukup” 

Sukses 

8. Indikator yudisium 

memunculkan hasil 

“kurang” 

Target belum tercapai Muncul pesan 

“Kurang” 

Sukses 

9. Mengakses 

halaman dashboard 

cuti 

Klik tombol cuti Mengalihkan 

halaman cuti 

Sukses 

10. Indikator cuti 

memunculkan hasil 

“baik” 

Proses cuti kurang dari 

3 hari atau tidak ada 

permohonan 

Muncul pesan 

“Baik” 

Sukses 

11. Indikator cuti 

memunculkan hasil 

“cukup” 

Proses cuti pas 3 hari Muncul pesan 

“Cukup” 

Sukses 

12. Indikator cuti 

memunculkan hasil 

“kurang” 

Proses cuti lebih dari 3 

hari 

Muncul pesan 

“Kurang” 

Sukses 

13. Mengakses 

halaman dashboard 

BST 

Klik tombol BST Mengalihkan 

halaman ke 

BST 

Sukses 

14. Indikator BST 

memunculkan hasil 

“baik” 

Proses BST kurang 

dari 4 hari atau tidak 

ada permohonan 

Muncul pesan 

“Baik” 

Sukses 
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Tabel 4.3 Uji coba sprint iterasi kedua (Lanjutan) 

No Tujuan Input Output Status 

15. Indikator BST 

memunculkan hasil 

“cukup” 

Proses BST pas 4 hari Muncul pesan 

“Cukup” 

Sukses 

16. Indikator BST 

memunculkan hasil 

“kurang” 

Proses BST lebih dari 

4 hari 

Muncul pesan 

“Kurang” 

Sukses 

 

Feedback yang didapatkan setelah melakukan demo ke bagian AAK untuk 

iterasi kedua dijelaskan pada table dibawah ini. Feedback dikerjakan hingga selesai, 

kemudian dilanjutkan ke sprint ketiga. Hasil feedback pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4  Feedback iterasi Kedua 

No Fungsional Feedback 

1 PB 3-6 - Menunjukan jumlah berapa 

banyak layanan yang diproses 

- Layanan diproses sesuai jam kerja 

mulai dari senin sampai jumat 

2 Detail data yang sedang diproses 

ataupun selesai 

- Menghapus bagian email 

Hasil revisi dari sprint iterasi kedua sebagai berikut. 

a. Tampilan detail dashboard  

Detail dashboard yang telah direvisi telah memberikan jumlah banyaknya 

layanan yang perlu diproses, begitu juga proses sudah disesuaikan dengan jam 

kerja AAK dan telah merubah hasil setiap bulan dibagi menjadi setiap semester. 

Selengkapnya seperti pada Gambar 4.9. 
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Gambar 4.9 Tampilan Detail Dashboard sprint review iterasi kedua 

b. Tampilan detail layanan telah selesai 

Fungsi ini yang telah direvisi mengambil data yang sudah selesai diproses 

oleh AAK tanpa adanya email. Hasil revisi dapat dilihat pada Lampiran 14.  

4.1.3 Sprint Iterasi Ketiga 

Sprint Iterasi Ketiga menghasilkan fitur-fitur tambahan seperti setting untuk 

memberikan indicator pada setiap layanan dan fitur export data layanan. 

1. Context Diagram 

Berikut adalah Context Diagram untuk sprint ketiga  

 
Gambar 4.10 Context Diagram iterasi ketiga 

Pada Context Diagram tersebut, ditambahkan data setting dari user AAK ke 

sistem dan data dokumen dari sistem ke user AAK. 
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2. Data Flow Diagram Level 0 (DFD level 0) 

DFD level 0 terdiri dari kebutuhan tambahan untuk aplikasi ini. DFD level 

0 dapat dilihat Lampiran 15. 

3. Data Flow Diagram Level 1 (DFD level 1) 

DFD level 1akan menjelaskan lebih detail untuk bagian setting dan export 

setiap layanan. DFD level 1 dapat dilihat pada Lampiran 16. 

4. Desain UI 

Berikut adalah desain UI pada Dashboard Layanan Administrasi Akademik 

di Universitas Dinamika yang telah dibuat untuk iterasi ketiga. 

a. Tampilan setting 

Pada tampilan setting ini terdapat dua macam fungsi yang dapat digunakan 

yaitu merubah target dari keempat layanan aplikasi dan merubah semester. 

 
Gambar 4.11 Halaman Setting 

b. Tampilan Laporan 

Halaman ini berisi data laporan setiap layanan yang sudah selesai diproses 

oleh AAK dapat dilihat pada Lampiran 17. 

c. Tampilan export excel 

Halaman atau hasil dari laporan sebelumnya diexport kedalam excel dan 

sistem akan otomatis mendownload excel tersebut seperti pada Lampiran 18. 

5. Sprint Review Iterasi Ketiga 

Pada sprint review dilakukan testing digunakan untuk mengetahui apakah 

sistem yang telah dibuat menghasilkan output yang diharapkan. Testing dilakukan 

oleh Kepala Bagian AAK. Hasil uji coba dapat dilihat pada tabel 4.5. 
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Tabel 4.5 Uji coba sprint iterasi ketiga 

No Tujuan Input Output Status 

1. Mengakses halaman 

setting 

Menekan tombol 

setting 

Mengalihkan halaman 

setting 

Sukses 

2. Dapat mengupdate 

daftar setting 

Merubah 

dispensasi, 

yudisium, cuti, 

dan BST 

Data target berhasil 

dirubah 

Sukses 

3. Mengakses halaman 

laporan 

Menekan tombol 

laporan 

Mengalihkan halaman 

laporan 

Sukses 

4. Export ke excel Menekan tombol 

export pada 

halaman laporan 

Website otomatis 

mendowload excel 

Sukses 

 

Feedback yang didapatkan setelah melakukan demo ke bagian AAK untuk 

iterasi ketiga dijelaskan pada table dibawah ini. Feedback dikerjakan hingga selesai. 

Hasil dari feedback terdapat pada tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Feedback iterasi Ketiga 

No Fungsional Feedback 

1 Data tabel - Tidak perlu data email 

Hasil revisi dari sprint iterasi ketiga sebagai berikut. 

a. Tampilan Laporan 

Hasil revisi ini berisi data laporan setiap layanan yang sudah selesai 

diproses oleh AAK tanpa adanya email. Hasil dapat dilihat pada Lampiran 19. 
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4.2 Evaluasi Sistem 

Dari hasil uji coba oleh Kepala Bagian AAK pada aplikasi Dashboard 

Layanan Administrasi Akademik di Universitas Dinamika, medapatkan hasil 

berikut. 

1. Aplikasi dapat menampilkan halaman utama dengan memberikan hasil 

target dari setiap layanan dan mengvisualisasikan hasil setiap semester 

yang terbuat dari chart seperti pada gambar 4.2. 

2. Aplikasi berhasil menampilkan berbagai macam indikator dari baik, 

cukup, dan kurang untuk setiap layanan, seperti pada gambar 4.3-4.6. 

3. Pada halaman detail layanan dashboard telah menampilkan berbagai 

informasi seperti target layanan, jumlah layanan yang perlu segera 

diproses, hasil dari indikator pada layanan tersebut, chart untuk setiap 

semester dan tabel. Hal ini dapat dibuktikan pada gambar 4.7. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil implementasi dan evaluasi pada Rancang Bangun 

Dashboard Layanan Administrasi Akademik Di Universitas Dinamika, maka dapat 

dibuat kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pada halaman utama aplikasi menampilkan semua indikator dari 

layanan dispensasi, Berhenti Studi Sementara (BSS) atau cuti, yudisium 

dan Berhenti Studi Tetap (BST).  

2. Berdasarkan hasil pengujian sprint iterasi kedua untuk halaman detail 

dari keempat layanan telah dapat menampilkan berbagai macam 

indikator seperti baik, cukup dan kurang. 

3. Hasil sprint iterasi ketiga dapatnya merubah target dari setiap indikator 

layanan. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil dari implementasi dan evaluasi yang telah dicoba dapat 

diberikan saran untuk pengembangan sistem ini sebagai berikut: 

1. Dapat ditingkatkannya sistem keamanan pada aplikasi. 

2. Sistem dapat dikembangkan berbasis android. 

3. Menyempurnakan UI dan UX. 
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