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ABSTRAK 
 

Pengelolaan data-data dengan efisien merupakan hal yang 
penting untuk mengetahui keadaan institusi dan mengambil 
keputusan penting bagi para petinggi institusi. Institut Teknologi 
Sepuluh Nopember memiliki unit khusus yang berfungsi untuk 
memantau kinerja setiap unit yang bekerja pada Institut Teknologi 
Sepuluh Nopember, yaitu Unit Pengelolaan dan Pengendalian 
Program, atau disingkat sebagai UP3. Untuk menjalankan tugas 
yang diemban, UP3 ITS mengembangkan sistem informasi data 
kinerja berbasis web. 

Pada kerja praktek saat ini kami ditugaskan untuk 
mengembangkan sebuah dashboard pada web data kinerja untuk 
memudahkan UP3 memahami data yang dimilikinya. kami 
menampilkan data kinerja dengan Framework Vue.js dan Chart.js 
dengan database yang telah tersedia dari SQL server oleh Unit 
Pengelolaan dan Pengendalian Program ITS ( UP3 ITS ). 

 
Kata kunci: database, Vue.js, Chart.js, JExcel 
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BAB I  
PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

Pengelolaan data-data dengan efisien merupakan hal yang 
penting untuk mengetahui keadaan institusi dan mengambil 
keputusan penting bagi para petinggi institusi. Institut Teknologi 
Sepuluh Nopember memiliki unit khusus yang berfungsi untuk 
memantau kinerja setiap unit yang bekerja pada Institut Teknologi 
Sepuluh Nopember, yaitu Unit Pengelolaan dan Pengendalian 
Program ITS ( selanjutnya disebut “UP3 ITS”). Untuk menjalankan 
tugas yang diemban, UP3 ITS mengembangkan sistem informasi 
data berbasis web bernama KinerjaITS. 

Pada kerja praktek ini, kami ditugaskan untuk membuat 
sebuah dashboard pada web KinerjaITS yang terdiri dari beberapa 
bagian, yaitu Umum, Mahasiswa, Kepegawaian dan Publikasi. Pada 
setiap bagian dashboard terdiri dari beberapa grafik yang berisi 
beberapa data pilihan yang masuk pada kategori bagian tersebut. 
Pembagian grafik berdasarkan bagian diperlukan agar pengguna web 
mendapatkan informasi secara umum mengenai data yang ada pada 
database KinerjaITS. 

Data yang tersedia pada SQL Server milik Unit pengelolaan 
dan pengendalian Program ITS ( UP3 ITS ) ditampilkan dalam 
bentuk grafik yang ada pada dashboard. halaman dashboard dan 
grafik dibuat menggunakan Vue.js sebagai Framework Front-end 
dan Graph.js. 

 
1.2. Tujuan 

Tujuan kerja praktek ini adalah untuk membuat dashboard dan 
menampilkan grafik yang berisi beberapa data yang ada pada 
database UP3 ITS. Grafik tersebut dapat digunakan untuk 
melakukan monitoring kinerja unit-unit yang ada.. Selain itu juga 
untuk menyelesaikan kewajiban kuliah kerja praktek di Institut 
Teknologi Sepuluh Nopember dengan beban dua SKS 

 



18 
 

1.3. Manfaat 
Manfaat dari pembuatan dashboard pada web KinerjaITS ini 

adalah untuk untuk menampilkan grafik yang berisi beberapa data 
yang ada pada database UP3 ITS. Grafik yang ditampilkan dapat 
digunakan untuk memahami secara umum data-data yang ada pada 
database UP3 ITS, memantau kinerja unit-unit yang ada dan dapat 
digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan data yang ada. 
 
1.4. Rumusan Masalah 

Berikut ini rumusan masalah pada kerja praktek 
pengembangan website Kontrak Kinerja 

 
1. Bagaimana mengimplementasikan Framework Vue.js untuk 

membuat dashboard pada KinerjaITS 
2. Bagaimana mengolah data yang ada pada database UP3 ITS 

untuk ditampilkan dalam bentuk grafik 
3. Bagaimana mengimplementasikan Graph.js untuk membuat 

grafik yang berisikan data dari database UP3 ITS 
 
1.5. Lokasi dan Waktu Kerja Praktek 

Dikarenakan adanya pandemi COVID-19, kerja praktek ini 
dikerjakan  di kediaman masing-masing mahasiswa dan waktu kerja 
secara fleksibel 

 
 

1.6. Metodologi Kerja Praktek 
Tahapan pengerjaan kerja praktek dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 
 

1. Perumusan Masalah 
 
Untuk mengetahui masalah apa saja yang harus diselesaikan, 

penulis harus memahami alasan mengapa mereka butuh fungsi-
fungsi tersebut. Dijelaskan juga bagaimana cara alur sistem yang 
telah ada bekerja. Hal-hal tersebut juga dijelaskan pada awal 
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pertemuan dengan pembimbing lapangan kerja praktek. Hasil dari 
penjelasan tersebut menghasilkan gambaran penting mengenai data 
apa saja yang harus diolah agar dapat menampilkan informasi yang 
berguna pada dashboard sistem informasi UP3 ITS. Dari informasi 
yang didapatkan, diketahui bahwa server UP3 ITS menggunakan 
database SQL, framework yang digunakan adalah Vue.JS dan 
selama pengembangan menggunakan SQL Server Management 
Studio dan Visual Studio Code. 

 
2. Studi Literatur 

Setelah penulis mengetahui database, bahasa pemrograman 
dan tools yang akan digunakan, hal yang perlu dilakukan adalah 
melakukan studi literatur lebih lanjut agar dapat membuat 
implementasi tampilan grafik dari data yang telah tersedia agar dapat 
ditampilkan pada dashboard website UP3 ITS. pada tahap ini penulis 
melakukan pencarian, pengumpulan, pembelajaran dan mencari cara 
memanfaatkan Chart.js untuk menampilkan grafik yang 
menampilkan grafik berdasarkan data yang ada. Informasi ini dapat 
dicari di internet, terutama dokumentasi yang tersedia untuk 
mengimplementasikan grafik pada web. 

 
3. Analisis dan Perancangan 

Tahap ini meliputi penjelasan mengenai fungsi yang ada 
berdasarkan studi literatur dan pembelajaran pembuatan grafik dari 
data yang sudah ada. Tahap ini menjelaskan alur dari implementasi 
yang akan dilakukan. 

Langkah-langkah yang dikerjakan juga didefinisikan di tahap 
ini sebagai berikut: 
a. Memahami elemen dari tabel-tabel yang digunakan oleh 

database. 
b. Memahami jenis-jenis chart dan fungsinya. 
c. Memahami desain perancangan dashboard yang akan dibuat di 

website. 
d. Memahami data yang ditampilkan oleh tabel untuk ditampilkan 

dalam bentuk grafik. 
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e. Memahami framework Vue.JS sebagai framework yang 
digunakan pada website UP3. 

f. Memahami fungsi-fungsi yang disediakan oleh Chart.Js sebagai 
penyedia tampilan grafik dari data yang disediakan oleh UP3 
ITS.  



21 
 

 
4. Implementasi Sistem 

Implementasi sistem dilakukan berdasarkan kebutuhan dari 
perlunya full stack developer sehingga memudahkan jalannya 
aplikasi web dengan database yang sudah ter-query. Pada tahap ini 
kami membuat beberapa fungsi yang bertujuan untuk menampilkan 
beberapa grafik data berdasarkan data yang ada pada database web 
KinerjaITS. Kami juga melakukan desain layout untuk beberapa 
jenis data yang ada pada web dan hal tersebut dikerjakan dalam 
durasi kurang lebih tiga bulan. 

 
5. Pengujian dan Evaluasi 

Pengujian dilakukan dengan melakukan demonstrasi tampilan 
grafik dari database. Tahap awal pengujian adalah dengan 
melakukan testing munculnya grafik secara lokal, kemudian 
dilakukan demonstrasi kepada pembimbing lapangan kerja praktik 
apakah grafik muncul pada halaman dashboard dan sesuai dengan 
kebutuhan lapangan. Tujuan dari pengujian tersebut agar 
menghasilkan evaluasi yang tepat apakah fungsi yang digunakan 
sesuai dengan tujuan atau kebutuhan yang ada. 

 
6. Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan yang kami dapatkan diantaranya adalah 
diperlukan penyesuaian terhadap masalah untuk membuat suatu 
fungsi yang sesuai dengan kebutuhan yang ada. Hal itu dilakukan 
karena setiap data grafik yang ditampilkan pada dashboard memiliki 
nilai yang berbeda-beda. Kemudian diperlukan juga komunikasi 
apabila terdapat informasi yang kurang jelas agar tidak terjadi 
kesalahan selama proses mengerjakan. Terjadinya kesalahan dalam 
memahami permasalahan akan menyebabkan fungsi yang dibuat 
tidak sesuai dengan kebutuhan, apalagi fungsi tersebut menampilkan 
informasi penting yang dibutuhkan dari database client. 
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1.7. Sistematika Laporan 
Laporan kerja praktek ini terdiri dari enam bab dengan rincian 

sebagai berikut: 
 

1. Bab I Pendahuluan 
Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang 

permasalahan, tujuan, waktu pelaksanaan, serta sistematika 
pengerjaan kerja praktek dan penulisan laporan kerja praktek. 

 
2. Bab II Profil Perusahaan 

Pada bab ini, dijelaskan dengan detail tentang profil 
perusahaan tempat kami melaksanakan kerja praktek, yakni Unit 
Pengelolaan dan Pengendalian Program (UP3) - Institut Teknologi 
Sepuluh Nopember Surabaya. 

 
3. Bab III Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini, dijelaskan tentang tinjauan pustaka dan literatur 
yang digunakan dalam penyelesaian kerja praktek di Unit 
Pengelolaan dan Pengendalian Program (UP3) - Institut Teknologi 
Sepuluh Nopember Surabaya. 

 
4. Bab IV Implementasi Sistem 

Pada bab ini berisi penjelasan tahap-tahap yang dilakukan 
untuk proses implementasi fungsi query dan tampilan layout web 
Kontrak Kinerja dengan framework Vue.js serta bantuan library 
Jexcel dalam penampilan data. 

 
5. Bab V Pengujian dan Evaluasi 

Pada bab ini, dijelaskan tentang hasil pengujian dan evaluasi 
dari sistem yang telah dikembangkan selama pelaksanaan kerja 
praktek di Unit Pengelolaan dan Pengendalian Program (UP3) - 
Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. 
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6. Bab VI Kesimpulan dan Saran 
Pada bab ini, dipaparkan kesimpulan yang dapat diambil dan 

juga saran selama pengerjaan kerja praktik. 
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BAB II  
PROFIL PERUSAHAAN  

 
2.1. Profil Unit Pengelolaan dan Pengendalian Program (UP3) - 

Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 

Unit Pengelolaan dan Pengendalian Program (UP3) Institut 
Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya adalah sebuah unit 
yang dibentuk oleh ITS yang sesuai namanya dibentuk untuk 
mengelola dan mengendalikan program-program yang dijalankan 
oleh ITS. 

2.1.1. Tugas Unit Pengelolaan dan Pengendalian Program 
(UP3) - Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 

● Membantu merumuskan kebijakan dalam subbidang 
pengelolaan dan pengendalian program 

● Membina, mengarahkan, dan mengembangkan kompetensi 
dan talenta personil dalam unit kerja 

● Menyelenggarakan program kerja dan kegiatan yang selaras 
dengan kebijakan dala subbidang pengelolaan dan 
pengendalian program 

● Mengevaluasi kinerja hasil program kerja dan kegiatan 
dalam subbidang pengelolaan dan pengendalian program 

● Menyelenggarakan pelayanan prima dalam subbidang 
pengelolaan dan pengendalian program dengan prinsip 
reformasi birokrasi dan zona integritas 
 

2.1.2. Fungsi Unit Pengelolaan dan Pengendalian Program 
(UP3) - Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 

● Penyiapan penyusunan rencana induk pengembangan, 
rencana strategis organisasi, dan rencana operasional 
organisasi 

● Pengordinasian penyusunan rencana kegiatan dan anggaran 
● Pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan program kerja 
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● Penyelarasan program kerja ITS dengan seluruh unit di 
bawah Rektor 

● Pengoordinasian perancangan pangkalan data terpadu ITS 
● Pengelolaan data stewardship dari berbagai sumber secara 

terpadu yang diperlukan untuk pengambilan kebijakan ITS 
dan pelaporan 

● Pengukuran dan pelaporan kinerja organisasi untuk semua 
level organisasi 

● Pengoordinasian dan penyusunan pelaporan organisasi 
secara berkala 

● Penyelenggaraan sistem pengendalian intern ITS 
● Perancangan dan pemantauan strategi organisasi terkait 

pemeringkatan ITS di level nasional 
● Penyelenggaraan survei kepuasan stakeholder terhadap 

layanan organisasi 
● Pelaksanaan identifikasi dan penelusuran hambatan dan 

penyimpangan pelaksanaan program kerja ITS, serta 
memberikan alternatif usulan-usulan perbaikan 

● Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan 
program kerja subbidang pengelolaan dan pengendalian 
program  
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BAB III  
TINJAUAN PUSTAKA 

 
Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai dasar teori yang 

digunakan selama proses kerja praktek. 
 

3.1. Pemrograman Database 
Basis data (database) adalah kumpulan informasi yang 

disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat 
diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh 
informasi dari basis data tersebut[1]. 
 Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan 
memanggil kueri (query) basis data disebut sistem manajemen basis 
data (database management system, DBMS). Sistem basis data 
dipelajari dalam ilmu informasi. 

Konsep dasar dari basis data adalah kumpulan dari catatan-
catatan, atau potongan dari pengetahuan. Sebuah basis data memiliki 
penjelasan terstruktur dari jenis fakta yang tersimpan di dalamnya, 
penjelasan ini disebut skema. Skema menggambarkan objek yang 
diwakili suatu basis data, dan hubungan di antara objek tersebut. 

 
 

3.1.1. Visual Studio Code  
Visual Studio Code, atau disingkat sebagai VSCode adalah 

editor teks cross-platform buatan Microsoft dengan kerangka kerja 
Electron, dimana Electron biasa digunakan untuk melakukan deploy 
aplikasi Node.js. VSCode sendiri secara dibuat secara dominan 
menggunakan bahasa JavaScript dan TypeScript. Sebagai editor 
teks, VSCode mendukung banyak bahasa pemrograman dan bahasa 
markup. VSCode juga dilengkapi tambahan plug-ins yang dibuat 
oleh komunitas. VSCode sendiri merupakan aplikasi yang terjaga 
oleh lisensi perangkat lunak bebas pakai. 
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3.1.2. JavaScript 
JavaScript adalah bahasa pemrograman yang dapat 

digunakan pada client-side dan server-side  untuk membuat halaman 
web interaktif[2]. Untuk membuat halaman web interaktif, 
JavaScript berinteraksi dengan tampilan yang ada pada HTML dan 
CSS, sehingga mengubah tampilan website yang statik menjadi 
dinamis. JavaScript biasanya digunakan untuk aplikasi berbasis web 
dan web browser, namun penggunaannya sendiri juga ada pada 
server dan piranti keras tertanam ( Embedded Hardware ) 
 

3.1.3. Vue.js 
Vue.js adalah framework progresif untuk membangun user 

interface. Framework ini bisa diintegrasikan dengan berbagai 
library[3]. Vue.js sendiri didistribusikan secara open source. 

 
3.1.4. Chart.js 

Chart.js adalah library grafik berbasis Javascript yang gratis 
dan open source untuk visualisasi data yang mendukung 8 jenis tipe 
grafik, yaitu: bar, line, area, pie, bubble, radar dan scatter. Chart.js 
dibuat oleh pengembang web berbasis London, Nick Downia dan 
sekarang telah dikembangkan lebih lanjut oleh komunitas Github[4]. 
Library grafik ini tersedia di bawah lisensi MIT[6]. 
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BAB IV  
IMPLEMENTASI SISTEM 

 
 Pada bab ini menjelaskan tahap implementasi yang 
dilakukan, terdapat 15 fungsi yang dikerjakan dengan semua hasil  
sudah dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan. 
 
 

 
 

Gambar 4.1 Hasil tampilan web Dashboard 

 
Hubungan antara seluruh komponen yang ada pada bab ini dapat 
dilihat pada gambar Diagram Component 1 : 
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Diagram Component 1. Komponen Diagram yang menunjukkan hubungan antara 
Umum.vue, Mahasiswa.vue, Kepegawaian.vue dan Publikasi.vue. 
 
 
4.1. Menampilkan Dashboard Bagian Umum  

 
4.1.1 Deskripsi 

Menampilkan Grafik yang berisi beberapa data secara 
umum dari masing-masing bagian, yang berupa data dari 
bagian Kemahasiswaan, Kepegawaian dan Publikasi 

 
4.1.2. Parameter 

Tidak ada parameter yang digunakan pada bagian ini. 
 

4.1.3. Data 
Data yang digunakan untuk ditampilkan pada bagian ini 

adalah JSON yang berisi data Prestasi, Akreditasi dan Dosen. 
data tersebut telah tersedia pada bagian Data Terintegrasi 

 
4.1.4. Hubungan dengan komponen lain 
  
 

 
Diagram Component 2. Komponen Diagram yang menunjukkan hubungan antara 
Dashboard bagian umum (Umum.vue) dengan komponen lain. 
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Komponen Dashboard bagian Umum (selanjutnya disebut 

dengan Umum.vue) menggunakan tiga modul, yaitu axios.js, 
Graph.js dan api.js. modul api.js digunakan untuk 
pemanggilan API ke server. axios.js digunakan untuk 
menerima API dari server. Graph.js berfungsi untuk 
menampilkan data berdasarkan data yang telah didapatkan 
dari server. 

 
Komponen Umum.vue membutuhkan input yang berupa 

metadata yang berisi tabel yang ada pada Data Integrasi pada 
bagian Prestasi (integrasiPrestasi), Akreditasi 
(integrasiAkreditasi) dan Dosen (integrasiDosen). 

 
Komponen Umum.vue menghasilkan output yang berupa 

grafik Total Lomba yang diikuti Mahasiswa , Jumlah 
Akreditasi Departemen di ITS, Jumlah Jenis Dosen 
Fungsional di ITS dan Jumlah Golongan Dosen di ITS 
menggunakan data prestasi, peringkat, fungsional dan 
golongan. 

 
4.1.5. Source Code 

Source code yang digunakan untuk menampilkan grafik 
yang berisi beberapa data pada Dashboard Umum dapat 
dilihat pada gambar Kode 4.1-4.16 

 

Kode 4.1 
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Kode 4.1 berfungsi untuk menampilkan judul setiap grafik pada 
Dashboard Umum. 

  
Kode 4.2 

Kode 4.2 berfungsi untuk mengimport library yang dibutuhkan 
dalam membuat return array untuk menyimpan data dari Data 

Integrasi untuk dashboard Umum. 



33 
 

 
Kode 4.3 

Kode 4.3 berfungsi untuk menjalankan fungsi axios untuk 
mengambil data dari Data Integrasi bagian Prestasi, Akreditasi, dan 

Dosen. Data tersebut berada dalam result, kemudian disimpan 
dalam variabel sementara. 

Kode 4.4 
Kode 4.4 berfungsi untuk menghitung jumlah prestasi yang ada 

pada masing-masing fakultas. Hasilnya akan dimasukkan ke dalam 
variabel prestasi. 



34 
 

Kode 4.5 
Kode 4.5 berfungsi untuk menghitung jumlah akreditasi yang ada 
pada masing-masing departemen. Hasilnya akan dimasukkan ke 

dalam variabel peringkat. 

 
Kode 4.6 

Kode 4.6 berfungsi untuk menghitung total jabatan fungsional 
dosen. Hasilnya akan dimasukkan ke dalam variabel fungsional. 

Kode 4.7 
Kode 4.7 berfungsi untuk menghitung jumlah masing-masing 
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golongan tenaga pendidik. Hasilnya akan dimasukkan ke dalam 
variabel golongan. 

 

 
Kode 4.8 

Kode 4.8 berfungsi untuk membuat variabel yang digunakan untuk 
menampilkan data pada grafik. 

 
Kode 4.9 
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Kode 4.9 berfungsi untuk push data pada variabel sementara 
peringkat, fungsional, dan golongan ke dalam variabel yang 

digunakan untuk menampilkan grafik. 

  
Kode 4.10 

Kode 4.10 berfungsi untuk memuat kodingan yang sudah ada ke 
halaman browser. 

 
Kode 4.11 

Kode 4.11 berfungsi untuk membuat variabel yang berisi canvas 
untuk menampilkan grafik. 
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Kode 4.12 

Kode 4.12 berfungsi untuk membuat grafik pertama, yaitu grafik 
yang berisi jumlah prestasi yang ada pada masing-masing fakultas. 
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Kode 4.13 

Kode 4.13 berfungsi untuk membuat grafik kedua, yaitu grafik 
yang berisi total akreditasi yang dimiliki oleh masing-masing 

departemen. 
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Kode 4.14 

Kode 4.14 berfungsi untuk membuat grafik ketiga, yaitu grafik 
yang berisi total jabatan fungsional dosen yang ada di ITS. 
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Kode 4.15 

Kode 4.15 berfungsi untuk membuat grafik ketiga, yaitu grafik 
yang berisi total golongan tenaga pendidik yang ada di ITS. 
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Kode 4.16 

Kode 4.16 berfungsi untuk melakukan render pada grafik yang 
akan ditampilkan, dan tambahan styling css untuk halaman 

dashboard. 
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4.2. Menampilkan Dashboard Bagian Mahasiswa  

 
4.2.1  Deskripsi 

Menampilkan Grafik yang berisi beberapa data secara 
umum dari masing-masing bagian, yang berupa data dari 
bagian Kemahasiswaan 

 
4.2.2. Parameter 

Tidak ada parameter yang digunakan pada fungsi ini. 
 

4.2.3. Data 
Data yang digunakan untuk ditampilkan pada bagian ini 

adalah JSON yang berisi data Prestasi, Mahasiswa dan 
Kelulusan. data tersebut telah tersedia pada bagian Data 
Terintegrasi 

  
4.2.4. Hubungan dengan komponen lain 
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Diagram Component 3. Komponen Diagram yang menunjukkan hubungan antara 
Dashboard bagian mahasiswa (Mahasiswa.vue) dengan komponen lain. 
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Komponen Dashboard bagian Mahasiswa (selanjutnya 
disebut dengan Mahasiswa.vue) menggunakan tiga modul, 
yaitu axios.js, Graph.js dan api.js. modul api.js digunakan 
untuk pemanggilan API ke server. axios.js digunakan untuk 
menerima API dari server. Graph.js berfungsi untuk 
menampilkan data berdasarkan data yang telah didapatkan 
dari server. 

 
Komponen Mahasiswa.vue membutuhkan input yang 

berupa metadata yang berisi tabel yang ada pada Data 
Integrasi pada bagian Mahasiswa (integrasiMahasiswa), 
Kelulusan (integrasiKelulusan) dan 
Prestasi(integrasPrestasi). 

 
Komponen Mahasiswa.vue menghasilkan output yang 

berupa grafik Persentase Mahasiswa Aktif per Jenjang , 
Jumlah Lomba yang diikuti per Tahun, Jumlah 
Wisudawan per Tahun dan Rerata Lama Studi per Tahun 
menggunakan data jenjangMahasiswa, listLomba, wisudawan 
dan lamaStudi. 

 
4.2.5. Source Code 

Source code yang digunakan untuk menampilkan grafik 
yang berisi beberapa data pada Dashboard Mahasiswa dapat 
dilihat pada gambar kode 4.17-4.30 
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Kode 4.17 

Kode 4.17 berfungsi untuk menampilkan judul grafik pada 
Dashboard Mahasiswa. 

 

 
 Kode 4.18. 
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Kode 4.18 berfungsi untuk mengimport library yang 
dibutuhkan dalam membuat return array untuk menyimpan 
data dari Data Integrasi untuk dashboard Mahasiswa. 

 
Kode 4.19. 

Kode 4.19 berfungsi untuk menjalankan fungsi axios untuk 
mengambil data dari Data Integrasi bagian Mahasiswa, 
Kelulusan dan Prestasi. Data tersebut berada dalam result, 
kemudian disimpan dalam variabel sementara. 

Kode 4.20. 

Kode 4.20 berfungsi untuk menghitung jumlah mahasiswa 
yang aktif pada masing-masing jenjang pendidikan. Hasilnya 
akan dimasukkan ke dalam variabel muridaktif. 
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Kode 4.21. 

Kode 4.21 berfungsi untuk menghitung jumlah lomba 
nasional dan internasional yang diikuti oleh mahasiswa. 
Hasilnya akan dimasukkan ke dalam variabel prestasinas dan 
prestasiinter. 

 
Kode 4.22. 

Kode 4.22 berfungsi untuk menghitung jumlah wisudawan 
pada masing-masing jenjang pendidikan. Hasilnya akan 
dimasukkan ke dalam variabel wisudatime. 
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Kode 4.23. 

Kode 4.23 berfungsi untuk  menghitung rata-rata lama 
mahasiswa yang lulus pada tahun tertentu. Hasilnya akan 
dimasukkan ke dalam variabel reratalulus. 

  
Kode 4.24.  

Kode 4.24 berfungsi untuk  memuat kodingan yang sudah 
ada ke halaman browser. 

 
Kode 4.25.  

Kode 4.25 berfungsi untuk  membuat variabel yang berisi 
canvas pada html untuk menampilkan grafik di dashboard 
Mahasiswa. 
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Kode 4.26. 

Kode 4.26 berfungsi untuk  membuat grafik pertama 
berbentuk pie pada dashboard Mahasiswa yang berisi data 
mahasiswa aktif. 
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Kode 4.27. 
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Kode 4.27 berfungsi untuk  membuat grafik kedua berbentuk 
line pada dashboard Mahasiswa yang berisi data prestasi 
mahasiswa pada lomba nasional dan internasional. 

Kode 4.28.a 
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Kode 4.28.b  

Kode 4.28.a dan 4.28.b berfungsi untuk  membuat grafik 
ketiga berbentuk line pada dashboard Mahasiswa yang berisi 
waktu banyaknya wisudawan pada masing-masing jenjang 
pada 3 tahun terakhir. 

  
Kode 4.29.  
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Kode 4.29 berfungsi untuk  membuat grafik ketiga berbentuk 
bar pada dashboard Mahasiswa yang waktu rata-rata 
mahasiswa pada setiap jenjang untuk lulus. 

 
Kode 4.30.  

Kode 4.30 berfungsi untuk melakukan render grafik pada 
dashboard Mahasiswa, dan tambahan styling css. 

 

4.3. Menampilkan Dashboard Bagian Kepegawaian  
 

4.3.1 Deskripsi 
Menampilkan Grafik yang berisi beberapa data secara 

umum dari masing-masing bagian, yang berupa data dari 
bagian Kepegawaian 

 
4.3.2. Parameter 

Tidak ada parameter yang digunakan pada fungsi ini. 
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4.3.3. Data 
Data yang digunakan untuk ditampilkan pada bagian ini 

adalah JSON yang berisi data Daftar Tendik, Daftar Dosen, 
Dosen Sinta dan Abmas. data tersebut telah tersedia pada 
bagian Data Terintegrasi 

 
4.3.4. Hubungan dengan komponen lain 
 
 

 
Diagram Component 3. Komponen Diagram yang menunjukkan hubungan antara 
Dashboard bagian kepegawaian (Kepegawaian.vue) dengan komponen lain. 
 

Komponen Dashboard bagian Kepegawaian (selanjutnya 
disebut dengan Kepegawaian.vue) menggunakan tiga modul, 
yaitu axios.js, Graph.js dan api.js. modul api.js digunakan 
untuk pemanggilan API ke server. axios.js digunakan untuk 
menerima API dari server. Graph.js berfungsi untuk 
menampilkan data berdasarkan data yang telah didapatkan 
dari server. 

 
Komponen Kepegawaian.vue membutuhkan input yang 

berupa metadata yang berisi tabel yang ada pada Data 
Integrasi pada bagian Tendik (integrasiTendik), Dosen 
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(integrasiDosen), Dosen Sinta (integrasiDosenSinta) dan 
Abmas(integrasAbmas). 

 
Komponen Kepegawaian.vue menghasilkan output yang 

berupa grafik Jumlah Tenaga Pendidik per Fakultas , 
Jumlah Dosen per Fakultas, Jumlah sitasi Scopus dosen 
per Fakultas dan Jumlah Abmas per Fakultas 
menggunakan data listTendik, listDosen, listScopus dan 
listAbmas. 

 
4.3.5. Source Code 

Source code yang digunakan untuk menampilkan grafik 
yang berisi beberapa data pada Dashboard Kepegawaian dapat 
dilihat pada gambar Kode 4.31-4.46 

 

 
Kode 4.31. 

Kode 4.31 berfungsi untuk menampilkan judul grafik pada 
bagian Kepegawaian. 
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 Kode 4.32. 

Kode 4.32 berfungsi untuk mengimport library yang 
dibutuhkan untuk dashboard Kepegawaian. 

  
Kode 4.33.  
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Kode 4.33 berfungsi untuk membuat return array untuk 
menyimpan data dari Data Integrasi untuk dashboard 
Kepegawaian dan array yang berisi nama departemen untuk 
mencocokkan berdasarkan fakultas dari Data Integrasi. 

 

Kode 4.34.  
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Kode 4.34 berisi nama departemen pada setiap fakultas 
untuk mencocokkan berdasarkan dari Data Integrasi. 

 
Kode 4.35.  

Kode 4.35 berfungsi menjalankan fungsi axios untuk 
mengambil data dari Data Integrasi bagian Tenaga Pendidik,, 
Dosen, Dosen Sinta dan Abmas. Data tersebut berada dalam 
result, kemudian disimpan dalam variabel sementara. 

 
Kode 4.36.  
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Kode 4.36 berfungsi menghitung jumlah tenaga pendidik per 
fakultas. Hasilnya dimasukkan ke dalam variabel sementara. 

 
Kode 4.37. 

Kode 4.37 berfungsi menghitung jumlah dosen per fakultas. 
Hasilnya dimasukkan ke dalam variabel sementara. 

 

Kode 4.38. 

Kode 4.38 berfungsi menghitung jumlah sitasi Scopus yang 
dimiliki dosen per fakultas. Hasilnya dimasukkan ke dalam 
variabel sementara. 
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Kode 4.39. 

Kode 4.39 berfungsi menghitung jumlah abmas per fakultas. 
Hasilnya dimasukkan ke dalam variabel sementara. 

 
Kode 4.40.  

Kode 4.40 berfungsi memuat data tersebut ke dalam grafik 
yang nantinya akan ditampilkan pada dashboard 
Kepegawaian. 

  
Kode 4.41.  
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Kode 4.41 berfungsi membuat variabel yang berisi canvas 
pada html untuk menampilkan grafik di dashboard 
Kepegawaian. 

 
Kode 4.42.  

Kode 4.42 berfungsi menampilkan grafik berjenis pie berisi 
data jumlah tenaga pendidik yang dimiliki dosen per fakultas 
pada dashboard Kepegawaian. 



62 
 

 
Kode 4.43. 

Kode 4.43 berfungsi menampilkan grafik berjenis pie berisi 
data jumlah dosen per fakultas pada dashboard Kepegawaian. 
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Kode 4.44.  

Kode 4.44 berfungsi menampilkan grafik berjenis pie berisi 
data jumlah sitasi Scopus dimiliki dosen per fakultas pada 
dashboard Kepegawaian. 
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 Kode 4.45. 

Kode 4.45 berfungsi menampilkan grafik berjenis pie berisi 
data jumlah abmas per fakultas pada dashboard Kepegawaian. 

  

Kode 4.46. 
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Kode 4.46 berfungsi melakukan render chart yang sudah 
dibuat ke canvas pada dashboard Kepegawaian. 

4.4. Menampilkan Dashboard Bagian Publikasi  
 

4.4.1 Deskripsi 
Menampilkan Grafik yang berisi beberapa data secara 

umum dari masing-masing bagian, yang berupa data dari 
bagian Publikasi 

 
4.4.2. Parameter 

Tidak ada parameter yang digunakan pada fungsi ini. 
 

4.4.3. Data 
Data yang digunakan untuk ditampilkan pada bagian ini 

adalah JSON yang berisi data Daftar Penelitian, Daftar 
Publikasi dan Daftar Publikasi Google Schoolar. data tersebut 
telah tersedia pada bagian Data Terintegrasi 

 
4.4.4. Hubungan dengan komponen lain 

 

 
Diagram Component 4. Komponen Diagram yang menunjukkan hubungan antara 
Dashboard bagian publikasi(Publikasi.vue) dengan komponen lain. 
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Komponen Dashboard bagian Publikasi (selanjutnya disebut 
dengan Publikasi.vue) menggunakan tiga modul, yaitu 
axios.js, Graph.js dan api.js. modul api.js digunakan untuk 
pemanggilan API ke server. axios.js digunakan untuk 
menerima API dari server. Graph.js berfungsi untuk 
menampilkan data berdasarkan data yang telah didapatkan 
dari server. 

 
Komponen Publikasi.vue membutuhkan input yang berupa 

metadata yang berisi tabel yang ada pada Data Integrasi pada 
bagian Penelitian(integrasiTendik), Publikasi 
(integrasiDosen) dan Publikasi Google 
(integrasiPublikasiGoogle). 

 
Komponen Publikasi.vue menghasilkan output yang berupa 

grafik Jumlah Penelitian per Tahun , Jumlah Publikasi 
Scopus per Tahun dan Jumlah Publikasi Google per 
Tahun menggunakan data listPenelitian, listScopus dan 
listGoogle. 

 
4.4.5. Source Code 

Potongan source code yang digunakan untuk menampilkan 
grafik yang berisi beberapa data secara umum dapat dilihat 
pada kode dibawah ini 
 

 
Kode 4.47 
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Kode 4.47 berfungsi untuk menampilkan judul grafik pada bagian 
Publikasi. 

 

 Kode 4.48 
Kode 4.48 berfungsi untuk mengimport library yang dibutuhkan 

untuk membuat grafik pada dashboard Publikasi. 

 
Kode 4.49 

Kode 4.49 berfungsi untuk membuat return array untuk 
menyimpan data dari Data Integrasi untuk dashboard Publikasi dan 

array yang berisi nama fakultas. 
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Kode 4.50 

Kode 4.50 berfungsi untuk menjalankan fungsi axios untuk 
mengambil data dari Data Integrasi bagian Penelitian, Publikasi dan 

Publikasi Google. Data tersebut berada dalam result, kemudian 
disimpan dalam variabel sementara. 

 

 
Kode 4.51 

Kode 4.51 berfungsi untuk menghitung jumlah penelitian pada 
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masing-masing fakultas selama tiga tahun terakhir. Hasilnya 
dimasukkan ke dalam variabel sementara. 

  
Kode 4.52 

Kode 4.52 berfungsi untuk menghitung jumlah publikasi Scopus 
pada masing-masing fakultas selama tiga tahun terakhir. Hasilnya 

dimasukkan ke dalam variabel sementara. 



70 
 

  
Kode 4.53 

Kode 4.53 berfungsi untuk menghitung jumlah publikasi Google 
Scholar pada masing-masing fakultas selama tiga tahun terakhir. 

Hasilnya dimasukkan ke dalam variabel sementara. 

 

 
Kode 4.54 

Kode 4.54 berfungsi untuk memuat kode untuk di-render pada 
dashboard Publikasi.  
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Kode 4.55 

Kode 4.55 berfungsi untuk membuat variabel yang berisi canvas 
pada html untuk menampilkan grafik di dashboard Publikasi. 
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Kode 4.56 
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Kode 4.56 berfungsi untuk membuat grafik pertama berbentuk bar 
yang berisi jumlah penelitian pada setiap fakultas pada tiga tahun 

terakhir. 

  



74 
 

  
Kode 4.57 

Kode 4.57 berfungsi untuk membuat grafik kedua berbentuk bar 
yang berisi jumlah publikasi Scopus pada setiap fakultas pada tiga 

tahun terakhir. 
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Kode 4.58.a 
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Kode 4.58.b 

Kode 4.58.a dan 4.58.b berfungsi untuk membuat grafik ketiga 
berbentuk bar yang berisi jumlah publikasi Google pada setiap 

fakultas pada tiga tahun terakhir. 
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Kode 4.59 

Kode 4.59 berfungsi untuk melakukan render grafik yang 
ditampilkan pada dashboard Publikasi, dan penambahan styling css 

untuk dashboard. 
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BAB V  
PENGUJIAN DAN EVALUASI 

 
Bab ini menjelaskan tahap pengujian yang dilakukan untuk 

komponen yang sudah dibuat dalam menampilkan grafik pada 
Dashboard Kontrak Kinerja 

 
5.1. Tujuan Pengujian 

Pengujian dilakukan terhadap fungsi VueJs yang telah dibuat 
agar fungsi VueJs tersebut telah memenuhi kriteria fungsi yang 
diminta oleh konsumen dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya 
yang dibutuhkan. 

 
5.2. Kriteria Pengujian 

Penilaian untuk pengujian didapatkan apabila pengujian 
mendapatkan hasil yang diharapkan. hasil yang diharapkan tersebut 
adalah: 

a. Menampilkan Dashboard bagian Umum 
b. Menampilkan Dashboard bagian Mahasiswa 
c. Menampilkan Dashboard bagian Kepegawaian 
d. Menampilkan Dashboard bagian Publikasi 

 
5.3. Skenario Pengujian 

Skenario pengujian dilakukan saat Dashboard web Kontrak 
Kinerja selesai dibuat sesuai kebutuhan yang diinginkan akan diuji 
dengan cara menampilkan grafik yang berisikan data-data yang 
sudah diolah dari Data Integrasi, pada Dashboard. Pengujiannya 
dilakukan untuk empat bagian Dashboard, yaitu Umum, Mahasiswa, 
Kepegawaian dan Publikasi. 

 
5.4. Hasil Pengujian 

Terdapat hasil dari code yang telah dibuat pada Bab IV 
sebelumnya: 

 
5.4.1. Menampilkan Dashboard Umum 
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 Tampilan dari Dashboard KinerjaITS bagian Umum 
dapat dilihat pada Gambar 5.1. Tampilan dari masing-
masing grafik yang ada pada Dashboard bagian Umum 
dapat dilihat pada Gambar 5.1.1-5.1.4 

 

Gambar 5.1 Hasil tampilan web Dashboard bagian Umum 
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Gambar 5.1.1 Grafik Total Lomba yang diikuti Mahasiswa Per 

Fakultas pada bagian Umum 
 

 
Gambar 5.1.2 Grafik Jumlah Akreditasi departemen di ITS pada 

bagian Umum 
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Gambar 5.1.3 Grafik Jumlah Jenis Dosen Fungsional di ITS pada 

bagian Umum 
 

 
Gambar 5.1.4 Grafik Jumlah Golongan dosen di ITS pada bagian 

Umum 
 
5.4.2. Menghitung Dashboard Mahasiswa 
  Tampilan dari Dashboard KinerjaITS bagian 

Mahasiswa dapat dilihat pada gambar 5.2. Tampilan 
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dari masing-masing grafik yang ada pada Dashboard 
bagian Mahasiswa dapat dilihat pada Gambar 5.2.1-
5.2.4 

 

 
Gambar 5.2 Hasil tampilan web Dashboard bagian Mahasiswa 

 
Gambar 5.2.1. Grafik Mahasiswa Aktif per Jenjang 
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Gambar 5.2.2. Grafik Jumlah Lomba yang diikuti per Tahun 

 
Gambar 5.2.3. Jumlah WIsudawan per Tahun 
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Gambar 5.2.4. Grafik Rata-rata lama studi per tahun 

 
5.4.3.  Menghitung Dashboard Kepegawaian 
  Tampilan dari Dashboard KinerjaITS bagian 

Kepegawaian dapat dilihat pada gambar 5.3. Tampilan 
dari masing-masing grafik yang ada pada Dashboard 
bagian Kepegawaian dapat dilihat pada Gambar 5.3.1-
5.3.4 
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Gambar 5.3 Hasil tampilan web Dashboard bagian Kepegawaian 

 
Gambar 5.3.1. Grafik Jumlah Tenaga pendidik per Fakultas 
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Gambar 5.3.2. Grafik Jumlah Dosen per Fakultas 

 
Gambar 5.3.3. Grafik Jumlah Sitasi Scopus per Fakultas 
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Gambar 5.3.4. Grafik Jumlah Abmas per Fakultas 
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5.4.4.  Menghitung Dashboard Publikasi 
  Tampilan dari Dashboard KinerjaITS bagian 

Publikasi dapat dilihat pada gambar 5.4. Tampilan dari 
masing-masing grafik yang ada pada Dashboard bagian 
Publikasi dapat dilihat pada Gambar 5.4.1-5.4.3 

 

 
Gambar 5.4 Hasil tampilan web Dashboard bagian Publikasi 

 
Gambar 5.4.1. Grafik Jumlah Penelitian per Tahun 
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Gambar 5.4.2 Grafik Publikasi Scopus per Tahun 

 
Gambar 5.4.3 Grafik Jumlah Publikasi Google per Tahun 

 
5.5. Evaluasi Pengujian 

Hasil evaluasi pengujian fungsi VueJs dapat dilihat pada 
tabel 5.1. 
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Tabel 5.1 Hasil Evaluasi Pengujian Fungsi 

No. Kriteria Pengujian Hasil Pengujian 
1 Menampilkan Dashboard Umum Terpenuhi 
2 Menampilkan Dashboard Mahasiswa Terpenuhi 
3 Menampilkan Dashboard Kepegawaian Terpenuhi 
4 Menampilkan Dashboard Publikasi Terpenuhi 

 
Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas, dapat 

disimpulkan secara keseluruhan bahwa fungsi VueJS telah 
memenuhi kriteria-kriteria yang disebutkan pada bagian-bagian 
sebelumnya. 
  
 

BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
6.1. Kesimpulan 

 Kesimpulan yang didapat setelah melakukan pengembangan 
web Kontrak Kinerja pada kegiatan kerja praktek di Unit 
Pengelolaan dan Pengendalian Program (UP3) - Institut Teknologi 
Sepuluh Nopember Surabaya adalah sebagai berikut: 

● Kami telah melaksanakan Kerja Praktek di UP3 ITS untuk 
mengembangkan dashboard untuk web KinerjaITS dari 
tanggal 1 Juli 2020 - 1 Oktober 2020 

● Kami telah membuat komponen Dashboard Umum pada web 
Kinerja ITS yang dapat menampilkan grafik Total Lomba 
yang diikuti Mahasiswa , Jumlah Akreditasi Departemen di 
ITS, Jumlah Jenis Dosen Fungsional di ITS dan Jumlah 
Golongan Dosen di ITS menggunakan modul Graph.js dan 
kerangka kerja web Vue JS 

● Kami telah membuat komponen Dashboard Mahasiswa pada 
web Kinerja ITS yang dapat menampilkan grafik Persentase 
Mahasiswa Aktif per Jenjang , Jumlah Lomba yang diikuti per 
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Tahun, Jumlah Wisudawan per Tahun dan Rerata Lama Studi 
per Tahun  menggunakan modul Graph.js dan kerangka kerja 
web Vue JS 

● Kami telah membuat komponen Dashboard Kepegawaian 
pada web Kinerja ITS yang dapat menampilkan grafik Jumlah 
Tenaga Pendidik per Fakultas , Jumlah Dosen per Fakultas, 
Jumlah sitasi Scopus dosen per Fakultas dan Jumlah Abmas 
per Fakultas menggunakan modul Graph.js dan kerangka 
kerja web Vue JS 

● Kami telah membuat komponen Dashboard Publikasi pada 
web Kinerja ITS yang dapat menampilkan grafik Jumlah 
Penelitian per Tahun , Jumlah Publikasi Scopus per Tahun dan 
Jumlah Publikasi Google per Tahun menggunakan modul 
Graph.js dan kerangka kerja web Vue JS 

 
6.2. Saran 

Saran untuk pengembangan sistem aplikasi web Kontrak 
Kinerja adalah sebagai berikut: 

● Grafik yang sudah ada ditambahkan sebuah filter waktu 
sehingga pengguna bisa melihat data pada kurun waktu 
tertentu 

● Grafik yang sudah ada ditambahkan fitur untuk 
membandingkan data pada dua fakultas atau departemen yang 
berbeda 
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