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Abstract 

SWCU library can not provide a specific report for  overall transaction data from 

a books information, borrower  the data and returns the data, so that the library 

management is difficult to analyze and make the process of decision making.  the library 

SWCU require the Exevutive Information System and its application to serve as a data 

base containing information transaction data. The purpose of this research is to build a 

database that can be used by leaders to be used as a basis for decision-making and be 

able to present information appropriate, exactly, and in quick time. Systems development 

method used is the method of prototyping and testing of the system is done using blackbox 

method, could be concluded that all the functionalities expected could work properly. 

 

Keyword : Exevutive Information System,decision making,blackbox 

 

Abstrak 

Perpustakaan UKSW belum bisa memberikan laporan yang spesifik mengenai 

keseluruhan data transaksi mulai dari data buku, data peminjaman dan data 

pengembalian, sehingga pihak manajemen perpustakaan sulit untuk melakukan analisa 

dan melakukan proses pengambilan keputusan. Dengan demikian perpustakaan UKSW 

memerlukan Sistem Informasi Eksekutif  dan aplikasinya untuk dijadikan pangkalan data 

yang berisi informasi data transaksi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun 

sebuah pangkalan data yang dapat digunakan oleh pemimpin untuk dapat digunakan 

sebagai dasar pengambilan keputusan dan mampu menyajikan informasi tepat, akurat, 

dan dalam waktu yang cepat. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah 

metode prototyping dan pengujian sistem yang dilakukan menggunakan metode 

blackbox, dapat disimpulkan bahwa seluruh fungsionalitas yang diharapkan dapat bekerja 

dengan baik. 

 

Kata Kunci : sistem informasi eksekutif, pengambilan keputusan, black box 
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1) Pendahuluan  

Kebutuhan akan informasi menjadi suatu hal yang sangat dibutuhkan bagi 

setiap orang. Kebutuhan akan informasi semakin meningkat dikarenakan tuntutan 

pengguna dimasa depan semakin meningkat pula, namun kebutuhan akan 

penggunaan teknologi juga merupakan suatu kebutuhan penting bagi para 

pengguna informasi.  

Kebutuhan akan informasi juga telah memberikan inovasi kepada berbagi 

organisasi maupun perusahan agar bisa memberikan informasi yang bergun. 

Perpustakaan Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) juga sebagai salah satu 

pusat tempat penyediaan informasi, harus bisa memberikan informasi yang 

berguna bagi masyarakat maupun bagi pihak manajemen perpustakaan itu sendiri. 

Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai data transaksi seperti data 

buku, data peminjaman buku dan data pengembalian.  

Proses penyediaan informasi saat ini pada perpustakaan UKSW belum 

bisa memberikan laporan yang spesifik mengenai keseluruhan data transaksi 

mulai dari data buku, data peminjaman dan data pengembalian yang terjadi di 

dalam perpustakaan, karena data transaksi dalam perpustakaan masih dalam 

bentuk mentah, dan harus diolah lagi untuk mendapat laporan untuk melakukan 

analasis dalam pengamabilan keputusan. Hal ini yang akan mempersulit pihak 

manajemen perpustakaan dalam melakukan analisis dan juga dalam melakukan 

proses pengambilan keputusan untuk kemajuan perpustakaan. Maka dibutuhkan 

suatu sistem yang dapat mengakses semua data transaksi mulai dari data buku, 

data peminjaman dan data pengembalian dengan mudah dan cepat.  

Sietem Informasi Eksekutif adalah suatu sistem yang menyediakan 

informasi kepada para eksekutif mengenai kinerja perisahaan secara keseluruhan 

[Raymond McLeod]. Sietem Informasi Eksekutif memberikan suatu kemudahan 

bagi pihak eksekutif untuk menyediakan akses yang cepat ke informasi-informasi 

yang terjadi saat itu dan akses langsung pada laporan-laporan manajemen. Hal ini 

menjamin mekanisme akses satu pintu bagi pihak menejemen untuk memeperoleh 

informasi dan menganalisinya untuk proses pengambilan keputusan. Dengan 

demikian perpustakaan UKSW memerlukan Sistem Informasi Eksekutif dan 

aplikasinya untuk dijadikan sumber informasi yang up to date mengenai 

perpustakaan UKSW untuk meningkatkan performance dengan memperhatikan 

tujuan akhir dari perpustakan dan mampu menyajikan informasi yang tepat, 

akurat, dan dalam waktu yang cepat.  

Tujuan yang ingin dicapai adalah merancang sebuah Sistem Informasi 

Eksekutif beserta aplikasi yang akan dijadikan pusat data yang berisi informasi 

perpustakan yang akan digunakan sebagai dasar bagi pengambilan keputusan serta 

mampu menyediakan informasi secara tepat dan akurat dengan waktu yang cepat. 

 

2) Tinjauan Pustaka 

Berbagai penelitian di bidang Sistem Informasi Eksekutif telah banyak 

dilakukan. Pada tahun 2011, Ferletin dan Gustinah [4] melakukan penelitian mengenai 

“Sistem Informasi Eksekutif penjualan Pembelian dan Persediaan pada PT.Subur 

Makmur Alam Semesta”. Pada penelitian ini penulis mencoba memanfaatkan 

Sistem Informasi Eksekutif untuk memudahkan pihak manajer dalam memperoleh 
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informasi yang cepat menyangkut lapotran laba rugi atau pembelian perusahan per 

periode dan juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Dalam penelitian 

ini penulis menggunakan metode pengembangan sistem FAST (Framework for 

the Application of System Technique). 

Pada 2010, Dwi [5] melakukan penelitian dengan judul “Sistem Informasi 

Eksekutif Produksi Tabung Gas Elpiji 3 kg (study kasus PT.Energi Multitech 

Indonesia)” pada penelitian ini  sistem informasi eksekutuif dipakai untuk 

memudahkan informasi data produksi  tabung gas elpiji 3 kg untuk menjadi 

informasi yang memudahkan proses analisa bagi tingkat eksekutif dalam 

melakukan pengambilan keputusan dan informasi yang disajajikan mudah untuk 

diakses dan mudah dipahami. 

Penelitian lain yang juga pada tahun 2011 adalah penelitian yang 

dilakukan oleh dawan [6]. Penelitian dengan judul “Sistem Informas Eksekutif 

berbasis WEB pada Fakultas Teknik Universitas Diponegoro” Sistem Informas 

Eksekutif digunakan untuk melmbantu jajaran eksekutif untuk melakukan 

pencarian dan publikasi data-data akademis dan kepegawaian Fakultas Teknik 

Universitas Diponegoro. 

Perbedaan penelitian yang saat ini dilakukan dengan penelitian terdahulu 

adalah, pada penelitian ini, Sistem Informasi Eksekutif digunakan untuk 

menganalisis laporan transaksi, mulai dasi laporan mengenai data buku, data 

peminjaman, dan data pengembalian buku yang terjadi di dalam perpustakan 

UKSW dan juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Metode 

pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

prototyping. 

Pengertian Sistem Informasi Eksekutif dapat bermacam-macam namun 

mempunyai inti yang sama, seperti pendapat beberapa ahli berikut ini :  

Menurut  Raymond [1] , Sistem Informasi Eksekutif adalah sebuah sistem 

yang dirancang khusus untuk para manajer pada tingkat perencanaan strategis. 

Sistem Informasi Eksekutif merupakan sebuah sistem yang menyediakan 

informasi kepada para eksekutif mengenai kinerja perusahaan secara keseluruhan. 

Menurut Turban [2], Sistem Informasi Eksekutif adalah sebuah sistem 

informasi berbasis komputer yang melayani kebutuhan informasi eksekutif. 

Sistem ini menyediakan akses yang cepat dan langsung pada peleporan 

manajemen. 

Jadi, Sistem Informasi Eksekutif adalah satu jenis dari manajemen 

informasi sistem dimaksud untuk memudahkan dan mendukung keterangan dan 

pembuatan keputusan kebutuhan dari eksekutif senior dengan menyediakan 

kemudahan akses terhadap keduanya internal dan eksternal keterangan relevan 

untuk bertemu gol strategis dari organisasi. Ini biasanya dipertimbangkan sebagai 

satu bentuk dikhususkan dari satu sistem mendukung keputusan (DSS) . 

Karena beberapa alasan dukungan yang diberikan DSS kepada eksekutif 

hanyalah sedikit, maka dalam pengembangannya muncullah Sistem Informasi 

Eksekutif (EIS) atau Sistem Penunjang Eksekutif (ESS). 

 

Pengertian Sistem Informasi Eksekutif (EIS) Suatu bagian yang 

menyediakan informasi bagi eksekuif mengnai kinerja keseluruhan perusahaan.  
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Dalam membangun EIS para eksekutif menggunakan beberapa konsep 

dasar yang bertujuan memungkinkan para eksekutif dapat memantau seberapa 

baiknya knerja perusahaan dalam mencapai tujuannya. 

Perpustakaan berasal dari kata pustaka (bahasa jawa kuno) yang artinya 

adalah buku, naskah atau karya tulis. Pustaka mendapat awalan per dan akhiran 

dan menjadi perpustakaan yang artinya tempat atau kumpulan buku yang tertulis 

[7]. 

 

3) Metode Pengembangan Sistem 

Pada penelitian kali ini, metode yang digunakan dalam pengembangan 

sistem adalah prototyping. Langkah-langkah dalam pengembangan sistem adalah 

sebagai berikut :  

Setelah  penelitian yang dilakukan secara langsung dengan mewawancarai 

staf bagian Teknologi dan Sistem Informasi pada Perpustakaan Universitas 

Kristen Satya Wacana yang juga seorang programmer. Analisa sistem ini 

bertujuan untuk mengetahui bisnis yang sudah diterapkan pada Perpustakaan 

Universitas Kristen Satya Wacana, sehingga dapat disimpulkan kekuatan dan 

kelemahannya.  Kebutuhan yang diharapkan dari sistem yang akan dibangun 

adalah Dibutuhkanya aplikasi yang akan digunakan sebagai pangkalan data-data 

yang berisi mengenai informasi perpustakaan UKSW yang dapat digunakan 

sebagai dasar pengambilan keputusan strategis berikutnya. Dibutuhkan sebuah 

fasilitas untuk menghasilkan informasi yang merupakan rangkuman yang 

ditampilkan dalam bentuk tabel maupun tampilan visual dalam bentuk grafis. 

Informasi yang ditampilkan berupa rangkuman transaksi peminjaman yang dilihat 

dari berbagai aspek seperti asal fakultas peminjam, asal program studi peminjam, 

judul buku, kategori buku serta profile peminjam. Rangkuman yang dibuat 

haruslah mempertimbangkan dimensi waktu. 

Lebih lanjut, analisa kebutuhan sistem ini disajikan dalam tabel 1. Dalam 

tabel tersebut disajikan secara mendetail kebutuhan sistem. 

 

Tabel 1 Daftar kebutuhan sistem 

Actor Kebutuhan Sistem 

Pengelola  Pengelola dapat menampilkan data buku 

 Pengelola dapat menampilkan data mahasiswa 

 Pengelola dapat menampilkan data fakultas 

 Pengelola dapat menampilkan data program studi 

 Pengelola dapat menampilkan data kategori buku 

 Pengelola dapat menampilkan dan memproses data 

warehouse 

 Pengelola dapat menganalisa data. 

 Pengelola dapat menampilkan informasi tentang sistem. 

 Pengelola dapat keluar dari sistem. 

 

Dalam proses perancanganan sistem, dipergunakan pendekatan 

menggunakan UML (Unified Modelling Language).  Perancangan sistem dengan 



4 
 

menggunakan pendekatan UML menerapkan teknologi pengembangan sistem 

berorientasi objek di mana sebuah sistem/ aplikasi komputer dibangun dari objek-

objek yang saling berelasi. 

Perancangan sistem menggunakan UML terbagi ke dalam empat tahapan, 

antara lain pengembangan  use case diagram, pengembangan activity diagram dan 

pengembangan  class diagram. 

Berikut ini adalah use case diagram yang memperlihatkan peranan setiap 

actor dalam interaksinya dengan sistem. 

 
Gambar 1 Use Case Diagram 

 

Dari gambar 1 memperlihatkan aktor yang berinteraksi dengan sistem, 

yaitu petugas dan aktor pemimpin. Aktor  petugas dan pemimpin mempunyai hak 

untuk menampilkan berbagai macam data, seperti data buku, data mahasiswa, data 

fakultas, data program studi dan data kategori buku. Kedua aktor juga juga dapat 

menampilkan dan memproses data warehouse. Selain itu, aktor petugas juga 

dapat menampilkan analisa data, menampilkan informasi tentang sistem dan dapat 

keluar dari sistem. 

 

 
Gambar 3 Class Diagram 
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Pada gambar 3 dapat dilihat class diagram untuk sistem yang 

dikembangkan. Kelas Data Warehouse merupakan hasil ekstraksi dari beberapa 

kelas, yaitu buku, mahasiswa, program studi, fakultas, kategori1, profile dan 

transaksi. Selain itu terdapat kelas analisaData yang memiliki dependency 

terhadap kelas Data Warehouse. Hasil analisa yang dilakukan menggunakan kelas 

analisa Data dan analisa Item Data kemudian akan ditampilkan dalam bentuk 

tabel dan grafik. Tampilan dalam bentuk grafik dibuat dengan memanfaatkan 

kelas BuatGrafik. Sedangkan kelas BuatGrafik sendiri, merupakan kelas yang 

menurunkan sifat dari kelas ApplicationFrame. 

 

4) Implementasi dan Pengujian Sistem 

Proses implementasi dilakukan menggunakan bahasa pemrograman java 

menggunakan Netbeans IDE 7.0.1. Aplikasi yang dikembangkan disimpan dalam 

project dengan nama DW_Lib.  

 
Gambar 4 Implementasi class view buku 

 

Pada gambar 4 dapat dilihat hasil implementasi untuk class view buku. 

Proses menampilkan data buku Di mana data buku hasil kueri akan disimpan 

dalam sebuat ResultSet yang kemudian akan dimanfaatkan sebagai sumber data 

pada model data komponen JTabel. Pada form data buku ini terdapat Id Buku 

yang berisikan no atu identitas dari pada buku, No Copy, Judul Buku, Pengarang, 

dan Penerbit yang berisikan tempatntahun dan penerbit dari buku tersebut. 

 
Gambar 5 Implementasi class untuk data warehouse 
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Gambar 5 merupakan implementasi dari class untuk data warehouse yang 

berfungsi sebagai tempat proses data atau extraksi data dari database ke dalam 

aplikasi. Di dalam class ini terdapat data-data dari data transaksi seperti tanggal 

peminjaman buku, tanggal pengembalian, data buku berupa judul buku, 

pengarang, penerbit, id buku, dan kategori buku berdasarkan fakultas. Data 

mahasiswa berupa NIM, program studi, fakultas, dan profile mahasiswa. Dari 

data-data ini kemudian akan menjadi acuan untuk melakukan analisa data. 

Class analisa data merupakan fitur yang dapat dipergunakan untuk 

menampilkan analisa data dari data warehouse. Metode yang dipergunakan dalam 

proses analisa data sebagai information delivery ini adalah metode complex 

queries . 

 
Gambar 6 Implementasi class untuk analisa data 

Gambar 6 merupakan class untuk analisis data. Dari data-data yang ada 

dalam data warehouse, akan dilakukan analisa data berdasarkan transaksi yang 

terjadi. Analisa data per tahun yang dilakukan dalam bentuk grafik per fakultas, 

data transaksi per program studi, data transaksi peminjaman per kategori buku, 

data transaksi peminjaman per 10 buku yang sering di pinjam, dan data 

peminjaman berdasarkan profile peminjam yaitu S1 dan S2. 

 
Gambar 7 grafik transaksi per tahun setiap fakultas 

Gambar 7 menunjukan transaksi yang paling banyak dilakukan adalah dari  

fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Pada tahun 2010 Fak.Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan jumlah transaksinya mencapai 12.475 transaksi, tahun 2011 jumlah 
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transaksi mencapai 13.384 transaksi, pada tahun 2012 transaksi mencapai 17.130 

transaksi dan pada tahun 2013 transaksinya mencapai 4.668 transaksi. Dari 

gambar 7 ini membuktikan bahwa tingginya kebutuhan akan buku kepada 

Fak.Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 

 
Gambar 8 Grafik transaksi per program studi per tahun 

Gambar 8 menunjukan transaksi yang paling banyak di lakukan 

berdasarkan program studi pada tahun 2010, 2011, dan 2012 adalah Pendidikan 

Bahasa Inggris, dan tahun 2013 dari PGSD. Pada tahun 2010 jumlah transaksi 

Pendidikan Bahasa Inggris mencapai 9.491 tansaksi, tahun 2012 transaksi 

mencapai 7.100 transaksi dan pada tahun 2012 mencapai 7.881 transaksi, 

sedangkan pada tahun 2013 jumlah transaksi pada PGSD mencapai 2.631 

transaksi. 

 
Gambar 9 Transaksi peminjaman per kategori buku 

 

Gambar 9 menunjukan Transaksi peminjaman per kategori buku yang 

paling banyak dipinjam adalah dari kategori buku Fak.Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan. Pada tahun 2010 transaksi peminjaman buku mencapai 13.429 

transaksi, tahun 2011 mencapai 13.841 transaksi, tahun 2012 mencapai 17.151 

transaksi, dan pada tahun 2013 paminjaman mencapai 4.718 transaksi. 
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Gambar 10 Top 10 buku 

Gambar 10 menunjukan top 10 buku berdasarkan judul buku selama tahun 

2010-2013. Buku-buku tersebut adalah Auditing dan jasa assurance, bimbingan 

dan konseling di institusi pendidikan, fisika, metodologi penelitian kuntitatif, 

pendidikan IPA, penelitian hukum, prosedur penelitian, dan standar akutansi 

keuangan. Dari kesepuluh judul buku tersebut, buku yang paling sering dipinjam 

pada tahun 2010-2012 adalah Auditing dan jasa assurance, sedangkan pada tahun 

2013 adalah buku fisika. Pada tahun 2010 jumlah transaksi dari buku Auditing 

dan jasa assurance mencapai 217 transaksi, tahun 2011 mencapai 148 transaksi, 

dan tahun 2012 mencapai 114 transaksi, sedangkan tahun 2012 buku fisika 

mencapai 26 transaksi. 

 
Gambar 11 Grafik transaksi per profile per tahun 

 

Gambar 11 menunjukan Grafik transaksi per profile S1 dan S2 per 

tahunya. Tahun 2010 jumlah transaksi pada profile S1 mencapai 56.493 transaksi, 

tahun 2011 mencapai 55.563 transaksi, tahun 2012 mencapai 62.511 transaksi dan 

pada tahun 2013 mencapai 12.146 transaksi. Sedangkan pada profile S2 tahun 

2010 adalah 1 transaksi dan pada tahun 2011 mencapai 13 transaksi. 
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Gambar 12 Implemetasi class analisa item data 

 

Gambar 12 menunjukan analisa data yang dilakukan berdasarkan  item 

data yang ada dalam bentuk grafik berdasarkan judul buku dan  peminjaman 

mahasiswa perprogram studi terhadap kategoti buku. 

 
Gambar 13 Grafik jumlah transaksi per judul buku 

 

Dari gambar 13 dapat dilihat bahwa terdapat sebuah legend/ legenda yang 

mendeskripsikan warna untuk setiap bulan transaksi. Grafik peminjaman buku 

berdasarkan judul buku Auditing dan jasa assurance pada tahun 2010  dapat 

dilihat tarnsaksi yang paling banyak dilakukan adalah pada bulan maret dengan 

jumlah transaksi mencapai 24 transaksi, sedangkan tahun 2011 transaksi yang 

paling banyak dilakukan pada bulan oktober dengan jumlah transaksi mencapai 19 

transaksi, pada tahun 2012 bukan oktoberadalah bulan dengan jumlah transaksi 

yang banyak pada tahun itu dengan jumlah transaksi mencapai 16 transaksi, dan 

pada bulan febuari 2013 jumlah transaksi mencapai 12 transaksi. 
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Gambar 14 Grafik tren transaksi peminjaman mahasiswa program studi terhadap 

kategori buku 

 

Gambar 14 adalah grafik dari program studi D3 usaha perjalanan wisata. 

Pada grafik ini terlihat D3 usaha perjalanan wisata sering meminjam buku dari 2 

kategori buku, yaitu kategori fakultas teknologi informasi dan kategori program 

profesional. Pada tahun 2010 program studi D3 usaha perjalanan wisata 

meminjam buku dari kategori program profesional mencapai 56 transaksi, tahun 

2011 mencapai 130 transaksi, dan pada tahn 2012 mencapai 132 transaksi. Pada 

tahun 2012 juga program studi D3 usaha perjalanan wisata meminjam buku dari 

kategori fakultas teknologi informasi sebanyak 9 transaksi peminjaman 

Proses pengujian sistem dilakukan menggunakan metode black box. 

Pengujian black box berfokus pada pengujian persyaratan fungsional perangkat 

lunak, untuk mendapatkan serangkaian kondisi input yang sesuai dengan 

persyaratan fungsional suatu program. Pengujian  black box  adalah pengujian 

aspek fundamental sistem tanpa memperhatikan struktur logika internal perangkat 

lunak. Metode ini digunakan untuk mengetahui apakah perangkat lunak berfungsi 

dengan benar. Pengujian black box merupakan metode perancangan data uji yang 

didasarkan pada spesifikasi perangkat lunak. Data uji dibangkitkan, dieksekusi 

pada perangkat lunak dan kemudian keluaran dari perangkat lunak dicek apakah 

telah sesuai dengan yang diharapkan. 

Pada sistem yang dikembangkan, proses pengujian yang dilakukan 

meliputi item-item yang disajikan pada tabel 2. 

 

Tabel 2 Pengujian Sistem 

No Requirement yang diuji Butir Uji 

1 View Kategori Menampilkan data kategori buku 

2 View Buku Menampilkan data buku 

3 View Mahasiswa Menampilkan data mahasiswa 

4 View Fakultas Menampilkan data fakultas 

5 View Program Studi Menampilkan data program studi 

6 Data Warehouse Menampilkan dan memproses data warehouse 



11 
 

7 Analisa Data Per Tahun Memproses dan menampilkan analisa data per 

tahun 

8 Analisa Per Item Data Memproses dan menampilkan analisa per item 

data 

 

Hasil Pengujian 

 Berikut disajikan hasil pengujian sesuai dengan rencana pengujian yang 

sudah dibuat: 

1) Pengujian view kategori 

Tabel 4.2 menampilkan hasil pengujian untuk view kategori. 

Tabel 4.2 Hasil pengujian view kategori 

Data masukan Yang diharapkan Pengamatan Kesimpulan 
Form view 

kategori 

ditampilkan 

Akan ditampilkan data 

kategori buku terurut 

id kategori 

Ditampilkan data 

kategori buku 

terurut id kategori. 

[x] Diterima 

[  ] Ditolak 

 

2) Pengujian  view buku 

Tabel 4.3 menampilkan hasil pengujian untuk view buku. 

Tabel 4.3 Hasil pengujian view buku 

Data masukan Yang diharapkan Pengamatan Kesimpulan 
Form view buku 

ditampilkan 

Akan ditampilkan data  

buku terurut id buku 

Ditampilkan data  

buku terurut id 

buku. 

[x] Diterima 

[  ] Ditolak 

 

 

3) Pengujian view mahasiswa 

Tabel 4.4 menampilkan hasil pengujian untuk view mahasiswa. 

Tabel 4.4 Hasil pengujian view mahasiswa 

Data masukan Yang diharapkan Pengamatan Kesimpulan 
Form view 

mahasiswa 

ditampilkan 

Akan ditampilkan data  

mahasiswa terurut nim 

Ditampilkan data  

mahasiswa terurut 

nim. 

[x] Diterima 

[  ] Ditolak 

 

4) Pengujian  view fakultas 

Tabel 4.5 menampilkan hasil pengujian untuk view fakultas. 

Tabel 4.5 Hasil pengujian view fakultas 

Data masukan Yang diharapkan Pengamatan Kesimpulan 
Form view 

fakultas 

ditampilkan 

Akan ditampilkan data  

fakultas terurut id 

fakultas 

Ditampilkan data  

fakultas terurut id 

fakultas. 

[x] Diterima 

[  ] Ditolak 

 

5) Pengujian  view program studi 

Tabel 4.6 menampilkan hasil pengujian untuk view program studi. 

Tabel 4.6 Hasil pengujian view program studi 

Data masukan Yang diharapkan Pengamatan Kesimpulan 
Form view 

program studi 

Akan ditampilkan data  

fakultas terurut id 

Ditampilkan data  

program studi 
[x] Diterima 
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ditampilkan fakultas dan id 

program studi 

terurut id fakultas 

dan id program 

studi 

[  ] Ditolak 

 

6) Pengujian Data warehouse 

Tabel 4.7 menampilkan hasil pengujian untuk data warehouse. 

Tabel 4.7 Hasil pengujian data warehouse 

Data masukan Yang diharapkan Pengamatan Kesimpulan 
Form data 

warehouse 

ditampilkan 

Akan ditampilkan data 

warehouse terurut 

tanggal peminjaman, id 

buku dan nomor copy 

buku. Juga akan 

ditampilkan informasi 

mengenai jumlah 

record pada data 

warehouse serta 

tanggal transaksi 

terakhir yang diproses 

Ditampilkan data 

warehouse terurut 

tanggal peminjaman, 

id buku dan nomor 

copy buku. Serta 

ditampilkan 

informasi mengenai 

jumlah record pada 

data warehouse dan 

tanggal transaksi  

terakhir yang 

diproses. 

[x] Diterima 

[  ] Ditolak 

Klik tombol 

„proses data‟ , 

jika terdapat 

data transaksi 

yang belum 

diproses ke 

dalam data 

warehouse 

Akan dilakukan 

ekstraksi, transformasi 

dan pengisian data ke 

dalam data warehouse. 

Data yang baru 

diproses akan dapat 

langsung dapat 

ditampilkan. Informasi 

mengenai jumlah 

record dan tanggal 

terakhir transaksi yang 

diproses akan 

ditampilkan. 

Dilakukan proses 

ekstraksi, 

transformasi dan 

pengisian data ke 

dalam data 

warehouse dan 

hasilnya dapat 

langsung dilihat. 

Informasi mengenai 

jumlah record dan 

tanggal terakhir 

transaksi 

ditampilkan. 

[x] Diterima 

[  ] Ditolak 

Klik tombol 

„proses data‟ , 

jika seluruh 

data transaksi 

yang sudah 

diproses ke 

dalam data 

warehouse 

Akan ditampilkan 

pesan „Seluruh data 

sudah terproses‟ 

Ditampilkan pesan 

„Seluruh data sudah 

terproses‟ 

[x] Diterima 

[  ] Ditolak 

 

7) Pengujian  analisa data per tahun 

Tabel 4.8 menampilkan hasil pengujian untuk analisa per tahun. 

Tabel 4.8 Hasil pengujian analisa per tahun 

Data masukan Yang diharapkan Pengamatan Kesimpulan 
Pilihan analisa 

dan klik tombol 

analisa 

Akan ditampilkan data 

hasil analisa dalam 

tabel dan akan muncul 

Ditampilkan hasil 

analisa dalam 

tabel serta muncul 

[x] Diterima 

[  ] Ditolak 
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form baru yang 

menampilkan grafik 

hasil analisa yang 

dipilih. 

form baru yang 

menampilkan 

grafik hasil 

analisa yang 

dipilih. 

 

8) Pengujian  analisa per item data 

Tabel 4.9 menampilkan hasil pengujian untuk analisa per item data 

Tabel 4.9 Hasil pengujian analisa per item data 

Data masukan Yang diharapkan Pengamatan Kesimpulan 
Jika pilihan analisa 

„per judul buku‟ dan 

kata kunci judul 

buku dimasukkan 

dengan benar 

kemudian klik 

tombol cari 

Akan ditampilkan 

data buku yang 

sesuai dengan kata 

kunci 

Ditampilkan data 

buku yang sesuai 

dengan kata kunci 

[x] Diterima 

[  ] Ditolak 

Jika pilihan analisa 

„per judul buku‟ dan 

kata kunci judul 

buku yang 

dimasukkan tidak 

sesuai kemudian klik 

tombol cari 

Tampilan pada 

tabel kosong 

Tampilan pada 

tabel kosong 
[x] Diterima 

[  ] Ditolak 

Jika pilihan analisa 

„per judul buku‟ dan 

kata kunci judul 

buku kosog 

kemudian klik 

tombol cari 

Akan ditampilkan 

pesan „Masukkan 

kata kunci 

pencarian buku‟ 

Dditampilkan 

pesan „Masukkan 

kata kunci 

pencarian buku‟ 

[x] Diterima 

[  ] Ditolak 

Jika tabel terisi hasil 

pencarian buku 

kemudian diklik 

salah satu record 

pada tabel 

Akan ditampilkan 

id buku dan judul 

buku pada textbox 

yang tersedia. 

Id buku dan judul 

ditampilkan pada 

textbox yang 

tersedia 

[x] Diterima 

[  ] Ditolak 

Klik tombol analisa, 

jika textbox id buku 

dan judul terisi. 

Akan ditampilkan 

analisa peminjaman 

untuk buku tersebut 

pada tabel dan akan 

ditampilkan form 

untuk grafik analisa 

Ditampilkan 

analisa peminjaman 

untuk buku tersebut 

pada tabel dan akan 

ditampilkan form 

untuk grafik analisa 

[x] Diterima 

[  ] Ditolak 

Klik tombol analisa, 

jika textbox id buku 

dan judul kosong 

Akan ditampilkan 

pesan „Belum ada 

item yang dipilih. 

Klik pada tabel 

untuk memilih.‟ 

Ditampilkan pesan 

„Belum ada item 

yang dipilih. Klik 

pada tabel untuk 

memilih.‟ 

[x] Diterima 

[  ] Ditolak 

Jika pilihan analisa 

„tren peminjaman 

mahasiswa per 

Akan ditampilkan 

data program studi 

pada tabel 

Ditampilka data 

program studi pada 

tabel. 

[x] Diterima 

[  ] Ditolak 
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program studi 

terhadap kategori 

buku‟ 

Jika tabel berisi data 

program studi dan 

diklik pada salah 

satu record 

Akan ditampilkan 

id program studi 

dan nama program 

studi pada textbox 

tersedia 

Ditampilkan id 

program studi dan 

nama program studi 

pada textbox 

tersedia 

[x] Diterima 

[  ] Ditolak 

Klik tombol analisa, 

jika textbox id 

program studi dan 

nama program studi 

terisi. 

Akan ditampilkan 

analisa peminjaman 

untuk buku tersebut 

pada tabel dan akan 

ditampilkan form 

untuk grafik analisa 

Ditampilkan 

analisa peminjaman 

untuk buku tersebut 

pada tabel dan akan 

ditampilkan form 

untuk grafik analisa 

[x] Diterima 

[  ] Ditolak 

Klik tombol analisa, 

jika textbox id 

program studi dan 

nama program studi 

kosong 

Akan ditampilkan 

pesan „Belum ada 

item yang dipilih. 

Klik pada tabel 

untuk memilih.‟ 

Ditampilkan pesan 

„Belum ada item 

yang dipilih. Klik 

pada tabel untuk 

memilih.‟ 

[x] Diterima 

[  ] Ditolak 

 

 

 

 

 

5) Simpulan 

Dalam penelitian ini dirancang dan dikembangkan sebuah Sistem 

Informasi Eksekutif untuk Perpustakaan Universitas Kristen Satya Wacana 

Salatiga. Proses pengembangan sistem dilakukan menggunakan metode 

prototyping. Dengan data yang didapatkan, kemudian dibangun sebuah Sistem 

Informasi Eksekutif. Dengan data transaksi mengenai data peminjaman, data buku 

dan data pengembalian, diharapkan pihak manajemen perpustakaan UKSW dapat 

melakukan analisa dengan mudah dan cepat untuk memperoleh suatu keputusan 

demi memajukan perpustakaan Universitas Kristen Satya wacana kedepannya. 

Sistem yang dihasilkan kemudian diuji menggunakan metode black box. 

Dan berdasarkan hasil dari pengujian dapat disimpulkan bahwa sistem yang 

dibangun secara fungsionalitas bisa berjalan dengan baik dan tidak ditemukan 

error. 
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