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 BAB IV 

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

Pada bab ini berisi tentang hasil dari seluruh rangkaian proses dari tahap declaration 

assumption, hipotesis sampai dengan wireframe dengan pendekatan Lean UX. Tahapan hasil 

ini akan dilakukan pemaparan hasil purwarupa dan dilanjutkan dengan pengujian prototipe 

yang telah dibuat. Pada metode Lean UX tahapan terakhir yaitu check, tahapan ini dilakukan 

dengan membuat prototipe dan pengujian dengan menggunakan usability testing terhadap 

pengguna. 

 

4.1 Hasil 

Pada tahapan ini dilakukan tahapan selanjutnya yaitu adalah pembuatan prototype  

dengan menggunakan pendekatan Lean UX berdasarkan wireframe yang telah dibuat pada 

tahapan sebelumnya berdasarkan hasil dari MVP (Minimum Viable Product). 

 

4.1.1 Purwarupa Halaman Awal dan Pendaftaran Pengguna. 

 Purwarupa halaman awal dan pendaftaran pengguna, sebelum pengguna masuk akan 

diarahkan ke halaman awal dari website. Pendaftaran dapat dilakukan ketika pengguna 

menekan aksi daftar pada sisi atas pada website yang kemudian akan menampilkan overlay UII 

Gateway untuk masuk atau daftar pengguna baru. Proses akan dilanjutkan ke dalam proses 

pendaftaran dari data diri, alamat akun dan hasil akhir data pengguna. Perubahan desain dalam 

halaman awal karena masukkan dari tim dan kelengkapan informasi untuk pendaftaran 

pekerjaan. Penambahan menu career pada halaman awal untuk mempermudah pegawai yang 

baru berkunjung ke website pendaftaran pegawai Universitas Islam Indonesia dalam 

menemukan pekerjaan apa saja yang tersedia. Purwarupa halaman awal dengan gambar pilihan 

a dan pendaftaran pengguna dengan gambar pilihan b dapat dilihat pada Gambar 4.1, 

purwarupa syarat dan ketentuan pada Gambar 4.2, purwarupa pendaftaran data diri pengguna 

pada Gambar 4.3, purwarupa alamat asal pengguna pada Gambar 4.4, purwarupa daftar akun 

pengguna pada Gambar 4.5 dan purwarupa hasil akhir daftar pengguna pada Gambar 4.6. 
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a. Purwarupa halaman awal  

 

 
Gambar 4.1 Purwarupa halaman awal 
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b. Pendaftaran Pengguna 

 

 
Gambar 4.2 Purwarupa syarat dan ketentuan 
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Gambar 4.3 Purwarupa pendaftaran data diri pengguna 
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Gambar 4.4 Purwarupa alamat asal pengguna 

 

 
Gambar 4.5 Purwarupa daftar akun pengguna 
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Gambar 4.6 Purwarupa hasil akhir daftar pengguna 

 

 

4.1.2 Purwarupa Halaman Daftar Pekerjaan 

 Purwarupa halaman daftar pekerjaan ada dua penempatan daerah halaman, yaitu 

halaman daftar pekerjaan ketika sudah login dan sebelum login dengan perbedaan ketika 

sebuah pekerjaan diklik akan langsung di navigasikan ke detail pekerjaan, jika belum login 

akan menampilkan detail pekerjaan beserta rekomendasi pekerjaan terkait. Jika sudah login 

langsung fokus pada detail pekerjaan yang telah dipilih. Berikut adalah purwarupa daftar 

pekerjaan bisa dilihat pada Gambar 4.7 dan Gambar 4.8. 
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Gambar 4.7 Purwarupa halaman daftar pekerjaan 

 

 
Gambar 4.8 Purwarupa halaman detail daftar pekerjaan 

 

4.1.3 Purwarupa Halaman Utama Pengguna 

 Purwarupa halaman utama pengguna akan ditampilkan setelah pengguna masuk ke 

dalam website, halaman utama pengguna berisi menu dan riwayat apa saja yang telah dilakukan 

oleh pengguna guna memberitahukan dan mengingatkan pengguna apa saja yang telah 
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dilakukan atau dilewati oleh pengguna pada website ini. Purwarupa halaman utama pengguna 

dapat dilihat pada Gambar 4.9. 

 

 
Gambar 4.9 Purwarupa halaman utama pengguna 

 

4.1.4 Purwarupa Profil Pengguna 

 Halaman profil pengguna terdapat beberapa sub menu diantaranya adalah data pribadi, 

akun, pendidikan dan dokumen yang berguna untuk memenuhi informasi terkait pengguna dan 

memudahkan pengguna dalam mengubah profil pengguna. Halaman data pribadi terdapat data–

data pribadi terkait pengguna seperti data diri dan alamat. Halaman akun terdapat email dan 

password akun pengguna, pada halaman pendidikan terdapat daftar list pendidikan yang bisa 

ditambah, diedit dan dihapus oleh pengguna. Halaman dokumen terkait dokumen yang 

diperlukan untuk mendaftar pekerjaan. Purwarupa profil data pribadi dapat dilihat pada 

Gambar 4.10, purwarupa profil data akun pada Gambar 4.11, purwarupa profil data pendidikan 

pada Gambar 4.12 dan purwarupa profil data dokumen pada gambar 4.13. 
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Gambar 4.10 Purwarupa profil data pribadi 

 

 
Gambar 4.11 Purwarupa profil data akun 
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Gambar 4.12 Purwarupa profil data pendidikan 

 

 
Gambar 4.13 Purwarupa profil data dokumen 
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4.1.5 Purwarupa Pengaturan Profil Pengguna 

 Purwarupa pengaturan profil pengguna dapat dilakukan ketika pengguna ingin 

mengubah data diri atau alamat yang sudah tersimpan dengan masuk ke dalam profil lalu 

menekan tombol pensil, kemudian akan menampilkan halaman pengaturan profil data diri dan 

alamat. Purwarupa pengaturan profil pengguna dapat dilihat pada Gambar 4.14. 

 

 
Gambar 4.14 Purwarupa pengaturan profil pengguna 
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4.1.6 Parawarupa Edit dan Tambah Pendidikan 

 Purwarupa dalam halaman edit dan tambah pendidikan dilakukan pada saat pengguna 

ingin mengedit atau menambah pendidikan yang ia miliki, dengan menekan tombol pensil yang 

berada pada list daftar pendidikan yang ingin diedit dan menekan tombol tambah jika ingin 

menambahkan pendidikan. Purwarupa edit dan tambah pendidikan dapat dilihat pada Gambar 

4.15. 

 

 
Gambar 4.15 Purwarupa halaman edit dan tambah pendidikan 

 

4.1.7 Purwarupa Unggah Dokumen 

 Halaman unggah dokumen dapat dilakukan pengguna jika pengguna ingin 

mengunggah dokumen yang diperlukan untuk melengkapi berkas, dengan menekan tombol 

unggah pada aksi. Purwarupa unggah dokumen bisa dilihat pada Gambar 4.16. 
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Gambar 4.16 Purwarupa unggah dokumen 

 

4.1.8 Purwarupa Riwayat Pengguna 

 Purwarupa riwayat pengguna mempunyai informasi terkait riwayat pengguna ketika 

melakukan pendaftaran dan berita selanjutnya ketika telah melakukan pendaftaran pada 

website ini. Purwarupa riwayat pengguna dapat dilihat pada Gambar 4.17. 
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Gambar 4.17 Purwarupa riwayat pengguna 

 

4.1.9 Purwarupa Soal Tes 

 Purwarupa soal tes akan tampil ketika pengguna telah selesai mendaftar pekerjaan dan 

semua dokumen telah diverifikasi oleh admin atau petugas. Ketika pengguna telah 

menyelesaikan semua persyaratannya akan dilanjutkan untuk mengerjakan soal tes online yang 

telah diberikan oleh pihak Universitas sesuai dengan pengumuman pribadi yang berada pada 

halaman riwayat. Pawarupa halaman tes online dapat dilihat pada Gambar 4.18, purwarupa 

contoh soal pada Gambar 4.19 dan purwarupa hasil tes pada Gambar 4.20. 
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Gambar 4.18 Purwarupa halaman tes online 

 

 
Gambar 4.19 Purwarupa contoh soal  
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Gambar 4.20 Purwarupa hasil tes 

 

4.1.10 Purwarupa Cetak Kartu Ujian 

 Proses lanjutan setelah pengguna melakukan tes online yang telah diberikan dan 

mendapat hasil, kemudian proses dilanjutkan untuk mencetak kartu ujian digunakan untuk 

syarat dalam melanjutkan proses pendaftaran pekerjaan. Purwarupa cetak kartu ujian dapat 

dilihat pada Gambar 4.21. 
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Gambar 4.21 Pawarupa cetak kartu ujian 

 

4.1.11 Purwarupa Halaman Pengumuman 

 Halaman pengumuman terdapat informasi yang dibutuhkan pengguna untuk 

mengetahui informasi terkait lowongan atau informasi terbaru dari kampus Universitas Islam 

Indonesia. Purwarupa halaman pengumuman dapat dilihat pada Gambar 4.22. 
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Gambar 4.22 Purwarupa halaman pengumuman 

 

4.1.12 Purwarupa Halaman Awal dan Utama Admin 

 Halaman utama admin terdapat beberapa informasi terkait menu-menu yang terdapat 

pada halaman utama yaitu terkait dengan menu pengaturan, verifikasi, data calon pegawai, 

hasil ujian dan matriks kebutuhan. Purwarupa halaman awal dan utama admin dapat dilihat 

pada Gambar 4.23 dan Gambar 4.24. 
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Gambar 4.23 Purwarupa halaman login admin 

 

 
Gambar 4.24 Purwarupa halaman awal admin 

 

4.1.13 Purwarupa Pengaturan Persyaratan Umum 

 Purwarupa pengaturan persyaratan umum berguna untuk mengatur persyaratan yang 

bersifat umum untuk rekrutmen pegawai atau dosen, dalam pengaturan ini terdapat beberapa 

atribut yang bisa diatur dan bisa menambah kolom jika diinginkan untuk memenuhi kebutuhan 
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untuk pengaturan syarat umum. Purwarupa pengaturan syarat umum dan edit pengaturan syarat 

umum bisa dilihat pada Gambar 4.25 dan Gambar 4.26.  

 

 
Gambar 4.25 Purwarupa pengaturan syarat umum 
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Gambar 4.26 Purwarupa edit pengaturan persyaratan umum 

 

4.1.14 Puwarupa Pengaturan Rekrutmen Pegawai 

 Halaman pengaturan rekrutmen pegawai terdapat atribut untuk mengatur tahun 

akademik, penempatan, jenjang, tanggal mulai, tanggal selesai dan tempat ujian. Halaman 

pengaturan rekrutmen pegawai ini berguna untuk mengatur jalannya rekrutmen pegawai yang 

ingin dilakukan. Proses yang akan dilewati ketika mau edit adalah menekan tombol pensil yang 

tersedia dibagian aksi, lalu akan muncul pop up untuk edit, lalu jika sudah selesai diedit bisa 

disimpan dengan menekan tombol simpan yang berwarna hijau berada dibawah. Purwarupa 

pengaturan rekrutmen pegawai dan edit pengaturan rekrutmen pegawai dapat dilihat pada 

Gambar 4.27 dan Gambar 4.28. 
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Gambar 4.27 Purwarupa pengaturan rekrutmen pegawai 

 

 
Gambar 4.28 Purwarupa edit pengaturan rekrutmen pegawai 

 

4.1.15 Purwarupa Pengaturan Rekrutmen Dosen 

 Purwarupa pengaturan rekrutment dosen sama seperti pengaturan rekrutmen pegawai 

namun berbeda atribut untuk mendukung pengaturan dosen seperti tidak ada penempatan, 

namun diganti menjadi jurusan. Aksi yang dilakukan ketika ingin menambah pengaturan 

rekrutmen dosen baru dengan menekan tombol tambah lalu akan memunculkan form baru. 

Mengedit suatu pengaturan bisa dengan menekan tombol pensil yang ada pada aksi,  kemudian 
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pilih tabel yang ingin diedit. Purwarupa pengaturan rekrutmen dosen dan edit pengaturan 

rekrutmen dosen bisa dilihat pada Gambar 4.29 dan Gambar 4.30. 

  

 
Gambar 4.29 Purwarupa pengaturan rekrutmen dosen 

 

 
Gambar 4.30 Purwarupa edit pengaturan rekrutmen dosen 
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4.1.16 Purwarupa Pengaturan Ujian 

 Halaman pengaturan terdapat pengaturan ujian yang berguna untuk mengatur soal dan 

jawaban untuk ujian yang ingin diujikan kepada rekrutmen yang ingin dilakukan. Halaman 

pengaturan soal terdapat menu untuk mengatur jenis soal dan jumlah soal lalu memasukkan 

soal sesuai jumlah dan aturan soal yang telah diatur. Halaman pengaturan jawaban, pengaturan 

jawaban akan sesuai dengan tipe yang telah diatur pada saat soal dilakukan kemudian 

memasukkan jawaban yang benar. Purwarupa pengaturan ujian dapat dilihat pada Gambar 

4.31, purwarupa pengaturan soal ujian pada Gambar 4.32 dan purwarupa pengaturan jawaban 

ujian pada Gambar 4.33.  

 

 
Gambar 4.31 Purwarupa pengaturan ujian 
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Gambar 4.32 Purwarupa pengaturan soal ujian 
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Gambar 4.33 Purwarupa pengaturan jawaban ujian 

 

4.1.17 Purwarupa Verifikasi Data Pegawai 

 Halaman verifikasi data pegawai mempunyai fungsi untuk memverifikasi data calon 

pegawai yang telah masuk ke dalam database dan pengguna jika ingin mengubah data pribadi 

alamat, dan pendidikan dapat dilihat pada halaman verifikasi data pegawai untuk diverifikasi 

oleh admin atau petugas. Halaman verifikasi data pegawai terdapat pada menu diantaranya 

diajukan, disetujui, ditolak, dan ditangguhkan. Purwarupa verifikasi diajukan data pegawai 

dapat dilihat pada Gambar 4.34, purwarupa halaman verifikasi disetujui data pegawai pada 

Gambar 4.35, Purwarupa halaman verifikasi ditolak data pegawai pada Gambar 4.36, 
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purwarupa halaman verifikasi ditangguhkan data pegawai pada Gambar 4.37 dan purwarupa 

verifikasi edit data pegawai pada Gambar 4.38. 

 

 
Gambar 4.34 Purwarupa verifikasi diajukan data pegawai 
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Gambar 4.35 Purwarupa halaman verifikasi disetujui data pegawai 
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Gambar 4.36 Purwarupa halaman verifikasi ditolak data pegawai 
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Gambar 4.37 Purwarupa halaman verifikasi ditangguhkan data pegawai 
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Gambar 4.38 Purwarupa verifikasi edit data pegawai 

 

4.1.18 Purwarupa Verifikasi Data Dosen 

 Halaman purwarupa verifikasi data dosen terdapat data yang diajukan calon dosen 

seperti mengubah pendidikan, dokumen alamat dan data diri yang harus diverifikasi oleh 

petugas sehingga bisa valid data yang telah dirubah. Data calon pegawai, halaman purwarupa 

verifikasi data dosen terdapat tab menu diajukan, diverifikasi, ditolak dan ditangguhkan untuk 

kemudahan petugas dalam melihat data yang ingin diverifikasi. Purwarupa verifikasi data 

dosen dapat dilihat pada Gambar 4.39, purwarupa halaman disetujui verifikasi data dosen pada 

Gambar 4.40, purwarupa halaman ditolak verifikasi data dosen pada Gambar 4.41, purwarupa 
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halaman ditangguhkan verifikasi data dosen Gambar 4.42 dan purwarupa edit verifikasi data 

dosen pada Gambar 4.43. 

 

 
Gambar 4.39 Purwarupa halaman diajukan verifikasi data dosen 
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Gambar 4.40 Purwarupa halaman disetujui verifikasi data dosen 

 

 



101 
 

 
Gambar 4.41 Purwarupa halaman ditolak verifikasi data dosen 
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Gambar 4.42 Purwarupa halaman ditangguhkan verifikasi data dosen 

 

 
Gambar 4.43 Purwarupa edit verifikasi data dosen 
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4.1.19 Purwarupa Verifikasi Data Dokumen 

 Purwarupa verifikasi data dokumen berisi dokumen–dokumen yang diajukan oleh 

calon pegawai maupun dosen untuk diverifikasi oleh admin atau petugas. Halaman purwarupa 

verifikasi data dokumen terdapat juga tab diajukan, diverifikasi, ditolak dan ditangguhkan 

untuk menunjang proses dalam verifikasi dokumen. Purwarupa verifikasi data dokumen dapat 

dilihat pada Gambar 4.44, purwarupa halaman disetujui verifikasi data dokumen pada Gambar 

4.45, purwarupa halaman ditolak verifikasi data dokumen pada Gambar 4.46, purwarupa 

halaman ditangguhkan verifikasi data dokumen pada Gambar 4.47 dan purwarupa verifikasi 

data dokumen pada Gambar 4.48. 

 

 
Gambar 4.44 Purwarupa halaman diajukan verifikasi data dokumen 
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Gambar 4.45 Purwarupa halaman disetujui verifikasi data dokumen 
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Gambar 4.46 Purwarupa halaman ditolak verifikasi data dokumen 
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Gambar 4.47 Purwarupa halaman ditangguhkan verifikasi data dokumen 

 

 
Gambar 4.48 Purwarupa verifikasi data dokumen 
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4.1.20 Purwarupa Data Calon Pegawai 

 Halaman data calon pegawai berisi data–data calon pegawai yang sudah masuk dalam 

database website ini dengan informasi–informasi seperti NIP, lokasi unit status karyawan dan 

data–data pribadi dan dokumen yang dimiliki calon pegawai. Purwarupa data calon pegawai 

dapat dilihat pada Gambar 4.49 dan purwarupa edit data calon pegawai pada Gambar 4.50. 
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Gambar 4.49 Purwarupa data calon pegawai 
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Gambar 4.50 Purwarupa edit data calon pegawai 

 

4.1.21 Purwarupa Hasil Ujian 

 Purwarupa hasil ujian merupakan halaman yang berisi data peserta ujian yang telah 

selesai melakukan ujian dan data atau hasil tersebut akan dikumpulkan untuk ke admin atau 

petugas jika ada permasalah terkait nilai atau hal lain masih bisa diperbaiki atau diedit untuk 

hasil data yang lebih baik. Purwarupa halaman hasil ujian dapat dilihat pada Gambar 4.51 dan 

purwarupa edit hasil ujian pada Gambar 4.52. 
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Gambar 4.51 Purwarupa halaman hasil ujian 

 

 
Gambar 4.52 Purwarupa edit hasil ujian 

 

4.1.22 Purwarupa Matriks Kebutuhan 

 Halaman matriks kebutuhan berfungsi untuk mengetahui jumlah persentase dari 

jumlah mahasiswa dan dosen, agar kebutuhan pegawai dapat dilakukan rekrutmen baru untuk 
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memenuhi kebutuhan jumlah dosen atau pegawai. Purwarupa halaman matriks kebutuhan bisa 

dilihat pada Gambar 4.53 dan purwarupa edit matriks kebutuhan pada Gambar 4.54. 

 

 
Gambar 4.53 Purwarupa halaman matriks kebutuhan 
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Gambar 4.54 Purwarupa edit matriks kebutuhan 

 

4.2 Pengujian 

Tahap akhir dari penelitian yang dibuat, penulis akan melakukan proses yang terakhir dari 

tahap check yaitu validasi atau testing, testing yang akan dilakukan adalah usability testing 

berdasarkan hasil dari tahap think sampai dengan make yang menghasilkan purwarupa yang 

telah dibuat berdasarkan proses persona dan MVP. 

 

4.2.1 Skenario Pengguna 

 Skenario digunakan pada proses pengujian website yang dilakukan oleh pengguna. 

Pengujian yang dilakukan dengan skenario pengguna akan membuat penulis mengetahui hasil 

dari pengguna dalam menggunakan website dan langkah-langkah yang dilakukan oleh 

pengguna dalam menyelesaikan tugasnya. Hasil pengujian yang dilakukan nantinya dapat 

mengetahui langkah mana yang menyulitkan pengguna.  
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Skenario Pengguna Mendaftar Pekerjaan 

 Skenario pengguna dalam mendaftar pekerjaan berisi tujuan dan skenario untuk mencapai 

tujuan yang nantinya akan diberikan pengguna dalam melakukan pendaftaran pekerjaan sesuai 

dengan minat di bidang hukum. Adapun skenario memilih pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 

4.1. 

Tabel 4.1 Skenario pengguna mendaftar pekerjaan 

Tujuan Mendaftar Pekerjaan 

Skenario Pungguna berada di halaman utama website dan belum mendaftar, jika 

pengguna ingin memilih pekerjaan pilih pekerjaan dengan memilih terlebih 

dahulu pekerjaan yang diinginkan contohnya fakultas hukum. Ketika memilih 

pekerjaan sebagai dosen tetap hukum Islam, akan dilanjutkan proses ke 

pendaftaran akun terlebih dahulu. Pendaftaran dengan kondisi semua data 

untuk data pribadi alamat dan akun telah terisi pengguna hanya melanjutkan 

proses pendaftaran hingga selesai. Selanjutnya pengguna akan masuk untuk 

melanjutkan proses pendaftaran pekerjaan untuk mengunggah dokumen yang 

belum di unggah, setelah selesai unggah dokumen kemudian lanjutkan untuk 

mengerjakan soal tes dan lanjut mengikuti pengumuman untuk proses 

selanjutnya di halaman riwayat hingga cetak kartu ujian, sampai keluar dari 

website. 

 

Skenario Pengguna Edit Data Pribadi 

 Skenario pengguna dalam edit data pribadi berisi tujuan dan skenario untuk mencapai 

tujuan yang nantinya akan diberikan pengguna dalam melakukan edit data pribadi sesuai yang 

diinginkan. Adapun skenario edit profil dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

 

Tabel 4.2 Skenario pengguna edit data pribadi 

Tujuan Edit Data Pribadi 

Skenario Pungguna berada dalam keadaan sudah masuk ke dalam website, ternyata 

golongan darah pengguna salah karena sebelumnya data yang masuk golongan 

darah pengguna A seharusnya golongan darah B, pengguna harus masuk ke 

halaman profil terlebih dahulu dan merubah data golongan darah menjadi B 

lalu jika sudah simpan data tersebut. 
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Skenario Pengguna Edit Alamat 

 Skenario pengguna dalam edit alamat berisi tujuan dan skenario untuk mencapai tujuan 

yang nantinya akan diberikan pengguna dalam melakukan edit data alamat sesuai yang 

diinginkan. Adapun skenario edit alamat dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

 

Tabel 4.3 Skenario pengguna edit alamat 

Tujuan Edit Data Alamat 

Skenario Pengguna ingin mengubah alamat lengkap karena pengguna telah pindah 

rumah, dari jalan Batikan Pabelan menjadi jalan Jati, untuk itu pengguna harus 

mengubah alamat lengkap tersebut, jika sudah dirubah simpan data tersebut 

untuk memperbaharui alamat terbaru. 

 

Skenario Pengguna Tambah Pendidikan 

 Skenario pengguna dalam tambah pendidikan berisi tujuan dan skenario untuk mencapai 

tujuan yang nantinya akan diberikan pengguna dalam melakukan tambah pendidikan sesuai 

yang diinginkan. Adapun skenario tambah pendidikan dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

 

Tabel 4.4 Skenario pengguna tambah pendidikan 

Tujuan Tambah Pendidikan 

Skenario Pengguna ingin menambah pendidikan, karena pengguna lupa menambahkan 

kuliah S1 di Teknik Informatika, jadi pengguna harus menambah pendidikan 

yang dirasa kurang dengan mengisikan jenjang pendidikan dan institusi. Jika 

sudah selesai menambah, simpan data tersebut. 

  

Skenario Pengguna Edit Pengaturan Syarat Umum 

 Skenario pengguna dalam kali ini yaitu admin, dalam skenario edit pengaturan syarat 

umum berisi tujuan dan skenario untuk mencapai tujuan yang nantinya akan diberikan 

pengguna dalam melakukan edit pengaturan syarat umum yang diinginkan. Adapun skenario 

pengguna edit pengaturan syarat umum dapat dilihat pada Tabel 4.5. 
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Tabel 4.5 Skenario pengguna edit pengaturan syarat umum 

Tujuan Edit Pengaturan Syarat Umum 

Skenario Admin berada dalam keadaan sudah masuk ke dalam website, admin ingin 

mengubah data nomor 1 dengan jenjang S1, namun admin harus menambah 

kolom terlebih dahulu untuk mengisi persyaratam khusus, ketika sudah 

menambahkan persyaratan khusus kemudian ubah jenjang menjadi S2, ketika 

sudah dipilih simpan data tersebut. 

 

 

Skenario Pengguna Hapus Data Pada Pengaturan Rekrutmen Pegawai 

 Skenario pengguna dalam kali ini yaitu admin, dalam skenario hapus data pengaturan  

rekutmen pegawai berisi tujuan dan skenario untuk mencapai tujuan yang nantinya akan 

diberikan pengguna dalam melakukan penghapusan data yang diinginkan. Adapun skenario 

hapus data pada pengaturan rekrutmen pegawai dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

 

Tabel 4.6 Skenario pengguna hapus data pada pengaturan rekrutmen pegawai 

Tujuan Hapus Data Pada Pengaturan Rekrutmen Pegawai 

Skenario Pada data rekrutmen pegawai jenjang S2 ada data yang salah, admin 

diharuskan untuk menghapus data tersebut karena kesalahan input dari admin 

yang sebelumnya dalam menambah data untuk rekurtmen pegawai untuk 

jenjang S2 tahun 2019 / 2020. 

 

Skenario Pengguna Menambah Pengaturan Baru Rekrutmen Dosen 

 Skenario pengguna dalam kali ini yaitu admin, dalam skenario menambah pengaturan 

rekrutmen dosen berisi tujuan dan skenario untuk mencapai tujuan yang nantinya akan 

diberikan pengguna dalam melakukan penambahan data yang diinginkan. Adapun skenario 

pengguna menambah pengaturan rekrutmen dosen dapat dilihat pada Tabel 4.7. 
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Tabel 4.7 Skenario pengguna menambah pengaturan rekrutmen dosen 

Tujuan Menambah Pengaturan Baru Rekrutmen Dosen 

Skenario Sebagai admin ingin menambah pengaturan untuk rekrutmen dosen untuk 

tahun 2020 / 2021 jurusan Hukum Islam dengan jenjang S1. Untuk tanggal 

mulai 22 bulan maret tahun 2020 dan tanggal selesai rekrutmen tanggal 27 

maret 2020, kemudian mengatur ruangan untuk ujian di ruangan C1. Simpan 

data tersebut untuk pengaturan rekrutmen dosen tahun 2020 / 2021.  

 

Skenario Pengguna Set Soal Ujian  

Skenario pengguna dalam kali ini yaitu admin, dalam skenario set soal ujian berisi tujuan 

dan skenario untuk mencapai tujuan yang nantinya akan diberikan pengguna dalam melakukan 

penggunaan set soal ujian yang diinginkan. Adapun skenario pengguna set soal ujian dapat 

pada Tabel 4.8. 

Tabel 4.8 Skenario pengguna set soal ujian 

Tujuan Set Soal Ujian 

Skenario Admin berada dalam keadaan sudah masuk ke dalam website, admin akan 

melakukan set soal ujian yang belum diedit untuk diperbaharui, set model soal 

untuk model essay dan jumlah soal dua dan isi soalnya, jika sudah set jawaban 

soal dengan mengisi jawaban kemudian simpan, maka soal ujian statusnya  

telah aktif. 

 

Skenario Pengguna Verifikasi Data 

 Skenario pengguna dalam kali ini yaitu admin, dalam skenario verifikasi data pegawai 

berisi tujuan dan skenario untuk mencapai tujuan yang nantinya akan diberikan pengguna 

dalam melakukan verifikasi data pegawai yang diinginkan. Adapun skenario verifikasi data 

pegawai dapat pada Tabel 4.9. 
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Tabel 4.9 Skenario pengguna verifikasi data pegawai 

Tujuan Verifikasi Data Pegawai 

Skenario Admin telah berada di halaman utama, lalu admin akan memverifikasi data 

dengan memilih data mana yang ingin diverifikasi kemudian akan tampil 

halaman data ajuan pegawai, lalu admin memverifikasi, menolak, atau 

menangguhkan data yang sudah dipilih. 

 

Skenario Pengguna Melihat Data Calon Pegawai 

 Skenario pengguna dalam kali ini yaitu admin, dalam skenario melihat data calon pegawai 

berisi tujuan dan skenario untuk mencapai tujuan yang nantinya akan diberikan pengguna 

untuk melihat data calon pegawai. Adapun skenario melihat data calon pegawai dapat pada 

Tabel 4.10. 

 

Tabel 4.10 Skenario pengguna melihat data calon pegawai 

Tujuan Melihat Data calon Pegawai 

Skenario Pada skenario melihat data calon pegawai, berada pada menu data calon 

pegawai ketika sudah diklik akan tampil beberapa data calon pegawai yang 

telah masuk ke dalam website, jika ingin melihat detail informasi terkait data 

calon pegawai bisa mengeklik ikon mata yang berada di kolom aksi. 

 

Skenario Pengguna Edit Nilai Hasil Ujian 

 Skenario pengguna dalam kali ini yaitu admin, dalam skenario edit nilai hasil ujian berisi 

tujuan dan skenario untuk mencapai tujuan yang nantinya akan diberikan pengguna untuk 

mengedit nilai hasil ujian. Adapun skenario melihat data calon pegawai dapat pada Tabel 4.11. 

 

Tabel 4.11 Skenario edit nilai hasil ujian 

Tujuan Edit Nilai Hasil Ujian 

Skenario Sebagai admin ingin mengubah nilai hasil ujian karena terjadi kesalahan pada 

sistem, admin akan menuju hasil ujian dan edit kolom nilai dan status tes 

menjadi tidak lulus karena ternyata di bawah standar nilai untuk lulus, 

kemudian simpan data tersebut. 
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Skenario Pengguna Sarankan Rekrutmen  

 Skenario pengguna dalam kali ini yaitu admin, dalam skenario sarankan rekrutmen berisi 

tujuan dan skenario untuk mencapai tujuan yang nantinya akan diberikan pengguna untuk 

sarankan rekrutmen. Adapun skenario pengguna sarankan rekrutmen dapat pada Tabel 4.12. 

 

Tabel 4.12 Skenario pengguna sarankan rekrutmen 

Tujuan Sarankan Rekrutmen 

Skenario Pada skenario sarankan rekrutmen, admin harus berada pada halaman matriks 

kebutuhan untuk melihat dan mengubah status yang berada di halaman matriks 

kebutuhan, data yang ingin lihat untuk rekrutmen baru adalah jurusan Teknik 

Informatika jenjang S1. Jika sudah merubah status menjadi rekrutmen simpan 

kemudian keluar dari website. 

 

4.2.2 Usability Testing 

 Pengujian dengan menggunakan usability testing adalah tahapan terakhir dalam 

perancangan website ini. Pengujian dilakukan sebagai mana penguna dapat dengan mudah dan 

nyaman dalam menjalankan seluruh aktivitas. Pengujian dilakukan dengan melibatkan 8 

partisipan dari 4 personas dan 4 dari pengguna awam yang belum mengerti dengan website ini.  

Penulis melakukan pengujian dengan partisipan sesuai dengan personas untuk 

mendapatkan hasil dari pengujian yang akurat dan yang lainnya sebagai orang yang belum 

paham agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan dari penelitian ini. Pengujian ini 

dilakukan dengan menggunakan screen recorder untuk merekam seluruh aktivitas yang 

hasilnya agar bisa dianalisis lebih lanjut. 

 

Pengujian Untuk Mendapatkan Indikator Usability Testing 

 Pengujian ini dilakukan untuk mendapatkan indikator pada saat usability testing dilakukan. 

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan dari setiap tujuan yang ingin dicapai oleh 

pengguna. Hasil dari pengujian ini didapatkan berdasarkan waktu dan gestur tubuh, waktu 

ditentukan dari 2 key metrics yang didapatkan dari waktu tercepat pada setiap tujuan skenario 

dan waktu terlama dari setiap tujuan skenario. Pengujian ini dilakukan oleh 4 partisipan yang 

belum mengetahui tentang website ini, pengujian ini dilakukan dengan menyelesaikan tujuan 

dari skenario yang diberikan. 
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Pengujian Skenario Pengguna Mendaftar Pekerjaan 

 Berikut hasil dari pengujian skenario pengguna dalam mendaftar pekerjaan. Adapun hasil 

pengujian skenario pengguna pendaftaran akun dapat dilihat pada Tabel 4.13. 

 

Tabel 4.13 Pengujian skenario pengguna mendaftar pekerjaan 

Partisipan Memilih 

Pekerjaan 

Pendaftaran Masuk Unggah 

Dokumen 

Soal 

Tes 

Cetak 

Kartu 

Ujian 

Keluar 

1 7 20 3	 15 18 9 5 

2 7 85 7	 26 30 23 8 

3 3 16 11	 27 17 15 8 

4 5 22 5	 22 15 13 5 

 

a. Task Memilih Pekerjaan 

Mudah £ 7 detik 

Cukup lama ³ 7 detik 

b. Task Pendaftaran 

Mudah £ 22 detik 

Cukup lama ³ 22 detik 

c. Task Masuk 

Mudah £ 7 detik 

Cukup lama ³ 7 detik  

d. Task Unggah Dokumen 

Mudah £ 26 detik 

Cukup lama ³ 26 detik 

e. Task Soal Tes 

Mudah £ 18 detik 

Cukup lama ³ 18 detik 

f. Task Cetak Kartu Ujian 

Mudah  £ 15 detik 

Cukup lama ³ 15 detik 
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g. Task Keluar 

Mudah £ 8 detik 

Cukup lama  ³ 8 detik 

 

Pengujian Skenario Pengguna Edit Data Pribadi 

 Berikut hasil pengujian skenario pengguna edit data pribadi. Adapun hasil pengujian 

skenario pengguna edit data pribadi dapat dilihat pada Tabel 4.14. 

 

Tabel 4.14 Pengujian skenario pengguna edit data pribadi 

Partisipan Masuk Ke 

Website 

Ke halaman 

Profil 

Ganti 

Golongan 

Simpan 

1 7 5 14 5 

2 7 6 7 7 

3 5 7 14 5 

4 7 7 8 7 

 

a. Masuk ke website 

Mudah £ 7 detik 

Cukup lama ³ 7 detik  

b. Ke halaman profil 

Mudah £ 7 detik 

Cukup lama ³ 7 detik  

c. Ganti Golongan 

Mudah £ 8 detik 

Cukup lama ³ 8 detik  

d. Simpan 

Mudah £ 7 detik 

Cukup lama ³ 7 detik  
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Pengujian Skenario Pengguna Edit Alamat 

 Berikut hasil dari pengujian pengguna edit alamat data pribadi. Adapun hasil pengujian 

skenario pengguna edit alamat dapat dilihat pada Tabel 4.15. 

 

Tabel 4.15 Pengujian skenario pengguna edit alamat 

Partisipan Halaman edit profil Edit alamat Simpan 

1 8 28 10 

2 8 17 5 

3 6 21 10 

4 6 20 10 

 

a. Halaman Edit Profil 

Mudah £ 6 detik 

Cukup lama ³ 6 detik  

b. Edit Alamat 

Mudah £ 21 detik 

Cukup lama ³ 21 detik  

c. Simpan 

Mudah £ 10 detik 

Cukup lama ³ 10 detik  

 

Pengujian Skenario Pengguna Tambah Pendidikan 

 Berikut hasil dari pengujian skenario pengguna tambah pendidikan. Adapun hasil 

pengujian skenario pengguna tambah pendidikan dapat dilihat pada Tabel 4.16. 

 

Tabel 4.16 Pengujian skenario pengguna tambah pendidikan 

Partisipan Halaman pendidikan Tambah pendidikan Simpan 

1 5 15 6 

2 12 17 4 

3 3 21 6 

4 4 16 6 
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a. Halaman pendidikan 

Mudah £ 5 detik 

Cukup lama ³ 5 detik  

b. Tambah Pendidikan 

Mudah £ 17 detik 

Cukup lama ³ 17 detik  

c. Simpan 

Mudah £ 6 detik 

Cukup lama ³ 6 detik  

 

Pengujian Skenario Pengguna Edit Syarat Pengaturan Umum 

 Berikut ini hasil dari pengujian skenario pengguna edit syarat pengaturan umum. Adapun 

hasil dari pengujian skenario pengguna edit syarat umum bisa dilihat pada Tabel 4.17. 

 

Tabel 4.17 Pengujian skenario pengguna edit pengaturan syarat umum 

Partisipan Halaman Pengaturan 

Syarat Umum 

Edit pengaturan dan 

Tambah Kolom 

Edit jenjang Simpan 

1 6 28 5 2 

2 16 36 4 4 

3 6 28 6 4 

4 6 26 6 4 

 

a. Halaman Syarat Pengaturan Umum 

Mudah £ 6 detik 

Cukup lama ³ 6 detik  

b. Edit pengaturan dan  tambah kolom 

Mudah £ 28 detik 

Cukup lama ³ 28 detik  

c. Edit Jenjang 

Mudah £ 6 detik 

Cukup lama ³ 6 detik  

d. Simpan 
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Mudah £ 4 detik 

Cukup lama ³ 4 detik  

 

Pengujian Skenario Pengguna Hapus Data Pada Pengaturan Rekrutmen Pegawai 

 Berikut ini adalah hasil dari pengujian skenario pengguna hapus data pada pengaturan 

rekrutmen pegawai. Adapun hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4.18. 

 

Tabel 4.18 Pengujian skenario pengguna hapus data pada pengaturan rekrutmen pegawai 

Partisipan Halaman Pengaturan Rekrutmen Pegawai Hapus Data 

1 5 22 

2 4 16 

3 8 15 

4 5 16 

 

a. Halaman Pengaturan Rekrutmen Pegawai 

Mudah £ 5 detik 

Cukup lama ³ 5 detik  

b. Hapus data 

Mudah £ 16 detik 

Cukup lama ³ 16 detik  

 

Pengujian Skenario Pengguna Menambah Pengaturan Baru Rekrutmen Dosen 

 Berikut adalah hasil dari pengujian skenario pengguna menambah pengaturan baru 

rekrutmen dosen. Adapun hasil dari pengujian tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.19. 

 

Tabel 4.19 Pengujian skenario pengguna menambah pengaturan baru rekrutmen dosen 

Partisipan Halaman Pengaturan Rekrutmen 

Dosen 

Tambah 

pengaturan 

Simpan 

1 5 47 4 

2 5 43 4 

3 3 54 5 

4 5 49 5 
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a. Halaman Penagturan Rekrutmen Dosen 

Mudah £ 5 detik 

Cukup lama ³ 5 detik  

b. Tambah pengaturan 

Mudah £ 49 detik 

Cukup lama ³ 49 detik  

c. Simpan 

Mudah £ 5 detik 

Cukup lama ³ 5 detik  

 

Pengujian Skenario Pengguna Set Soal Ujian  

Berikut adalah hasil dari pengujian skenario pengguna set soal ujian. Adapun hasil dari 

pengujian ini dapat dilihat pada Tabel 4.20. 

 

Tabel 4.20 Pengujian skenario pengguna set soal ujian 

Partisipan Halaman Ujian Edit Soal Edit jawaban Simpan 

1 4 19 8 3 

2 5 29 9 3 

3 4 26 9 4 

4 4 22 10   3 

 

a. Halaman Ujian 

Mudah £ 4 detik 

Cukup lama ³ 4 detik  

b. Edit Soal 

Mudah £ 26 detik 

Cukup lama ³ 26 detik  

c. Simpan 

Mudah £ 3 detik 

Cukup lama ³ 3 detik  
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Pengujian Skenario Pengguna Verifikasi Data 

 Berikut adalah hasil dari skenario pengguna verifikasi data, adapun hasil dari pengujian ini 

dapat dilihat pada Tabel 4.21. 

 

Tabel 4.21 Pengujian skenario pengguna verifikasi data 

Partisipan Halaman verfikasi Lihat data Verifikasi data 

1 4 4 5 

2 3 14 8 

3 3 4 23 

4 3 4 7 

 

a. Halaman verifikasi 

Mudah £ 3 detik 

Cukup lama ³ 3 detik  

b. Lihat data 

Mudah £ 4 detik 

Cukup lama ³ 4 detik  

c. Verifikasi data 

Mudah £ 8 detik 

Cukup lama ³ 8 detik  

 

Pengujian Skenario Pengguna Melihat Data Calon Pegawai 

 Berikut adalah hasil dari pengujian skenario pengguna melihat data calon pegawai. Adapun 

hasil dari pengujian tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.22. 

 

Tabel 4.22 Pengujian skenario pengguna melihat Data calon pegawai 

Partisipan Halaman Daftar Calon Pegawai Lihat Detail Data 

1 2 4 

2 4 6 

3 4 9 

4 4 6 
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a. Halaman Daftar Pegawai 

Mudah £ 4 detik 

Cukup lama ³ 4 detik  

b. Lihat detail data 

Mudah £ 6 detik 

Cukup lama ³ 6 detik  

 

Pengujian Skenario Pengguna Edit Nilai Hasil Ujian 

 Berikut ini adalah hasil dari pengujian skenario pengguna edit nilai hasil ujian. Hasil dari 

pengujian ini dapat dilihat pada Tabel 4.23. 

 

Tabel 4.23 Pengujian skenario pengguna edit nilai hasil ujian 

Partisipan Halaman Hasil Ujian Edit hasil ujian Simpan  

1 4 12 3 

2 4 7 3 

3 2 13 2 

4 4 12 3 

 

a. Halaman Hasil Ujian 

Mudah £ 4 detik 

Cukup lama ³ 4 detik  

b. Edit Hasil Ujian 

Mudah £ 12 detik 

Cukup lama ³ 12 detik  

c. Simpan 

Mudah £ 3 detik 

Cukup lama ³ 3 detik  

 

Pengujian Skenario Pengguna Sarankan Rekrutmen 

 Berikut adalah hasil dari pengujian skenario pengguna sarankan rekrutmen yang dapat 

dilihat pada Tabel 4.24. 
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Tabel 4.24 Pengujian skenario pengguna sarankan rekrutmen 

Partisipan Halaman matriks Edit status Simpan 

1 3 8 3 

2 3 17 5 

3 3 20 6 

4 4 11 5 

 

a. Halaman matriks 

Mudah £ 3 detik 

Cukup lama ³ 3 detik  

b. Edit status 

Mudah £ 17 detik 

Cukup lama ³ 17 detik  

c. Simpan 

Mudah £ 5 detik 

Cukup lama ³ 5 detik  

 

Pengujian skenario pengguna yang telah dilakukan, penulis mendapatkan indikator untuk 

masing–masing skenario yang telah dirancang. Dari indikator tersebut, penulis dapat 

melakukan pengujian usability testing berdasarkan dari skenario dan indikator yang telah 

didapatkan. 

 

Pengujian Usability Testing Iterasi Pertama 

 Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana solusi untuk pengguna dalam 

mengerjakan atau menyelesaikan semua tujuan atau task yang telah dibuat. Pengujian ini 

dilakukan dengan melibatkan 4 orang sebagai personas dan 4 orang lagi partisipan untuk 

terlibat, agar membuat hasil dari pengujian lebih akurat, selanjutnya pengujian ini dilakukan 

dengan menyelesaikan task atau tujuan dari skenario yang telah diberikan. 

 

 

 



128 
 

Pengujian Usability Testing Pengguna Mendaftar Pekerjaan 

 Berikut adalah hasil dari pengujuan usability testing pendaftaran akun yang dilakukan, 

hasil dari pengujian ini dapat dilihat pada Tabel 4.25. 

 

Tabel 4.25 Pengujian usability testing pengguna mendaftar pekerjaan 

Partisipan Memilih 

Pekerjaan 

Pendaftaran Masuk	 Unggah 

Dokumen 

Soal 

Tes 

Cetak 

Kartu 

Ujian 

Keluar 

1   	     

2   	     

3   	

    

4 

 

 

	  

   

 

Indikator: 

mudah   cukup lama 

Pengujian usability testing pengguna mendaftar pekerjaan memperoleh hasil partisipan dapat 

menyelesaikan tugasnya dengan sedikit kendala, masalah yang terjadi pada iterasi pertama 

dalam tujuan untuk mendaftar pekerjaan adalah ketika ada beberapa informasi yang cukup 

panjang untuk dibagian halaman memilih pekerjaan, pendaftaran, masuk, soal tes dan cetak 

kartu ujian, personas yang mendapat waktu lebih lama hanya karena personas membaca detail 

informasi dari yang ada pada tampilan halaman tersebut. Halaman unggah dokumen terdapat 

kendala karena setelah unggah dokumen tidak memiliki perintah harus apply untuk 

melanjutkan ke skenario berikutnya. 

 

Pengujian Usability Testing Pegguna Edit Data Pribadi 

 Berikut adalah hasil dari usability testing pengguna edit data pribadi bisa dilihat pada tabel 

4.26. 
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Tabel 4.26 Pengujian usability testing pengguna edit data pribadi 

Partisipan Masuk Ke 

Website 

Ke halaman 

Profil 

Ganti 

Golongan 

Simpan 

1   

  

2   

 

 

3   

  

4   

  

 

Indikator: 

mudah   cukup lama 

Pengujian usability testing dari semua partisipan memperoleh hasil diantaranya, partisipan 

dapat menyelesaikan semua langkah dengan mudah pada skenario yang diberikan berdasarkan 

tujuan yang dicapai dengan gesture tersenyum. 

 

Pengujian Usability Testing  Pengguna Edit Alamat 

 Berikut hasil dari usability testing pengguna edit alamat data pribadi. Adapun hasil 

pengujian usability testing  pengguna edit alamat dapat dilihat pada Tabel 4.27. 
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Tabel 4.27 Pengujian usability testing pengguna edit alamat 

Partisipan Halaman edit profil Edit alamat Simpan 

1    

2    

3    

4    

 

Indikator: 

mudah   cukup lama 

Pengujian usability testing yang baik diperoleh partisipan dengan dapat menyelesaikan semua 

langkah dengan mudah pada skenario yang telah dibuat, namun personas satu pada saat 

melakukan skenario edit alamat sedikit lebih lama, karena membaca data–data yang tersedia 

dalam halaman tersebut lalu memproses aktivitas yang harus dilakukan. 

 

Pengujian Usability Testing Pengguna Tambah Pendidikan 

 Berikut ini hasil dari pengujian usability testing pengguna tambah pendidikan. Adapun 

hasil pengujian skenario pengguna tambah pendidikan dapat dilihat pada Tabel 4.28. 

 

Tabel 4.28 Pengujian usability testing pengguna tambah pendidikan 

Partisipan Halaman pendidikan Tambah pendidikan Simpan 

1    

2    

3    

4    

 

Indikator: 

mudah   cukup lama 

Pengujian usability testing memperoleh hasil seluruh partisipan dapat menyelesaikan seluruh 

task dengan mudah pada skenario yang diberikan berdasarkan tujuan yang dicapai, namun 

sedikit lebih lama karena partisipan membaca input data yang tersedia. 

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P
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Pengujian Usability Testing Pengguna Edit Syarat Pengaturan Umum 

 Berikut ini hasil dari pengujian usability testing pengguna edit syarat pengaturan umum. 

Adapun hasil dari pengujian skenario pengguna edit syarat umum bisa dilihat pada Tabel 4.29. 

 

Tabel 4.29 Pengujian skenario pengguna edit pengaturan syarat umum 

Partisipan Halaman Pengaturan 

Syarat Umum 

Edit pengaturan dan 

Tambah Kolom 

Edit jenjang Simpan 

1   

  

2   

  

3    

 

4   

 

 

 

Indikator: 

mudah   cukup lama 

Pengujian usability testing pada halaman edit pengaturan syarat umum kepada semua 

partisipan menghasilkan partisipan harus membaca terlebih dahulu data yang pada halaman 

syarat pengaturan yang membuat partisipan nomor 2 lebih lama, kemudian partisipan bingung 

dalam menambah kolom, solusinya tombol dalam edit pengaturan tersebut diganti dengan 

tambah kolom. 

 

Pengujian Usability Testing Pengguna Hapus Data Pada Pengaturan Rekrutmen Pegawai 

 Berikut ini adalah hasil dari pengujian usability testing pengguna hapus data pada 

pengaturan rekrutmen pegawai. Adapun hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4.30. 
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Tabel 4.30 Pengujian usability testing pengguna hapus data pada pengaturan rekrutmen 

pegawai 

Partisipan Halaman Pengaturan Rekrutmen Pegawai Hapus Data 

1   

2   

3   

4   

 

Indikator: 

mudah   cukup lama 

Pengujian usability testing untuk partisipan nomor 3 ketika di halaman pengaturan rekrutmen, 

pegawai bingung karena skenario mengarahkan untuk menghapus data dengan jenjang S2, 

namun pada halaman tersebut ada 2 data yang sama, solusinya adalah mengganti salah satu 

data agar partisipan lebih fokus dan tidak bingung untuk memilih data yang ingin dihapus. 

 

Pengujian Usability Testing Pengguna Menambah Pengaturan Baru Rekrutmen Dosen 

 Berikut adalah hasil dari pengujian usability testing pengguna menambah pengaturan baru 

rekrutmen dosen. Adapun hasil dari pengujian tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.31. 

 

Tabel 4.31 Pengujian usability testing pengguna menambah pengaturan baru rekrutmen dosen 

Partisipan Halaman Pengaturan Rekrutmen 

Dosen 

Tambah 

pengaturan 

Simpan 

1    

2    

3    

4    

 

Indikator: 

mudah   cukup lama 

Pengujian usability testing dengan semua partisipan memperoleh hasil partisipan dapat melalui 

semua aktivitas dengan lancar, namun partisipan nomor 3 mengalami sedikit kendala, karena 
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kurang fokus terhadap skenario yang telah ditentukan untuk memilih beberapa pilihan dalam 

tambah pengaturan baru. Solusinya adalah menjelaskan lagi kepada partisipan agar bisa lebih 

mudah mengerti tujuan dari skenario menambah pengaturan baru rekrutmen dosen. 

 

Pengujian Usability Testing Pengguna Set Soal Ujian  

Berikut adalah hasil dari pengujian usability testing  pengguna set soal ujian. Adapun hasil 

dari pengujian ini dapat dilihat pada Tabel 4.32. 

 

Tabel 4.32 Pengujian usability testing pengguna set soal ujian 

Partisipan Halaman Ujian Edit Soal Edit jawaban Simpan 

1     

2     

3     

4      

 

Indikator: 

mudah   cukup lama 

Pengujian usability testing pengguna set soal ujian memperoleh hasil semua partisipan dapat 

mengerjakan seluruh aktivitas dalam skenario yang diberikan, namun untuk partisipan nomor 

2 mendapat kebingungan pada saat mengisi tabel edit soal, karena tabel bawahnya masih aktif 

ketika edit soal. Solusinya ketika jumlah soal sudah diatur untuk 2 soal saja maka kolom 

lainnya menjadi tidak aktif. 

 

Pengujian Usability Testing Pengguna Verifikasi Data 

 Berikut adalah hasil dari usability testing pengguna verifikasi data, adapun hasil dari 

pengujian ini dapat dilihat pada Tabel 4.33. 
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Tabel 4.33 Pengujian usability testing pengguna verifikasi data 

Partisipan Halaman verfikasi Lihat data Verifikasi data 

1    

2    

3    

4    

 

Indikator: 

mudah   cukup lama 

Pengujian usability testing untuk skenario ini ada beberapa aktivitas yang cukup lama, namun 

masing–masing dari partisipan dapat menyelesaikan task dengan mudah, seperti partisipan 

nomor 2 ketika berada di data calon pegawai yang ingin diverifikasi perlu membaca terlebih 

dahulu data sebelumnya dan data yang ingin diajukan, namun tidak mempengaruhi pengalaman 

pengguna. 

 

Pengujian Usability Testing Pengguna Melihat Data Calon Pegawai 

 Berikut adalah hasil dari pengujian usability testing pengguna melihat data calon pegawai. 

Adapun hasil dari pengujian tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.34. 

 

Tabel 4.34 Pengujian usability testing  pengguna melihat data calon pegawai 

Partisipan Halaman Daftar Calon Pegawai Lihat Detail Data 

1   

2   

3   

4   

 

Indikator: 

mudah   cukup lama 

Pengujian usability testing untuk skenario ini semua partisipan dapat menyelesaikan semua 

task dengan cukup mudah, hanya partisipan nomor 3 saja yang membutuhkan waktu sedikit 
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lebih lama berbeda beberapa detik dengan yang lain, karena partisipan nomor 3 melihat semua 

data yang ada pada halaman detail data, namun tidak mempengaruhi pengalaman pengguna. 

 

Pengujian Usability Testing Pengguna Edit Nilai Hasil Ujian 

 Berikut ini adalah hasil dari pengujian usability testing pengguna edit nilai hasil ujian. 

Hasil dari pengujian ini dapat dilihat pada Tabel 4.35. 

 

Tabel 4.35 Pengujian usability testing pengguna edit nilai hasil ujian 

Partisipan Halaman Hasil Ujian Edit hasil ujian Simpan 

1    

2    

3    

4    

 

Indikator: 

mudah   cukup lama 

Pengujian usability testing dari skenario pengguna edit nilai hasil ujian menghasilkan, 

partisipan dapat menyelesaikan semua langkah dengan mudah pada skenario yang diberikan 

berdasarkan tujuan yang dicapai dengan gesture tersenyum. 

 

Pengujian Usablity Testing Pengguna Sarankan Rekrutmen 

 Berikut adalah hasil dari pengujian usability testing pengguna sarankan rekrutmen yang 

dapat dilihat pada Tabel 4.36. 

 

Tabel 4.36 Pengujian usability testing pengguna sarankan rekrutmen 

Partisipan Halaman matriks Edit status Simpan 

1    

2    

3    

4    
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Indikator: 

mudah   cukup lama 

Pengujian usability testing pada skenario pengguna sarankan rekrutmen memperoleh hasil 

yang baik dengan semua partisipan, karena dapat menyelesaikan semua tahapan dalam 

skenario pengujian ini dengan sangat puas untuk sarankan rekrutmen. 

 

Revisi Purwarupa Push Notification Setelah Unggah Dokumen 

 Penulis melakukan revisi pada purwarupa berdasarkan masalah yang penulis temukan pada 

saat pengujian usability testing. Revisi purwarupa push notification dilakukan dengan cara 

melengkapi informasi ketika push notification tampil, agar memudahkan pengguna untuk 

mengetahui informasi setelah unggah dokumen dilakukan pada tahap pendaftaran pekerjaan. 

Revisi purwarupa push notification setelah unggah dokumen dapat dilihat pada Gambar 4.55. 

 

 
Gambar 4.55 Revisi purwarupa push notification setelah unggah dokumen 

 

Pengujian Usability Testing Pengguna Mendaftar Pekerjaan Iterasi Kedua 

 Berikut adalah hasil dari pengujuan usability testing mendaftar pekerjaan iterasi kedua 

yang dilakukan, hasil dari pengujian ini dapat dilihat pada Tabel 4.37. 
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Tabel 4.37 Pengujian usability testing pengguna mendaftar pekerjaan iterasi kedua 

Partisipan Memilih 

Pekerjaan 

Pendaftaran Masuk Unggah 

Dokumen 

Soal 

Tes 

Cetak 

Kartu 

Ujian 

Keluar 

1   	     

2   	     

3   	  

   

4 

 

 

	  

   

 

Indikator: 

mudah   cukup lama 

Pengujian usability testing iterasi kedua memperoleh hasil dapat menyelesaikan tugasnya 

dengan mudah dan efisien, dari iterasi pertama yang mengalami kendala setelah unggah 

dokumen bingung melanjutkan dengan solusi melengkapi informasi, ketika push notification 

keluar dengan perintah untuk apply dokumen menjadikan efesiensi dan kemudahan dalam 

melanjutkan pendaftaran pekerjaan. 

 

Revisi Purwarupa Tombol Tambah Kolom Dalam Edit Pengaturan Syarat Umum 

 Penulis melakukan revisi pada purwarupa berdasarakan masalah yang dijumpai pada saat 

pengujian usability testing pada skenario edit pengaturan syarat umum. Revisi yang penulis 

lakukan dengan mengganti tombol tambah baru menjadi tambah kolom, agar pengguna lebih 

mudah memahami ketika ingin menambah kolom dalam edit pengaturan syarat umum. 

Purwarupa hasil revisi dapat dilihat pada Gambar 4.56. 
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Gambar 4.56 Revisi purwarupa tambah kolom dalam edit pengaturan syarat umum 

 

Pengujian Usability Testing Pengguna Edit Syarat Pengaturan Umum Iterasi Kedua 

 Berikut ini hasil dari pengujian usability testing pengguna edit syarat pengaturan umum 

iterasi kedua. Adapun hasil dari pengujian usability testing pengguna edit syarat umum iterasi 

kedua bisa dilihat pada Tabel 4.38. 

 

Tabel 4.38 Pengujian usability testing pengguna edit pengaturan syarat umum iterasi kedua 

Partisipan Halaman Pengaturan 

Syarat Umum 

Edit pengaturan dan 

Tambah Kolom 

Edit 

Jenjang 

Simpan 

1   

  

2   

  

3    

 

4   
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Indikator: 

mudah   cukup lama 

Pengujian usability testing iterasi kedua menghasilkan tombol tambah baru diganti dengan 

tambah kolom, membuat partisipan lebih mudah menambah kolom dalam halaman edit syarat 

pengaturan umum. Perubahan tombol dalam menambah kolom menambah efisiensi dan 

kemudahan yang berbuah senyuman dari partisipan. 

 

Revisi Purwarupa Data Jenjang Pada Tabel Halaman Data Pegawai 

 Revisi yang dilakukan pada purwarupa berdasarkan masalah yang ditemukan pada saat 

pengujian usability testing pada partisipan. Revisi yang dibuat adalah mengubah data jenjang 

yang ada pada tabel nomor 3 untuk menjadi S1 yang sebelumnya adalah S2 agar pengguna 

lebih mudah membedakan data yang ingin dihapus. Revisi data jenjang pada tabel halaman 

pegawai dapat dilihat pada Gambar 4.57. 

 

 
Gambar 4.57 Revisi purwarupa data jenjang pada tabel halaman data pegawai 
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Pengujian Usability Testing Pengguna Hapus Data Pada Pengaturan Rekrutmen Pegawai 

Iterasi Kedua 

 Berikut ini adalah hasil dari pengujian usability testing pengguna hapus data pada 

pengaturan rekrutmen pegawai iterasi kedua. Adapun hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4.39. 

 

Tabel 4.39 Pengujian usability testing pengguna hapus data pada pengaturan rekrutmen 

pegawai iterasi kedua 

Partisipan Halaman Pengaturan Rekrutmen Pegawai Hapus Data 

1   

2   

3   

4   

 

Indikator: 

mudah   cukup lama 

Pengujian usability testing iterasi kedua ini memperoleh hasil, partisipan mudah menemukan 

data yang ingin dihapus dari skenario yang ditentukan dengan gesture senyum. 

 

Pengujian Usability Testing Pengguna Menambah Pengaturan Baru Rekrutmen Dosen 

Iterasi Kedua 

 Berikut adalah hasil dari pengujian usability testing pengguna menambah pengaturan baru 

rekrutmen dosen iterasi kedua. Adapun hasil dari pengujian tersebut dapat dilihat pada Tabel 

4.40. 

 

Tabel 4.40 Pengujian usability testing pengguna menambah pengaturan baru rekrutmen dosen 

Partisipan Halaman Pengaturan Rekrutmen 

Dosen 

Tambah 

pengaturan 

Simpan 

1    

2    

3    

4    
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Indikator: 

mudah   cukup lama 

Pengujian usability testing iterasi kedua memperoleh hasil berbeda dengan pengujian usability 

testing iterasi pertama, karena penulis mengulang pengujian kepada partisipan nomor 3 dan 

hasilnya partisipan dapat menyelesaikan semua task atau skenario. 

 

Revisi Form Soal Pada Halaman Set Soal Ujian 

 Revisi yang dilakukan pada form soal pada halaman set soal ujian dilakukan kembali 

karena partisipan kesulitan pada saat mengisi form soal, masih ada form yang aktif namun tidak 

bisa diklik atau diisi oleh partisipan. Penulis melakukan revisi dengan menonaktifkan form 

yang tidak aktif karena skenario membuat hanya 2 soal. Purwarupa hasil revisi dapat dilihat 

pada Gambar 4.58. 
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Gambar 4.58 Revisi form soal pada halaman set soal ujian 

 

Pengujian Usability Testing Pengguna Set Soal Ujian Iterasi Kedua 

Berikut adalah hasil dari pengujian usability testing  pengguna set soal ujian iterasi kedua. 

Adapun hasil dari pengujian ini dapat dilihat pada Tabel 4.41. 
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Tabel 4.41 Pengujian usability testing pengguna set soal ujian iterasi kedua 

Partisipan Halaman Ujian Edit Soal Edit jawaban Simpan 

1     

2     

3     

4      

 

Indikator: 

mudah   cukup lama 

Pengujian usability testing iterasi kedua memperoleh hasil partisipan dapat meyelesaikan 

skenario yang telah dibuat untuk mengedit soal dan jawaban, pada iterasi pertama partisipan 

nomor 2 sedikit lebih lama dalam menyelesaikan task edit soal karena setelah mengisi form 2 

soal, masih ada form yang aktif dan pada revisi form iterasi kedua dirubah form yang aktif 

menjadi tidak aktif dan partisipan nomor 3 dapat menyelsaikan task edit soal dengan mudah. 

 

Validasi fitur–fitur yang telah dirancang. 

Validasi fitur–fitur ini dibuat untuk mevalidasi fitur yang penulis sudah rancang dengan 

indikator checklist untuk fitur dengan pondasi dasar MVP yang telah dibuat. Validasi fitur dapat 

dilihat pada Tabel 4.42. 

 

Tabel 4.42 Validasi fitur 

Fitur Hasil Checklist 

Isi data persyaratan 

calon pegawai 

Purwarupa daftar akun sampai dengan upload 

dokumen Gambar 4.1 sampai 4.6 

Ö 

Pemberitahuan setiap 

proses untuk calon 

pegawai 

Purwarupa riwayat pengguna Gambar 4.17 Ö 

Login Purwarupa halaman awal Gambar 4.1 Ö 

Informasi lengkap pada 

rekrutmen 

Purwarupa halaman daftar pekerjaan. Gambar 4.7 dan 

Gamabr 4.8 

Ö 

Pendaftaran user baru Purwarupa daftar akun Gambar 4.1 Ö 

Daftar list pendaftar Purwarupa data calon pegawai Gambar 4.50 Ö 
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Verifikasi data dan 

berkas pendaftar 

Purwarupa verifikasi data 4.1.17, 4.1.18 dan 4.1.19 Ö 

Nilai masuk ke sistem Purwarupa hasil ujian pada 4.1 Ö 

Perangkingan setiap 

posisi 

Purwarupa data calon pegawai Gambar 4.50 Ö 

Lihat hasil 

pengumuman diterima 

atau tidak (privasi) 

Purwarupa riwayat pengguna Gambar 4.17 Ö 

Pemberitahuan lokasi Purwarupa halaman riwayat pengguna Gambar 4.17 Ö 

 

 

4.3 Pembahasan 

Pembahasan kali ini akan dilakukan untuk mengevaluasi kinerja metode Lean UX dalam 

penerapan perancangan website pendaftaran online pegawai Universitas Islam Indonesia di 

lingkup kerja tim Badan Sistem Informasi. Pada penerapan Lean UX, tahap pertama yang 

dilakukan adalah perancangan, pada perancangan waktu bisa disesuaikan dengan jadwal yang 

ada di Badan Sistem Informasi dengan pendekatan design sprint dengan evaluasi pada hari 

Jumat. Adapun jadwal yang saya buat dengan timeline 2 bulan bisa dilihat pada Gambar 4.59 

dan Gambar 4.60.  

 

 
Gambar 4.59 Timeline perancangan Lean UX 
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Gambar 4.60 Timeline perancangan Lean UX 

 

Pada timeline perancangan di atas, waktu perancangan desain interaksi bisa diperhitungkan 

namun ada beberapa kendala di lapangan yang membuat terlambatnya beberapa task yang 

dilakukan, adapun rencana perhari yang bisa penulis jelaskan pada Tabel 4.43. 

 

Tabel 4.43 Tabel perencanaan harian 

April 

No. Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at 

1 Membuat 

rancangan untuk 

hipotestis 

Mengumpulkan 

asmusi dari tim 

tentang 

pendaftaran 

pegawai 

Membuat 

rancangan 

sementara 

apa yang 

dibutuhkan 

pengguna 

Mengumpulkan 

asumsi baru 

untuk 

perancangan 

Evaluasi 

mingguan 

bersama tim 

2 Perancangan 

pertanyaan yang 

ingin diajukan ke 

narasumber 

(SDM) 

Interview 

dengan teknik 

wawancara 

dengan ibu Evi 

(SDM)   

Interview 

dengan pak 

Agus 

(SDM)  

Pengumpulan 

hasil 

waawancara  

Pembentukan 

personas 
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3 Validasi personas Pembentukan 

fitur–fitur 

Libur Card Sorting Libur 

4 Card Sorting Permbuatan  

tahap MVP 

Evaluasi 

tahap MVP 

fitur 

Evaluasi 

keseluruhan 

Rapat 

pembentukan 

UI KIT 2.0 

dan 

pembahasan 

fitur 

 

Mei 

No. Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at 

1 Pembuatan 

wireframe pengguna 

Pembuatan 

wireframe 

pengguna 

Libur Pembuatan 

wireframe 

admin 

Evaluasi 

wireframe 

mingguan 

bersama tim 

2 Pembuatan 

wireframe pengguna 

Pembuatan 

wireframe   

Pembuatan 

wireframe 

Pembuatan 

wireframe  

Pembuatan 

wireframe 

3 Pembuatan 

wireframe 

Validasi 

wireframe 

Vaidasi 

wireframe 

Pembuatan 

wireframe 

Libur 

4 Pembuatan 

wireframe admin 

Pembuatan 

wireframe 

Pembuatan 

wireframe 

Evaluasi 

keseluruhan 

Pulang ke 

Balikpapan 

 

Juni 

No. Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at 

1 Libur 

2 Libur 

3 Pembuatan 

highfidelity 

Pembuatan 

highfidelity 

Pembuatan 

highfidelity 

Pembuatan 

highfidelity 

Evaluasi 

highfidelity 

4 Pembuatan 

highfidelity 

Pembuatan 

highfidelity 

Pembuatan 

highfidelity 

Pembuatan 

highfidelity 

Pembuatan 

highfidelity 

 

 

 



147 
 

Juli 

No. Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at 

1 Evaluasi highfidelity 

dan prototype 

Pembuatan 

highfidelity 

dan 

prototype 

Pembuatan 

highfidelity 

dan prototype 

Pembuatan 

highfidelity 

dan 

prototype 

Pembuatan 

highfidelity 

dan 

prototype 

2 Evaluasi highfidelity 

dan prototype 

Pembuatan 

highfidelity 

dan 

prototype 

Pembuatan 

highfidelity 

dan prototype 

Pembuatan 

highfidelity 

dan 

prototype 

Pembuatan 

highfidelity 

dan 

prototype 

3 Evaluasi highfidelity 

dan prototype 

 Persiapan 

pengujian 

usability 

testing 

(pembuatan 

skenario) 

Persiapan 

pengujian 

usability 

testing 

Pengujian 

usability 

testing 

Pengujian 

usability 

testing 

4 Pengujian usability 

testing 

Revisi 

highfidelity 

Revisi 

highfidelity 

Pengujian 

iterasi 2 

Pengujian 

iterasi 2 

 

Pelaksanaanya di tim Badan Sistem Informasi, Lean UX dengan pondasi Design Thinking 

membuat seluruh komunikasi dalam tim dapat terlaksana pada setiap minggunya,  memperoleh 

masukan dan pemberitahuan tahapan perancangan produk ini dapat dilakukan. Pondasi kedua 

adalah Agile, pertemuan dengan narasumber pada tahap interview dan personas yang 

berkomunikasi secara terus menerus dalam tahapan think hingga check menghasilkan feedback 

yang berguna bagi perancangan wireframe hingga highfidelity. Lean Startup membuat semua 

feedback yang diberikan oleh tim kerja dan stakeholder dapat menjadi pembelajaran dalam 

merancang desain interaksi website ini. Feedback yang didapat dari pertemuan pertama hingga 

akhir dengan stakeholder dan tim dapat dirangkum pada Tabel 4.44. 
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Tabel 4.44 Rangkuman Feedback 

Tanggal Narasumber Feedback Hasil 

Minggu 

pertama 

April 

Stakeholder 

Direktorat 

SDM 

Revisi proses bisnis 

untuk calon 

pendaftaran  hingga 

petugas atau admin 

Pada bagian pendaftaran 

menggunakan NIU  dan verifikasi 

berkas dilakukan oleh bagian 

Direktorat SDM lalu lolos 

adiministrasi 

Minggu 

ketiga April 

Stakeholder 

Direktorat 

SDM 

Data untuk calon 

pegawai, proses 

dan pra ajuan 

rekrutmen 

Diberikan sebuah menu untuk semua 

data calon pegawai yang telah 

terdaftar dan membuat matriks 

kebutuhan untuk keperluan 

rekrutmen 

Minggu 

keempat 

April 

Tim BSI Setting pegaturan 

untuk rekrutmen 

ditambah tanggal 

ujian dan tempat 

ujian 

Penambahan untuk pengaturan 

rekrutmen 

Minggu 

pertama Mei 

Tim BSI Set soal ujian 

kurang lengkap dan 

matriks kebutuhan 

bisa edit bukan 

hanya lihat saja 

Set soal ujian ditambah pengaturan 

untuk setiap soal dan model soal, 

matriks kebutuhan dibuat untuk ada 

aksi edit 

Minggu 

ketiga Mei 

Tim BSI Eksplorasi bagian 

profil dan konten 

website, list untuk 

landing page 

beberapa history 

dimunculkan pada 

bagian menu cetak 

kartu ujian dan 

halaman untuk data 

calon pegawai 

Bagian profil akun dirubah sedikit 

tata letak pada bagian data pribadi, 

konten website seperti pada bagian 

landing page ditambah informasi 

terkait lowongan pekerjaan dan pada 

halaman data calon pegawai 

ditambah aksi lihat data 
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Tanggal Narasumber Feedback Hasil 

menambah aksi 

untuk lihat data 

Minggu 

keempat Mei 

Tim BSI Kurang 

pemberitahuan 

perubahan data atau 

toast, pading dan 

layout disamakan 

dengan UI KIT 2.0, 

pagination juga 

mengikuti 

standarisasi 

Toast ditambahkan setiap ada 

perubahan data atau pemberitahuan 

terbaru terkait aksi simpan dan 

hapus, pading dan layout disamakan, 

dan pagination juga disamakan 

dengan UI KIT 2.0 

Minggu 

pertama Juli 

Tim BSI Lihat referensi lagi 

untuk form karena 

terlalu banyak data 

yang dimasukkan 

ketika pendaftaran 

pengguna 

Form pendaftaran akun dibuat 

dengan melihat referensi di internet 

terkait form 

Minggu 

kedua Juli 

Stakeholder 

Direktorat 

SDM 

Verifikasi data 

diperlengkap untuk 

memverifikasi data 

pengguna, tahun 

akademik diganti 

dengan periode, 

history pegawai 

ditemptakan di 

halaman awal 

pengguna ketika 

sudah login 

Ditambahkan aksi untuk 

ditangguhkan untuk menangguhkan 

data yang ditunda untuk diverifikasi, 

tahun akademik diganti dengan 

periode, history pegawai 

ditambahkan pada halaman awal 

ketika pengguna login 
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Tanggal Narasumber Feedback Hasil 

Minggu 

ketiga Juli 

Tim BSI Menu pada landing 

page ditambahkan 

daftar, karena 

pendaftaran harus 

tersedia di halaman 

awal pendaftaran 

dengan 

membedakan antara 

aksi dan menu, buat 

dua role prototype 

agar dapat mudah 

dibedakan dengan 

sudah login atau 

belum 

Penambahan aksi daftar pada 

landing page dengan beri perbedaan 

antara tombol menu dan aksi, 

kemudian buat dua prototype untuk 

menunjang perbedaan role pengguna 

yang sudah login atau belum 

 

Lean UX dapat membuat feedback lebih cepat dan iterasi dalam proses pembuatan seperti 

highfidelity prototyping dapat lebih cepat mendapat perubahan untuk memenuhi semua 

kebutuhan pengguna, sesuai dengan proses think dan make yang memperoleh kebutuhan dari 

pengguna dengan mengetahui kebiasaan dan keinginan dari pengguna. 

MVP (Minimum Viable Product) yang membuat kebutuhan fitur dapat diminimalkan untuk 

mendapatkan fitur yang lebih optimal dalam perancangan desain interaksi website. 

Penambahan card sorting dan pendapat seluruh anggota tim pada saat evaluasi bisa membuat 

produk lebih baik dalam fungsi dan tata letak pada setiap halaman dapat dijelaskan. Pada proses 

iterasi yang begitu cepat membuat tahap perancangan website ini seperti berlari maraton, 

berlari dengan kecepatan yang tidak berubah, namun tidak berhenti sebelum mencapai garis 

akhir.  

Kendala yang terjadi pada perancangan dengan metode Lean UX yang ditemukan di antaranya: 

a. Kendala yang terjadi pada UX Designer itu sendiri, karena kecepatan produk bisa 

diluncurkan ke pengguna tergantung dari UX Designer itu sendiri, dengan timeline 

yang sudah dirumuskan oleh UX Designer. 

b. Pertemuan dengan personas dan narasumber membuat perubahan sendikit timeline 

yang sudah direncanakan. 
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c. Semakin banyak feedback diberikan bisa membuat kita jenuh dalam merancang 

produk, membutuhkan waktu lebih untuk bisa mencari inspirasi dalam mendesain 

sebuah produk dan perbanyak referensi dalam desain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


