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 SARI 

 

Sistem pendaftaran pegawai untuk Universitas Islam Indonesia saat ini masih dalam 

tahapan yang bersifat seperti pendaftaran yang masih manual, dari alur pendaftaran, 

memasukkan berkas lamaran hingga berkas itu diproses. Sistem seperti ini masih menggunakan 

administrasi yang ditangani langsung oleh pegawai yang menangani dibagian tersebut. 

Sehingga calon pegawai yang ingin mendaftar juga belum mendapat kepastian sampai mana 

proses berkas lamaran tersebut, hal tersebut yang membuat calon pegawai banyak yang 

mengkonfiramsi langsung ke pihak divisi Direktorat SDM, proses berkas lamaran dan dalam 

proses pegawai divisi Direktorat SDM bingung sendiri karena harus mencari satu persatu 

berkas, tidak ada data tersimpan dan terintergrasi langsung ke divisi yang ada di Universitas 

Islam Indonesia. 

Dalam penelitian kali ini menggunakan metode Lean UX, pada projek ini dikerjakan oleh 

tim yang diantaranya ada beberapa anggota tim yang pertama adalah ada Project Manager, UX 

Designer, dan 2 Developer. Kenapa Lean UX, karena Lean UX adalah sebuah metode dalam 

merancang desain interaksi dengan mengadopsi metode Agile pada perancangan perangkat 

lunak. Menghasilkan solusi terbaik dengan cara membangun pemahaman bersama dengan 

rekan tim kerja.  

Kesimpulan dari penelitian perancangan website ini untuk memudahkan pengguna dalam 

melakukan pendaftaran pekerjaan dan memudahkan admin atau petugas dalam mengola data 

dan aktifitas untuk pendaftaran online di Universitas Islam Indonesia dengan pendekatan Lean 

UX untuk memperoleh hasil pengalaman pengguna yang optimal. 

 

Kata kunci: User Experience, Lean UX, Desain Interaksi. 
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 BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 Sistem pendaftaran pegawai untuk Universitas Islam Indonesia saat ini masih dalam 

tahapan yang bersifat seperti pendaftaran yang masih manual, dari alur pendaftaran, 

memasukkan berkas lamaran hingga berkas itu diperoses. Sistem seperti ini masih 

menggunakan administrasi yang ditangani langsung oleh pegawai yang menangani dibagian 

tersebut. Membuat calon pegawai yang ingin mendaftar juga belum mendapat kepastian sampai 

mana proses berkas lamaran tersebut, hal tersebut yang membuat calon pegawai banyak yang 

mengkonfiramsi langsung ke pihak divisi Direktorat SDM sejauh mana proses berkas lamaran 

dan dalam proses pegawai divisi Direktorat SDM bingung sendiri karena harus mencari satu 

persatu berkas, tidak ada data tersimpan dan terintergrasi langsung ke divisi yang ada di (UII). 

Untuk mengetahui informasi tersebut belum adanya pemberitahuan alur yang jelas dari 

pihak Direktorat SDM dan juga pemberitahuan informasi dokumen tersebut sudah sampai 

tahap dimana. Solusi dari permasalahan tersebut dengan perancangan yang berfokus kepada 

perancangan desain interaksi (UX). Dalam membuat website yang sesuai dengan kebutuhan 

pengguna diperlukan User Experience yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dalam 

menyelesaikan masalah yang dialami oleh pengguna agar aplikasi dapat dengan mudah 

digunakan oleh pengguna. Dengan menerapkan User Experience pada proses perancangan 

website maka produk yang dibuat akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bersaing 

dan memiliki kesempatan yang besar untuk digunakan oleh pengguna yang membutuhkan 

produk yang kita buat. Karena ketika pengguna menggunakan aplikasi dengan User Experience 

yang buruk maka pengguna akan lebih memilih produk lainnya yang memiliki User Experience 

yang lebih baik (Krug, 2006). Untuk merancang desain interaksi (UX) ini penulis 

membutuhkan metode User Experience dalam perancangannya. Pada pertengahan tahun 1990-

an, User Experience diperkenalkan oleh Donald Norman dengan beranggapan seperti kita saat 

datang ke tempat makan, kita sampai di depan tempat makan tersebut, lalu pelayanan yang 

diberikan, menu makanan, waktu saji, rasa, sampai apakah kita betah di tempat makan tersebut 

(Norman, 2002). 

 Fokus mudah diakses dan mudah dimengerti alurnya dari sisi pendaftar pekerjaan hingga 

penggunaan pada pegawai sdm terkait. Fitur–fitur yang akan berada pada perancangan desain 
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interaksi (UX) ini tentunya meliputi informasi lengkap tentang alur pendaftaran, pendaftaran 

yang bisa dilakukan secara sistem (online), adanya tracking untuk layanan terkait proses 

pendaftaran dan pengelompokan data.  

Dalam kesempatan kali ini, saya dalam merancang tugas akhir ini menggunakan metode 

Lean UX, sebelumnya pada projek ini dikerjakan oleh tim yang diantaranya ada beberapa 

anggota tim yang pertama adalah ada Project Manager, UX Designer, dan 2 Programmer. 

Kenapa Lean UX, karena Lean UX adalah sebuah metode dalam merancang desain interaksi 

dengan mengadopsi metode Agile pada perancangan perangkat lunak. Menghasilkan solusi 

terbaik dengan cepat dengan cara membangun pemahaman bersama dengan rekan tim kerja. 

Yang membedakan dengan metode User Experience Tradisional dengan Lean UX  adalah Lean 

UX berfokus pada tes kecil, tambahan dengan tujuan untuk memvalidasi atau membatalkan 

asumsi di sekitar hipotesis, tidak menghabiskan siklus panjang suatu hipotesis sepert metode 

User Experience Trandisonal lainnya (McKinney, 2016). Lean UX  yang menganut konsep 

Agile, memberikan solusi terbaik dari suatu masalah karena dikerjakan oleh semua anggota 

tim, memberikan data hipotesis yang akan terus berkembang sesuai kebutuhan user dan 

menggunakan pembentukan personas sesuai data yang diperoleh. 

Lean UX memliki tiga pondasi dasar dari beberapa metode yang ada dalam perancangan 

User Experience, yang pertama dari metode dari Design Thinking, dengan ilmu dalam proses 

komunikasi dengan tim, Lean UX dapat memangkas waktu dalam proses pengembangan secara 

efektif dan sesuai harapan dan realitas untuk klien. Karena Lean UX ini sendiri membutuhkan 

keterlibatan terus menerus dan tidak ada yang menunggu dalam pengerjaannya. Kedua adalah 

Agile itu yang membuat Lean UX mendukung siklus desain yang sangat singkat, berulang, 

dengan feedback yang cepat dan intensitas yang tinggi dari seluruh anggota tim. Dan landasan 

yang ketiga adalah Lean Startup, menggunakan pengulangan umpan balik yang disebut 

"membentuk-mengukur-belajar" untuk meminimalkan risiko proyek dan membuat tim 

membangun dengan cepat dan belajar dengan cepat. Tiga pondasi tersebutlah yang membuat 

Lean UX sebagai solusi terbaik dalam perancangan sebagai metode User Experience dengan 

proses yang cepat dan berulang. Lean UX adalah evolusi dari desain UX yang ada, dengan 

memadukan teknik desain interaksi terbaik dengan metode penelitian yang mudah digunakan, 

indah dan mudah diukur setiap prosesnya. Kondisi tersebut membuat Lean UX fokus terhadap 

desain proses pengembangan perangkat lunak. Metode perangkat lunak apapun akan dapat 

diterapkan untuk design ux. 
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1.2 Batasan Masalah 

   Untuk menjaga fokus penelitian dalam TA ini, beberapa batasan berikut diperhatikan: 

1. Pengguna yang akan dilibatkan adalah masyarakat yang ingin mendaftar menjadi pegawai 

di Universitas Islam Indonesia dan pegawai SDM (UII). 

2. Tugas akhir ini berfokus pada perancangan desain interaksi (UX). 

 

1.3 Rumusan Masalah 

     Rumusan masalah berikut akan dijawab oleh penelitian ini: 

1. Bagaimana merancang desain interaksi website yang membantu dalam pendaftaran online 

calon pegawai Universitas Islam Indonesia? 

2. Bagaimana merancang desain interaksi website sesuai kebutuhan dengan metode Lean 

UX? 

 
1.4 Tujuan Penelitian 

    Berikut adalah tujuan dalam penelitian yang dilakukan: 

1. Untuk memudahkan calon pegawai dalam mendaftar di website pendaftaran pegawai 

online. 

2. Dapat menggunakan metode Lean UX untuk diterapkan pada penggerjaan perancangan 

oleh tim BSI. 

3. Menghasilkan website yang memudahkan pengguna dalam mencapai tujuan dan 

memudahkan pengguna dalam penggunaan website. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

   Berikut adalah maanfaat dalam penelitian yang dilakukan: 

1. Diharapkan para calon pegawai yang ingin mendaftar dapat memperoleh pengalaman yang 

baik dalam segala informasi dan riwayat proses yang ada didalam website pendaftaran 

pegawai online ini. 

2. Diharapkan para pegawai Direktorat SDM dapat mengerti dengan mudah integrasi data 

dalam semua proses alur yang ada di dalam website ini. 

3. Dengan menggunakan Lean UX diharapkan dalam pengerjaan perancangan dapat sesuai 

dengan waktu dan teknik yang telah ditentukan. 
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1.6 Metodologi Penelitian 

  Tahapan yang dilakukan dalam perancangan desain interaksi dengan metode Lean UX 

adalah: 

 

1. Think  

Tahapan ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang ada bisa dari pencarian 

informasi atau masalah yang dialami secara pribadi dalam keseharian yang ada di 

lingkungan. Ketika berawal dari pencarian masalah ditemukan asumsi, asumsi adalah 

pernyataan yang mengarah kebenar dan membantu perancang untuk mendapatkan 

pemahaman tentang suatu gagasan yang akan mengarah pada hipotesis. Setelah memiliki 

hipotesis, dapat divalidasi hipotesis tersebut untuk menemukan hasil. Setelah hasil di 

temukan lalu membuat persona pengguna. Personas pengguna akan mencakup informasi 

berharga seperti pola perilaku, tujuan, sikap, keterampilan, dan sebagainya. Personas akan 

berfokus kepada tujuan, tujuan dibentuk dengan proses dan alur sesuai kebutuhan 

pengguna. Riset yang telah dilakukan akan diolah untuk memperoleh data sesuai dengan 

kebutuhan calon pengguna, ketika data sudah sesuai yang diperlukan lalu diolah menjadi 

solusi dari masalah calon pengguna yang berbentuk fitur–fitur yang lengkap. 

2. Make 

Setelah mendapatkan fitur–fitur tersebut dilanjutkan dengan (MVP) Minimum Viable 

Product yang merupakan memvalidasi ide produk mana yang harus dibuang. Hasil dari 

tahapan tersebut dijadikan masukan untuk mendesain wireframe yang akan terus 

dikembangkan dengan beberapa masukkan dari tim dan melibatkan beberapa hipotesis 

yang sudah dilakukan. Wireframe yang sudah dalam komposisi terbaik sesuai dengan 

solusi yang diciptakan akan dilanjutkan dalam pembuatan prototype. Prototype itu kan 

dijadikan sebagai wajah dari proses yang ada dalam bentuk website , tentunya dengan style 

guide yang sudah divalidasi bersama. 

3. Check 

 Tahapan selanjutnya akan mencoba untuk memvalidasi bentuk prototype yang telah 

dibuat, untuk memvalidasi kepada calon pengguna apakah sudah sesuai dengan cara 

penggunaan fungsi–fungsi yang telah dirancang termasuk dengan proses dalam 

penggunaan desain interaksi sebelum mengaplikasikan dalam bentuk yang nyata, lalu 

proses iterasi, proses ini dilakukan untuk memperbaiki dalam tahapan fungsi dan tahapan 
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atau proses dalam perancangan jika terdapat fungsi yang tidak berjalan semestinya dari 

hasil validasi penggunaan dengan pengguna. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dan memahami lebih jelas terkait materi yang akan dibahas, penulis 

memberikan gambaran umum tentang sistematika penulisan yang dibuat menjadi beberapa 

bagian bab. dapat dilihat lebih jelas seperti di bawah ini: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bagian awal bab yang membahas tentang latar belakang masalah yang 

diangkat kemudian dilanjutkan dengan menguraikan rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian hingga sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan penjelasan dasar teori yang berhubungan dengan apa yang sedang dikerjakan 

dan berfungsi sebagai sumber informasi dalam memahami permasalahan yang berkaitan 

dengan konsep sistem informasi serta penjelasan lebih lanjut mengenai Desain Interaksi 

Website Pendaftaran Online Pegawai Di Universitas Islam Indonesia dengan Metode Lean UX. 

BAB III : METODOLOGI 

Bab ini memberikan penjelasan mengenai metode apa yang dibutuhkan atau digunakan dalam 

pembuatan Desain Interaksi Website Pendaftaran Online Pegawai Di Universitas Islam 

Indonesia dengan Metode Lean UX, menjelaskan metode pengumpulan data, menganalisis 

kebutuhan dan  penjelasan terhadap perancangan sistem. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini memuat tentang pembahasan yang berisi implementasi dari perancangan antarmuka 

yang telah dibuat serta mendokumentasikan sistem yang telah dibuat termasuk didalamnya 

penjelasan hasil kinerja sistem, pengujian dan evaluasi terhadap kesesuaian sistem dengan 

kebutuhan dan tujuan yang diharapkan. 

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini membahas tentang kesimpulan yang merupakan ulasan keseluruhan mengenai hasil 

yang telah didapatkan pada bab sebelumnya berdasarkan temuan-temuan yang ada. Selain itu 

bab ini juga berisikan saran bagi pengembang sistem berdasarkan hasil pengujian yang telah 

dilakukan apakah masih terdapat kesalahan, kekurangan atau ketidaksesuaian selama 

implementasi perancangan website. 
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 BAB II 

 LANDASAN TEORI 

 

 

Bab ini berisi tentang teori sebagai pedoman dalam melakukan penelitian. Teori yang akan 

dibahas di antaranya, Studi Literatur, User Experience, Lean UX,  Minimum Viable Product, 

Usability dan Card Sorting. 

 

2.1 Studi Literatur 

Studi literatur berisi referensi teori yang relefan dengan kasus atau permasalahan yang 

dilakukan. Sumber–sumber dalam pencarian studi literatur bisa dari berbagai sumber yaitu 

sumber tertulis, baik buku, jurnal, artikel laporan penelitian dan situs situs di internet. Dalam 

pembentukannya diperlukan keluaran dari studi literatur ini adalah terkolerasi referensi yang 

relevan dengan dengan rumusan masalah. 

Studi literatur ini akan membahas tentang Lean UX dalam penerapannya dalam 

perancangan sebuah produk. Penelitan yang telah dilakukan sebelumnya menuliskan bahwa 

tolak ukur sebuah website yang baik salah satunya dapat dilihat dari User Interface dan User 

Experience yang sesuai dan memiliki tujuan untuk menunjang kenyamanan dan kemudahan 

bagi penggunanya (Adhipratama, 2018). 

User Experience adalah merupakan sebuah pengalaman yang didapat oleh user 

bagaimana yang mereka rasakan dan interaksi pada setiap aspek dari produk atau jasa layanan 

(Galitz, 2007). User Experience cakupannya lebih luas dari pada User Interface, karena User 

Experience bertanggung jawab atas pengalaman seseorang pengguna menggunakan produk 

atau jasa layanan. Lean UX sebuah metode yang membawa sebuah sifat nyata dari sebuah 

produk agar memiliki keberhasilan dan kesuksesan yang lebih cepat secara kolaboratif dan 

fungsional dengan meminimalisir penekanan pada dokumentasi namun berfokus pada 

peningkatan pemahaman dari produk experience yang sedang dirancang (Gothelf & Seiden, 

2013). 

Penelitian kedua dilakukan oleh (Mauludi, 2016) berbeda dengan penelitian sebelumnya, 

penelitan ini menggunakan bentuk final produk aplikasi mobile dengan metode yang sama 

yaitu Lean UX. Penelitian ketiga yang dilakukan oleh (Surakka, 2017) dengan menerapkan 

metode Lean UX pada implementasi style guide. Perbedaannya akan saya jelaskan pada Tabel 

2.1. 
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Tabel 2.1 Perbandingan penerapan Lean UX 

No. Pengarang Hasil Perbandingan 

1. (Adhipratama, 

2018) 

Perancangan website hello 

work berjalan dengan adanya 

feedback yang muncul di 

bagian protortype yang 

dibuat. Perbandingan dengan 

website yang sedang berjalan 

dengan mengukur MVP dan 

kuisioner dihasilkan 

perbandingan dengan angka 

3,54 lebih baik 0,524 nilai 

tengahnya dari website 

sedang berjalan yaitu 3,016 

Penelitian ini berfokus kepada 

penerapan Lean UX untuk 

merancang kembali agar 

menciptakan pengalaman baru 

kepada website. Jika penelitian 

saya berfokus kepada 

penggunaan metode Lean UX  

dalam penggunaan mekanisme 

dalam berkerja dalam tim dan 

menciptakan pengalaman 

kepada pengguna dari semua 

hipotesis pembentukan 

personas MVP dan  feedback 

yang diberikan pengguna 

2. (Mauludi, 2016) Prototipe aplikasi Belibun 

berhasil dibuat dan 

diimplementasikan pada 

Android dengan 

memperhatikan aspek user 

experience. Pada iterasi 

pertama diperoleh success 

rate sebesar 63%, sedangkan 

pada iterasi kedua diperoleh 

success  

Rate 75% 

Penelitian ini berfokus dalam 

pembuatan prototype aplikasi 

Belibun yang 

diimplementasikan untuk 

Android, menyimpulkan bahwa 

UX berpengaruh besar terhadap 

keberhasilan aplikasi. 

Perbedaannya terdapat pada 

pengumpulan asumsi, hipotesis 

dan MVP yang saya akan 

lakukan karena semua data ada 

pemetaannya  

 

3. (Surakka, 2017) Pada penelitian kali ini, 

pengarang menggunakan 

penerapan Lean UX untuk 

diimlepementasikan kepada 

Perbedaanya kali ini terdapat 

dalam pengaplikasian metode 

Lean UX, saya menggunakan 

metode Lean UX untuk 
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merancang style guide. 

Dalam penerapannya 

pengarang mengadopsi cara 

kerja Lean UX untuk 

membuat style guide dengan 

prinsip–prinsip Lean UX 

miliki 

memperoleh kecepatan dan 

mempercepat alur dalam 

merancang sebuah produk, 

dengan kerja sama tim yang 

bisa dilakukan setiap hari 

membuat keluaran setiap 

feedback dapat memenuhi 

kebutuhan pengguna dan 

menciptakan sebuah produk 

dengan pengalaman baik ke 

pengguna 

 

 

2.2 User Experience 

Menurut (Guo, 2012) User Experience terdapat 4 elemen yaitu: 

1. Kegunaan: User dapat mudah dalam melakukan tugas yang diinginkan melalui 

produk tersebut. 

2. Bernilai: Fitur yang ada di produk tersebut sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

3. Kemudahan untuk mengakses: Sebuah produk berharga dan mempunyai nilai dan 

mudah didapatkan. 

4. Kesukaan: Pengguna merasakan pengalaman yang menyenangkan saat 

menggunakan produk tertentu. 

Menurut definisi dari (ISO 9241-210, 2010), User Experience adalah persepsi seseorang 

dan responnya dari penggunaan produk, sistem dan jasa. User Experience menilai seberapa 

kepuasan dan kenyamanan produk, sistem dan jasa. User Experience adalah kumpulan metode 

yang diterapkan pada proses desain untuk pengalaman yang interaktif (Allanwood, 2014) .  

Hal tersebut yang dapat disimpulkan bahwah User Experience adalah sebuah produk 

yang digunakan oleh pengguna guna menciptakan pengalaman yang dihasilkan dari 

penggunaan produk, sistem dan jasa. Fitur dan kegunaan akan menjadi hal yang subjektif dan 

berfokus pada penggunaan. 
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2.3 Lean UX 

Lean UX adalah sebuah metode yang sangat kolaboratif dan lintas fungsional, yang 

membutuhkan keterlibatan setiap hari, terus–menerus dengan tim kerja jika ingin menjadi 

sangat efektif. Keterlibatan ini yang memungkinkan dalam pendekatan ini mengurangi 

kasalahan dengan menyusun ulang percakapan desain dalam hal sasaran bisnis yang objektif, 

mengukur apa yang berhasil, belajar dan menyesuaikan (Gothelf & Seiden, 2013). 

Dalam Lean UX tedapat 3 pondasi yang dapat dilakukan sebagai pendekatan kepada tim 

kerja agar mendapatkan proses, kolaborasi, menejemen secara keseluruhan hasil yang 

maksimal dari pendekatan Lean UX. Pertama adalah Design Thinking, Tim Brown CEO dan 

Presiden firma desain legendaris IDEO mendeskripsikan Design Thinking sebagai inovasi yang 

didukung dan pengamatan langsung tentang apa yang orang inginkan dan butuhkan dalam 

hidup mereka dan apa yang mereka suka atau tidak suka tentang cara produk tertentu dibuat, 

dikemas, dipasarkan, dijual dan didukung (Brown, 2008). Agile yang membuat Lean UX 

mendukung siklus desain yang sangat singkat, berulang, dengan feedback yang cepat dan 

intensitas yang tinggi dari seluruh anggota tim. Landasan yang ketiga  adalah Lean Startup, 

menggunakan pengulangan umpan balik yang disebut "membentuk-mengukur-belajar" untuk 

meminimalkan risiko proyek dan membuat tim membangun dengan cepat dan belajar dengan 

cepat. Tiga pondasi tersebutlah yang membuat Lean UX sebagai solusi terbaik dalam 

perancangan sebagai metode User Experience dengan proses yang cepat dan berulang. 

Dalam pendekatan  Lean UX terdapat beberapat proses diantaranya sebagai berikut: 

1. Think  

Tahapan ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang ada bisa dari pencarian 

informasi atau masalah yang dialami secara pribadi dalam keseharian yang ada di 

lingkungan. Bermula dari pencarian masalah ditemukan asumsi, asumsi adalah 

pernyataan yang mengarah kebenaran dan membantu perancang untuk mendapatkan 

pemahaman tentang suatu gagasan yang akan mengarah pada hipotesis, setelah memiliki 

hipotesis, dapat divalidasi hipotesis tersebut untuk menemukan hasil. Hasil yang 

ditemukan lalu dibentuk untuk menentukan persona pengguna. Persona pengguna akan 

mencakup informasi berharga seperti pola perilaku, tujuan, sikap, keterampilan, dan 

sebagainya. Persona akan berfokus kepada tujuan, tujuan dibentuk dengan proses dan 

alur sesuai kebutuhan pengguna. Riset yang telah dilakukan akan diolah untuk 

memperoleh data sesuai dengan kebutuhan calon pengguna, ketika data sudah sesuai 
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yang diperlukan lalu diolah menjadi solusi dari masalah calon pengguna yang berbentuk 

fitur–fitur yang lengkap. 

2. Make 

Setelah mendapatkan fitur–fitur tersebut dilanjutkan dengan (MVP) Minimum Viable 

Product yang merupakan memvalidasi ide produk mana yang harus dibuang. Hasil dari 

tahapan tersebut dijadikan masukan untuk mendesain wireframe yang akan terus 

dikembangkan dengan beberapa masukkan dari tim dan melibatkan beberapa hipotesis 

yang sudah dilakukan. Wireframe yang sudah dalam komposisi terbaik sesuai dengan 

solusi yang diciptakan akan dilanjutkan dalam pembuatan prototype. Prototype itu kan 

dijadikan sebagai wajah dari proses yang ada dalam bentuk aplikasi, tentunya dengan 

style guide yang sudah divalidasi bersama. 

3. Check 

 Tahapan selanjutnya akan mencoba untuk memvalidasi bentuk prototype yang telah 

dibuat, untuk memvalidasi kepada calon pengguna apakah sudah sesuai dengan cara 

penggunaan fungsi–fungsi yang telah dirancang, termasuk dengan proses dalam 

penggunaan desain interaksi sebelum mengaplikasikan dalam bentuk website. Proses 

iterasi, proses ini dilakukan untuk memperbaiki dalam tahapan fungsi dan tahapan atau 

proses dalam perancangan jika terdapat fungsi yang tidak berjalan semestinya dari hasil 

validasi penggunaan dengan pengguna. 

 

2.4 Declare Assumption 

Declare Assumption yang dilakukan untuk mendeklarasikan sebagai fakta untuk 

penunjang kenapa projek ini dilakukan. Tahapan dalam mendeklarasikan asumsi dapat 

dilakukan oleh semua anggota tim kerja untuk menemukan cara terbaik untuk menyelesaikan 

masalah. Serangkaian pendapat yang dikeluarkan juga dapar memaparkan solusi yang baik. 

Tahapan declare assumption dilakukan secara bertahap dengan mengumpulkan seleuruh 

anggota tim dan berdiskusi terhadap permasalahan yang terjadi sebelum projek ini dilakukan. 

Mengumpulkan semua asumsi yang ada untuk memperoleh beberapa fokus dalam 

pengumpulan data dengan tahap wawancara. 

 

2.5 Interview 

Tahapan untuk melengkapi proses Declaration Assumption dilakukan tahapan interview 

untuk memperoleh informasi dan data dari calon pengguna. Interview dilakukan dengan 
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pertanyaan–pertanyaan terbuka berdasarkan topik yang ingin digali. Menggunakan semi-

structured interview dilakukan dengan terbuka agar target orang yang diwawancara dapat 

menjawab lebih luas tidak terpaku dengan pertanyaan yang diberikan. Semi-structured 

interview juga melakukan wawancara yang tidak pada umumnya bahkan seperti percakapan 

biasa yang mampu menggali informasi lebih dari lawan bicara (Blandford, Furniss, & Makri, 

2016).  

   Proses semi–structured interview memiliki beberapa tahapan sebagai berikut:  

1. Percakapan pembuka: percakapan pembuka cukup penting untuk membuat partisipan 

nyaman dan meyakinkan partisipan bahwa partisipan mempunyai banyak pengalaman 

dan memahami tujuan dari wawancara. 

2. Memberikan pemahaman tujuan penelitian: memberikan kepada partisipan agar 

partisipan memhami tujuan dari penelitian. 

3. Awal wawancara: tahap awal wawancara berfoksus megumpulkan informasi dan data 

dari latar belakang. 

4. Wawancara berlangsung: pada tahap wawancara berlangsung mka akan terlihat perilaku 

partisipan apakah merka nyaman atau tidak. Tahap wawancara berlangsung mengambil 

informasi sebanyak banyaknya untuk sebagai bahan hipotesis.  

5. Akhir wawancara: pada tahap akhir wawancara partisipan akan dipersilakan untuk 

menambahkan hal lain yang ingin dikatakan ketika partisipan lupa yang ingin dikatakan 

saat wawancara berlangsung. 

 

2.6 Minimum Viable Product (MVP) 

Lean UX sangat mengutamakan dalam tahap MVP dengan tujuan MVP dapat membantu 

dalam menguji asumsi dan hasil hipotsesis yang telah dikerjakan oleh anggota tim kerja. Dalam 

prosesnya dilakukan dengan memasukkan gagasan baru yang mendukung fitur nantinya, 

dengan adanya hipotesis yang diprioritaskan untuk diseleksi yang harus disempurnakan, 

ditinggalkan atau tidak digunakan. 

Beberapa fokus utama dalam pembentukan MVP yang berkaitan dengan hasil dari 

beberapa fitur yang telah dirumuskan dengan dasar hipotesis. Semakin cepat tim dapat 

menemukan fitur yang mana yang akan dipertahankan semakin cepat juga solusi terbaik untuk 

permasalahan proses bisnis yang akan dioptimalkan, bagian MVP ini sangat penting karena 

bisa meminimalkan risiko yang ada. 
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2.7 Usability 

Usability menurut para sumber yang diperoleh: 

1. Usability adalah ukuran kualitas pengalaman pengguna ketika berinteraksi dengan 

produk atau sistem baik situs web, aplikasi perangkat lunak, teknologi bergerak maupun 

peralatan–peralatan lain yang dioperasikan oleh pengguna (Nielsen, 2012). 

2. Usability adalah sejauh mana suatu produk dapat digunakan oleh pengguna untuk 

mencapai tujuan dengan efektifitas, efisiensi dan kepuasan pengguna (DIS, 2010). 

   Disimpulkan bahwa usability secara umum adalah produk yang digunakan oleh 

pengguna untuk mengukur kualitas pengalaman pengguna ketika berinteraksi dengan produk. 

 Inti dari Usability mempunyai 4 komponen diantaranya (effectiveness) yaitu akurasi dan 

ketuntasan mencapai tujuan, (effeciency) ketepatan user dalam mencapai tujuan, dan 

(statisfaction) kenyamanan dan kemudahan pengguna dalam pengguaannya. Effectiveness dan 

effeciency dibutuhkan untuk mendukung pengguna dalam mencapai tujuannya dalam 

menggunakan aplikasi dengan kecepatan dan akurasi (Barnum, 2011), sehingga usability 

diperlukan pada tahap pengujuan kepada calon pengguna. 

 

2.8 Card Sorting 

Penyortiran kartu adalah salah suatu metode yang dapat membantu dalam memahami 

cara pengguna pikir informasi dan navigasi harus ada dalam produk. Arsitektur informasi 

adalah “semuanya tentang tiga hal-hal: (1) mengatur konten atau objek, (2) 

menggambarkannya dengan jelas, dan (3) menyediakan cara bagi orang untuk mereka” 

(Spencer & Warfel, 2004). Card sorting berguna untuk merancang arsitektur informasi, alur 

kerja, struktur menu atau jalur navigasi situs web. 

Card sorting metode yang cepat, murah dan andal, yang berfungsi sebagai input ke dalam 

proses desain informasi. Penyortiran kartu menghasilkan struktur keseluruhan untuk informasi, 

serta saran untuk navigasi, menu dan taksonomi yang memungkinkan (Spencer & Warfel, 

2004). 

Ada beberapa jenis Card Sorting : 

1. Sortir kartu terbuka: orang menyortir kartu ke dalam kategori yang masuk akal 

bagi mereka dan memberi label pada kategori itu sendiri. 

2. Urutan kartu tertutup: orang-orang mengurutkan kartu ke dalam kategori yang 

diberikan. 
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3. Hibrid: mengurutkan kartu ke dalam kategori yang diberikan serta memberi label 

pada kartu. 

Dari hasil card sorting tersebut bisa menghasilkan penempatan dan posisi untuk kegunaan 

fitur dalam suatu halaman web atau navigasi situs web dengan posisi tingkat akurasi minimal 

60% dengan rata–rata 84%. Hasil bisa dilihat dengan PCA (Participant-centric analysis) 

adalah dengan setiap peserta arsitektur informasi memberikan suara terbanyaknya kepada 

kategori dengan kartu yang telah diberikan. 
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 BAB III 

 METOLOGI PENELITIAN 

 

 

Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai analisis dan perancangan terhadap solusi yang 

dibuat berdasarkan pendekatan Lean UX dimulai dengan tahapan think, yaitu merancang 

pondasi dengan tahapan declare assumption, interview, personas, dan fitur untuk 

mengumpulkan informasi dan data, kemudian make untuk membangun perancangan ke tahap 

selanjutnya. 

 

3.1 Declare Assumption 

 Langkah pertama penelitian penulis melakukan pengumpulan asumsi dari anggota tim 

kerja dan membuat rangkuman dalam proses ini, agar nantinya dapat ditemukan beberapa 

permasalahan yang muncul ketika ada proses yang tidak sesuai atau belum bisa ditemukan 

solusinya untuk ditanyakan kepada partisipan pada saat wawancara. Adapun beberapa keluaran 

diantaranya: 

1. Menemukan beberapa proses bisnis yang belum bisa tergambar atau terurai dari topik 

utama, yang membuat untuk tahapan selanjutnya alur bisnis belum bisa dirancang. 

2. Belum adanya data yang dibutuhkan untuk melengkapi proses yang pada alur 

pendaftaran calon pegawai, seperti digunakan untuk siapa dibagian role Direktorat SDM 

UII dan kapan proses rekrutmen pegawai akan dimulai. 

3. Tim kerja menemukan ada beberapa informasi yang belum diketahui seperti kriteria 

pegawai, data–data apa saja yang akan dimasukkan, berapa posisi yang akan dimasukkan 

dan proses verifikasi yang seperti apa diinginkan oleh Direktorat SDM UII. 

Dari keluaran asumsi yang diberikan penulis menyimpulkan bahwa terdapat berapa alur 

proses bisnis yang harus diperhatikan untuk menunjang keutuhan dalam perancangan nantinya. 

 

3.2 Interview 

Interview dilakukan dengan menanyakan beberapa pertanyaan hasil dari pengumpulan 

asumsi untuk menemukan hasil hipotesis yang nantinya akan digunakan untuk pembentukan 

persona dan fitur. Interview dilakukan kepada pihak Direktorat SDM yang akan membutuhkan 

sistem ini untuk membantu dalam pekerjaannya. 



15 
 

Interview pertama menghasilkan beberapa keluaran, dari pihak Direktorat SDM 

keluarannya seperti proses bisnis yang dilewati dari tahap berkas sampai masuk ke Direktorat 

SDM lalu ada seleksi dibidang ilmu prodi, kemudian lolos administrasi lalu cetak kartu ujian. 

Repotnya dalam memverifikasi mengecek data dosen karena harus mencari satu persatu, 

kemudian adanya perekaman data atau rekap nilai dan berita acara lolos atau tidak. 

Penginputan berkas menggunakan checklist jika sudah lengkap, data yang direkam 1 saja ketika 

proses rekrutmen. 

Dari calon pegawai ada beberapa keluaran diantaranya, susahnya mencari info tes karena 

kurang spesifik, pengumuman yang sulit dicari informasinya, adanya notifikasi status untuk 

mengetahui lulus atau tidak dan susah pada saat mencari ruangan ujian jika belum pernah 

datang ke Univeristas Islam Indonesia. 

Hasil interview ini akan membentuk sebuah hipotesis yang akan melalui proses 

penyeleksian lagi ditahap MVP (Minimum Viable Product) sehingga menghasilkan beberapa 

fokus untuk fitur yang akan ada pada perancangan nantinya. 

 

3.3 Personas 

Personas yang akan didokumentasikan dari hasil tahap interview (semi–structured 

interview). Interview yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya akan diketahui informasi 

untuk bahan pertanyaan dan bahan menjadi Personas. Personas yang dihasilkan berupa 

beberapa fitur dari memahami kebutuhan dan masalah yang dialami oleh calon pengguna. 

Personas dipilih berdasarkan konsultasi dengan tim kerja, untuk pembentukan personas sesuai 

dengan kebutuhan, pengalaman, kebiasaan dan tujuan pengguna. 

Penulis akan membagi personas dalam 4 bagian yaitu data diri personas, tujuan, kendala 

dan fitur. Masing–masing dari bagian tersebut didapatkan dari interview yang telah dilakukan 

pada proses sebelumnya berdasarkan pengalaman yang penulis lakukan untuk mendapatkan 

personas. Berikut adalah personas yang dibuat berdasarkan asumsi dan interview yang 

dilakukan penulis. 
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Personas Ibu Evi dan Pak Agus dari pihak Direktorat SDM dapat dilihat pada Gambar 

3.1. 

  
Gambar 3.1 Personas Ibu Evi dan Pak Agus  

 

Personas dari Lungit dan Haris dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Personas Lungit dan Haris 
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    Dari hasil personas tersebut penulis dapat memiliki asumsi yang baru lagi untuk 

perancangan website pendaftaran pegawai ini, karena personas memiliki latar belakang yang 

berbeda. Personas akan membantu dalam mengolah ide dalam merancang desain website 

nantinya. 

 

3.4 Fitur 

Fitur dibentuk dari keluaran interview dan personas dengan beberapa fokus untuk diolah 

untuk menjadi fokus fitur tujuan dalam perancangan website. Penulis merancang fitur dengan 

penempatan mapping MVP agar mudah dimengerti oleh penulis. Fitur yang akan diolah ini 

sudah diminimalkan agar lebih terfokus kepada tujuan dirancangnya website pendaftaran 

pegawai online, mapping MVP fitur bisa dilihat pada Gambar 3.3. 

 

 
Gambar 3.3 MVP Fitur 
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 Fitur yang telah diminimalkan menjadi 4 bagian yaitu ada High Impact yaitu fitur yang 

sangat berdampak sekali terhadap perancangan nantinya, lalu High Urgency yaitu kebutuhan 

fitur yang sangat penting, Low Urgency kebutuhan yang masih bersifat belum diutamakan, dan 

Low Impact yaitu masih dalam posisi yang sudah pasti akan dikerjakan. 

 

3.5 Make 

Tahapan ini dilakukan setelah proses dalam declare assumption, interview dan fitur yang 

sudah diminimalkan di MVP untuk meminimalkan risiko yang akan muncul ketika ada 

beberapa fitur yang muncul dari declare assumption dan interview. Pada tahap perancangan ini 

dilakukan penambahan proses untuk memperlengkap proses dalam Lean UX yaitu pembuatan 

card sorting dan user flow. 

 

3.5.1 Card Sorting 

Card Sorting digunakan untuk membantu meminimalkan atau meningkatkan efektifitas 

untuk sebuah fitur yang ada di halaman tertentu di website. Card sorting adalah teknik dalam 

user experience dimana seseorang menguji sekelompok pengguna untuk menghasilkan 

dendogram atau pohon kategori yang berguna untuk menghasilkan statistik dalam penggunaan 

fitur dalam suatu halaman. Pada kesempatan kali ini penulis menggunakan card sorting dari 

situs web optimal workshop untuk mempermudah melakukan card sorting dan hasil yang bisa 

langsung dilihat. 

 

Card sorting pengguna 

 Card Sorting pengguna ditujukkan untuk halaman website yang semuanya diakses oleh 

pengguna saja yaitu calon pegawai dan dosen. Card sorting pengguna berisi beberapa halaman 

yaitu halaman awal, halaman utama, halaman profil, halaman riwayat, halaman soal ujian, dan 

halaman pendaftaran pekerjaan. Card sorting pengguna ini memiliki fitur diantarannya detail 

career, login, daftar, menu career, soal ujian, status hasil tes, edit data pribadi, ganti password, 

tambah ijazah dan upload dokumen. Adapun contoh card sorting pengguna bisa dilihat pada 

Gambar 3.4. 
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Gambar 3.4 Card Sorting Pengguna 

 

Dari 7 partisipan yaitu dari pengguna dan tim kerja dihasilkan analisis PCA dengan 

penempatan setiap fitur yang penulis berikan, dengan hasil yang cukup baik di setiap fiturnya. 

PCA (Participant-centric analysis) adalah dengan setiap peserta arsitektur informasi 

memberikan suara terbanyaknya kepada kategori dengan kartu yang telah diberikan. Adapun 

gambar dari hasil analisisnya bisa dilihat pada Gambar 3.5. 
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Gambar 3.5 Hasil Card Sorting pengguna 

 

Hasil dari card sorting pengguna bahwa 7 partisipan, 6 dari 7 melakukan penempatan kartu 

sesuai dengan fitur–fitur dari masing masing halaman, ada 1 partisipan yang menggunakan 

kartu login, daftar  dan ganti password di halaman profil dan halaman awal. Posisi dalam 

penempatan kartu dalam setiap halaman menentukan penempatan dalam setiap halaman, 
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contohnya seperti pada halaman profil ada kartu edit data pribadi, ganti password, tambah 

pendidikan, tambah ijazah dan upload dokumen, dalam penempatan di halaman profil dapat 

disimpulkan hal yang terpenting dari halaman profil harus dimuat dahulu menu edit data 

pribadi kemudian menu untuk ganti password, tambah pendidikan, lalu tambah ijazah dan 

upload dokumen.  

 

Card sorting admin  

 Card sorting admin adalah card sorting yang penggunanya adalah dari pihak Direktorat 

SDM, semua halaman yang akan di uji coba dengan card sorting halaman seperti halaman 

pengaturan, halaman verifikasi, halaman data pegawai, halaman pengaturan soal dan halaman 

hasil ujian. Kartu fitur diantaranya melihat isi data pegawai, pengaturan rekrutmen pegawai, 

pengaturan rekrutmen dosen, pengaturan soal ujian, pengaturan syarat umum, set soal, set 

jawaban, verifikasi data dokumen, verifikasi data pegawai, verifikasi data dosen dan 

memasukkan hasil ujian. Adapun gambar contoh card sorting bisa dilihat pada Gambar 3.6. 

 

 
Gambar 3.6 Card Sorting Admin 

 

Pada card sorting admin ini dilakukan kepada 5 partisipan diantaranya dari pihak 

Direktorat SDM dan tim kerja, menghasilkan ketepatan di atas 80%  setiap kategori halaman. 

Contoh Penentuan Posisi dalam halaman verifikasi  mendapatkan hasil bahwa menu verifikasi 
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data pegawai terlebih dahulu kemudian verifikasi dosen dan verifikasi dokumen. Adapun 

gambar hasil analisis ketepatan dan PCA dapat dilihat pada Gambar 3.7 dan Gambar 3.8. 

 

 
Gambar 3.7 Hasil Card Sorting Admin 
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Gambar 3.8 Hasil PCA Card Sorting Admin 

 

3.5.2 User Flow 

User flow digunakan untuk menggambarkan langkah–langkah dalam semua fitur yang 

dimiliki dan dilakukan oleh pengguna untuk mencapai tujuan. User flow adalah langkah-

langkah yang harus dilakukan oleh pengguna dalam mengerjakan task. 

 

User flow mendaftar akun 

 User flow mendaftar akun digunakan unutk menggambarkan langkah dalam pendaftaran 

akun baru dalam website pendaftaran pegawai online. User flow mendaftar akun dapat dilihat 

pada Gambar 3.9. 
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Gambar 3.9 User Flow mendaftar akun 

  

User flow Login 

 User flow login menggambarkan langkah dalam user yaitu calon pegawai, dosen dan 

admin untuk masuk ke dalam website. Adapun user flow login dapat dilihat pada Gambar 3.10. 

 

 
Gambar 3.10 User Flow login 

 

User flow pemilihan pekerjaan 

 User flow ini dilakukan pada saat pengguna melakukan mendaftar pekerjaan berdasarkan 

daftar pekerjaan yang ada di website untuk calon pegawai. Adapun user flow pemilihan 

pekerjaan dapat dilihat pada Gambar 3.11. 

 

 
Gambar 3.11 User Flow memilih pekerjaan 
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User flow upload dokumen 

 User flow upload dokumen dilakukan pada saat pengguna calon pegawai atau dosen dalam 

memenuhi persyaratan. Adapun user flow upload dokumen dapat dilihat pada Gambar 3.12. 

 

 
Gambar 3.12 User Flow upload dokumen 

 

User flow lihat history 

 User flow lihat history dilakukan user atau pengguna calon pegawai dan dosen untuk 

melihat history apa saja yang telah user lakukan misalnya, mendaftar sebagai dosen hukum 

Islam atau sebagai pegawai. Adapun user flow lihat history dapat dilihat pada Gambar 3.13. 

 

 
Gambar 3.13 User Flow lihat history 

 

User flow cetak kartu ujian 

 User flow cetak kartu ujian dilakukan pada saat user atau calon pegawai atau dosen saat 

telah memilih pekerjaan dan melengkapi semua persyaratan untuk dipenuhi kemudian bisa 

untuk melakukan cetak kartu ujian. User flow cetak kartu ujian dapat dilihat dari Gambar 3.14. 
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Gambar 3.14 User Flow cetak kartu ujian 

 

User flow soal tes 

 User flow soal tes ini dilakukan pada tahapan setelah user atau calon pegawai dan dosen 

selesai melengkapi administrasi. User flow soal tes dapat dilihat pada Gambar 3.15. 

 
Gambar 3.15 User Flow soal tes 

 

User flow pengaturan syarat umum 

 User flow pengaturan syarat umum dilakukan oleh admin dari pihak Direktorat SDM untuk 

mengatur syarat umum untuk pendaftaran. User flow pengaturan syarat umum dapat dilihat 

pada Gambar 3.16. 

 

 
Gambar 3.16 User Flow pengaturan syarat umum 

 

User flow pengaturan rekrutmen pegawai 

 User flow pengaturan rekrutmen pegawai ini dilakukan oleh admin dari pihak Direktorat 

SDM untuk mengatur pembuatan rekrutmen pegawai. Adapun user flow pengaturan rekrutmen 

pegawai bisa dilihat pada Gambar 3.17. 

 

 
Gambar 3.17 User Flow pengaturan rekrutmen pegawai 
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User flow pengaturan rekrutmen dosen 

 User flow pengaturan rekrutmen dosen adalah langkah–langkah dalam menuju sub menu 

untuk megatur rekrutmen dosen. User flow untuk pengaturan rekrutmen dosen dapat dilihat 

pada Gambar 3.18. 

 

 
Gambar 3.18 User flow pengaturan rekrutmen dosen 

 

User flow pengaturan ujian 

 User flow ini untuk menuju ke sub menu mengatur ujian yang dilakukan oleh admin 

Direktorat SDM agar soal dan jawaban dapat diatur untuk keperluan ujian online. Adapun User 

flow pengaturan soal ujian dapat dilihat pada Gambar 3.19. 

 

 
Gambar 3.19 User Flow pengaturan ujian 

 

User flow verifikasi data rekurtmen pegawai 

 User flow verifikasi data rekrutmen pegawai adalah langkah-langkah dalam memverifikasi 

data rekrutmen yang telah masuk apakah sudah sesuai atau belum dengan persyaratan yang 

telah ditentukan. User flow verifikasi data rekrutmen pegawai dapat dilihat pada Gambar 3.20. 

 
Gambar 3.20 User Flow verifikasi data rekrutmen pegawai 
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User flow verifikasi data rekrutmen dosen 

 User flow verifikasi data rekrutmen dosen adalah langkah-langkah dalam memverifikasi 

data rekrutmen dosen yang telah masuk apakah sudah sesuai atau belum dengan persyaratan 

yang telah ditentukan. User flow verifikasi data rekrutmen dosen dapat dilihat pada gambar 

3.21. 

 

 
Gambar 3.21 User Flow verifikasi data rekrutmen dosen 

 

User flow verifikasi data pegawai 

 User flow verifikasi data pegawai adalah langkah-langkah dalam memverifikasi data 

pegawai yang telah masuk apakah sudah sesuai atau belum dengan persyaratan yang telah 

ditentukan. User flow verifikasi data pegawai dapat dilihat pada Gambar 3.22. 

 

 
Gambar 3.22 User Flow verifikasi data pegawai 
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User flow verifikasi data dokumen 

 User flow verifikasi data dokumen adalah langkah-langkah dalam memverifikasi data 

dokumen yang telah masuk apakah sudah sesuai atau belum dengan persyaratan yang telah 

ditentukan. User flow verifikasi data pegawai dapat dilihat pada gambar 3.23. 

 

 
Gambar 3.23 User Flow verifikasi data dokumen 

 

User flow data pegawai 

 User flow data pegawai adalah langkah-langkah dalam mengatur data pegawai yang telah 

masuk ke sistem. User flow data pegawai dapat dilihat pada gambar 3.24. 

 

 
Gambar 3.24 User Flow data pegawai 
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User flow hasil ujian 

 User flow hasil ujian adalah langkah-langkah dalam memasukkan hasil ujian dari hasil 

ujian yan telah dilakukan. User flow hasil ujian dapat dilihat pada gambar 3.25. 

 

 
Gambar 3.25 User Flow hasil ujian 

       

User flow profil 

 User flow hasil ujian adalah langkah-langkah dalam masuk ke halaman profil dan mengedit 

data yang diinginkan. User flow profil dapat dilihat pada Gambar 3.26. 

 

 
Gambar 3.26 User Flow profil 

 

3.5.3 Wireframe 

 Wireframe dibuat berdasarkan hasil dari tahap think lalu proses make yaitu fitur yang 

telah diminimalkan dengan MVP dan user flow yang telah dibuat untuk merancang segala 

komponen yang akan membentuk Wireframe. Wireframe akan dibentuk agar sesuai nanti sama 
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calon penggunanya yaitu dari pihak Direktorat SDM dan calon dosen atau pegawai yang ingin 

mendaftar di Universitas Islam Indonesia dari hasil pembentukan personas. Hasil dari 

Wireframe nantinya akan menjadi dasar dalam pembuatan purwarupa dari desain website 

dengan interaksi yang sudah diujikan. 

 

Wireframe halaman awal 

 Halaman awal ini mempunyai beberapa pilihan menu yaitu about berisi tentang 

pengetahuan isi dari website, kemudian ada halaman career untuk menampilkan lowongan 

yang tersedia, menu login dan daftar untuk sarana masuk dan daftar, dalam penempatannya 

menu login dan daftar dilakukan dengan mempertimbangkan tata letak yang didiskusikan 

dengan tim kerja untuk melakukan aksi login dan daftar, dan penempatan berita–berita yang 

penting dalam halaman awal, termasuk kontak untuk memudahkan pengguna dalam 

memperoleh informasi sesuai diskusi yang dilakukan oleh tim kerja. Peletakan halaman dimuat 

dalam card sorting yang sudah dilakukan sebelumnya dengan penempatan career, login, dan 

daftar. Wireframe halaman awal bisa dilihat pada Gambar 3.27. 
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Gambar 3.27 Wireframe halaman awal 

 

Wireframe pop up login 

 Wireframe ini tampil ketika berada di halaman awal dan pengguna menekan tombol login 

untuk masuk ke dalam website menggunakan akun yang telah terdaftar. Penggunaan tombol 

masuk lebih dahulu dari pada daftar untuk memudahkan pengguna dalam aksi masuk ke dalam 

website, kemudian pewarnaan biru sesuai dengan standarisasi identitas warna dari Universitas 
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Islam Indonesia dan tanda kalau tombol tersebut adalah aktif. Adapun gambar Wirefame pop 

up login dapat dilihat pada Gambar 3.28. 

 

 
Gambar 3.28 Wireframe pop up login 

 

Wireframe daftar 

 Wireframe daftar ini dilakukan pada saat pengguna belum memiliki akun untuk masuk ke 

dalam website ini atau untuk mendaftar lowongan pekerjaan yang tersedia di menu career, 

pengguna haru terlebih dahulu mempunya akun.  Penerapan untuk pewarnaan tombol berwarna 

hijau dimaksudkan untuk persetujuan dalam syarat dan ketentuan. Pendaftaran dilakukan 3 step 

untuk pengguna fokus dalam mengisi semua data yang diperlukan dalam pendaftaran seperti, 

data diri, alamat dan akun. Halaman data diri terdapat foto yang harus di upload seperti foto 

KTP atau Kartu Keluarga dan pas foto untuk proses verifikasi ke petugas pendaftaran. Dalam 

hasil dari pendaftaran terdapat semua data yang sudah dimasukkan pada halaman hasil akhir 

pendaftaran. Wireframe daftar data diri bisa dilihat pada Gambar 3.29, wireframe daftar alamat 

pada Gambar 3.30, wireframe daftar akun pada Gambar 3.31 dan wireframe hasil akhir daftar 

pada Gambar 3.32. 
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Gambar 3.29 Wireframe daftar data diri 
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Gambar 3.30 Wireframe daftar alamat asal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.31 Wireframe daftar akun 
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Gambar 3.32 Wireframe hasil akhir daftar 

 

Wireframe memilih pekerjaan 

 Wireframe ini dilakukan pada saat calon dosen atau pegawai memilih pekerjaan yang 

tersedia di website, pembagian pekerjaan dibagi menjadi 2 yaitu untuk dosen dan pegawai di 

Universitas Islam Indonesia. Penempatan 6 pilihan pekerjaan juga untuk memenuhi kebutuhan 

pengguna dalam kemudahan untuk melihat detail pekerjaan sebelum menentukan ingin 

memilih pekerjaan dan ada pagination untuk mempermudah pengguna untuk melihat pekerjaan 

yang lain. Halaman detail pekerjaan juga untuk memberikan informasi yang dibutuhkan 

pendaftar untuk melihat informasi terkait waktu bekerja dan sebagainya. Pada halaman detail 

pekerjaan terdapat lowongan lainnya untuk memberikan rekomendasi kepada pendaftar untuk 

pekerjaan terkait. Penggunaan ikon pada pilihan pekerjaan untuk memudahkan pengguna 

dalam melihat dan berkeinginan untuk mendaftar menjadi lebih besar. Adapun wireframe 

halaman daftar pekerjaan dan detail pekerjaan dapat dilihat pada Gambar 3.33 dan Gambar 

3.34. 

 

 

 

 



37 
 

 
Gambar 3.33 Wireframe halaman pendaftaran pekerjaan 
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Gambar 3.34 Wireframe detail pekerjaan 

 

Wireframe profil 

 Wireframe profil adalah halaman  profil yang berguna untuk data calon pegawai dan dosen 

untuk melengkapi data yang diminta atau persyaratan untuk mendaftar pekerjaan. Halaman 

profil data pribadi memuat informasi data diri dan alamat, penempatan data pribadi, alamat, 

akun pendidikan dan dokumen sesuai dengan card sorting yang telah dilakukan. Halaman data 

pribadi juga terdapat tombol next atau selanjutnya untuk mempermudah pengguna berpindah 

menu yang ada pada halaman profil. Halaman dokumen terdapat status yang memberi 

pemberitahuan untuk pengguna terhadap kelengkapan dokumen, status belum unggah diberi 

warna abu–abu untuk memberitahukan kepada penggguna bahwa pengguna belum menunggah 

dokumen, warna hijau untuk dokumen yang sudah diverifikasi, merah untuk ditolak, kuning 

untuk menunggu konfirmasi. Halaman pendidikan terdapat aksi berikon tempat sampah pensil 
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dan mata, digunakan untuk mendukung aksi dilakukan pengguna, untuk menghapus, mengedit 

dan melihat data, dan ada tombol tambah di sisi atas data pendidikan untuk pengguna 

menambah data pendidikan. Bagian dalam profil yaitu data pribadi, akun, pendidikan dan 

dokumen. Wireframe profil data pribadi dapat dilihat pada Gambar 3.35, wireframe profil akun 

pada Gambar 3.36, wireframe profil pendidikan pada Gambar 3.37 dan wireframe profil 

dokumen pada Gambar 3.38. 

 

 
Gambar 3.35 Wireframe profil data pribadi 
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Gambar 3.36 Wireframe profil akun 

 

 
Gambar 3.37 Wireframe profil pendidikan 
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Gambar 3.38 Wireframe profil dokumen 

 

Wireframe ubah data pribadi 

 Wireframe ubah data pribadi ada di bagian profil untuk mengubah data data yang ingin 

dirubah yaitu data pribadi dan alamat. Ubah data pribadi dilakukan ketika pengguna ingin 

mengubah atau menambah data pribadinya. Terdapat perbedaan menu turunan seperti identitas 

dan alamat untuk pengguna menjadi pembeda untuk mengubah data tanpa salah mengisi data. 

Tombol simpan berwarna hijau karena untuk persetujuan penguna ketika sudah selesai 

mengedit data yang tersedia pada halaman data pribadi. Wireframe ubah data pribadi dapat 

dilihat pada Gambar 3.39 dan wireframe edit data pribadi pada Gambar 3.40. 
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Gambar 3.39 Wireframe ubah data pribadi 
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Gambar 3.40 Wireframe edit data pribadi 

 

Wireframe ubah data pendidikan 

Wireframe ini berfungsi untuk mengubah data pendidikan atau menambah data pendidikan 

baru, untuk halaman ini berada di menu profil pada bagian pendidikan. Kolom dalam halaman 

edit data pendidikan telah disesuaikan dengan standarisasi oleh tim UX  Badan Sistem 

Informasi dengan beberapa informasi dasar sesuai dengan data yang diperlukan pihak 

Direktorat SDM. Adapun Wireframe ubah data pendidikan dapat dilihat pada Gambar 3.41 dan 

wireframe edit data ijazah pada Gambar 3.42. 
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Gambar 3.41 Wireframe ubah data pendidikan 
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Gambar 3.42 Wireframe edit data ijazah pendidikan 

 

Wireframe upload dokumen 

 Wireframe ini berfungsi untuk menambah dokumen, untuk halaman ini berada di menu 

profil pada bagian dokumen. Halaman dokumen terdapat status yang memberi pemberitahuan 

untuk pengguna terhadap kelengkapan dokumen, status belum unggah diberi warna abu–abu 

untuk memberitahukan kepada penggguna bahwa pengguna belum menunggah dokumen, 

warna hijau untuk dokumen yang sudah diverifikasi, merah untuk ditolak, kuning untuk 

menunggu konfirmasi. Tombol apply pada halaman dokumen berfungsi untuk pengguna dalam 

tahap pendaftaran dalam melengkapi dokumen, ketika semua dokumen yang telah dibutuhkan 

terverifikasi semua, tombol apply akan aktif ketika semua persyaratan dokumen telah 

diverifikasi dan pengguna dapat melanjutkan pendaftaran pekerjaan. Wireframe dokumen dan 

upload dokumen dapat dilihat pada Gambar 3.43 dan Gambar 3.44. 
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Gambar 3.43 Wireframe dokumen 

 

 
Gambar 3.44 Wireframe upload dokumen 

 

Wireframe cetak kartu ujian 

 Wireframe cetak kartu ujian adalah langkah ketika semua rangkaian memilih pekerjaan 

selesai dan persyaratan dokumen telah selesai, pengguna dapat mencetak kartu ujian. Halaman 

riwayat terdapat tombol cetak kartu ujian berwarna hijau ketika pengguna telah dapat 

melanjutkan proses berikutnya dalam pendaftaran pekerjaan. Cetak kartu ujian digunakan 
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untuk proses ujian berikutnya di Universitas Islam Indonesia. Wireframe cetak kartu ujian 

dapat dilihat pada Gambar 3.45. 

 

 
Gambar 3.45 Wireframe cetak kartu ujian 

 

Wireframe soal tes 

 Wireframe soal tes adalah tampilan tampilan pada saat pengguna melakukan kegiatan tes 

online sebagai salah satu persyaratan pendaftaran pekerjaan di Universitas Islam Indonesia. 

Halaman pertama ujian terdapat status tes online yang berfungsi mengetahui status tes 

pengguna dalam tahap tes online. Halaman tes online berlangsung terdapat beberapa step ujian 

yang berbeda untuk pengguna dalam mengerjakan seluruh soal tes yang diajukan oleh pihak 

Universitas Islam Indonesia Adapun Wireframe tes online, contoh soal dan hasil akhir bisa 

dilihat pada Gambar 3.46, wireframe contoh soal pada Gambar 3.47 dan wireframe dan hasil 

tes pada Gambar 3.48. 
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Gambar 3.46 Wireframe tes online  

 

  
Gambar 3.47 Wireframe contoh soal 
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 Gambar 3.48 Wireframe hasil tes 

 

Wireframe halaman utama admin 

 Wireframe halaman utama admin berisi menu pengaturan, verifikasi data, data pegawai 

dan hasil ujian yang berguna untuk segala kegiatan yang melingkupi tentang pendaftaran calon 

pegawai. Wireframe halaman utama admin memiliki  penentuan menu pada sebelah kiri untuk 

memudah kan pengguna dalam mengatur semua keperluan dalam pendaftaran pegawai dan 

dosen dari pengaturan pendaftaran hingga hasil ujian. Wireframe halaman utama dapat dilihat 

pada Gambar 3.49. 
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Gambar 3.49 Wireframe halaman utama admin 

 

Wireframe pengaturan syarat umum 

 Wireframe pengaturan syarat umum memuat pengaturan untuk persyaratan umum dalam 

syarat pendaftar pekerjaan seperti agama, kesehatan, akreditasi sampai tes potensi akademik. 

Halaman pengaturan syarat umum memiliki periode rekrutmen yang bisa diatur untuk 

mensortir data yang akan tampil pada halaman pengaturan rekrutmen syarat umum. Tombol 

tambah baru pada halaman pengaturan syarat umum digunakan untuk menambah baru 

pengaturan syarat umum, halaman edit pengaturan syarat umum memiliki tombol tambah baru 

untuk menambah kolom jika diperlukan untuk menambah kolom jika diperlukan. Adapun 

Wireframe pengaturan syarat umum dan edit pengaturan syarat umum dapat dilihat pada 

Gambar 3.50 dan Gambar 3.51. 
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Gambar 3.50 Wireframe pengaturan syarat umum 

 

 
Gambar 3.51 Wireframe edit pengaturan syarat umum 

 

Wireframe pengaturan rekrutmen pegawai 

 Wireframe pengaturan rekrutmen pegawai adalah tampilan pada saat admin mengatur 

untuk rekrutmen pegawai dengan mengatur tahun akademiknya, tanggal mulai, tanggal selesai 
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sampai dengan persyaratan khusus. Wireframe pengaturan pegawai memiliki ikon verifikasi 

bertujuan untuk memberitahu bahwa pengaturan tersebut sedang aktif atau berjalan. Wireframe 

pengaturan rekrutmen pegawai dan edit pengaturan rekrutmen pegawai dapat dilihat pada 

Gambar 3.52 dan Gambar 3.53. 

 

 
Gambar 3.52 Wireframe pengaturan rekrutmen pegawai 
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Gambar 3.53 Wireframe edit pengaturan rekrutmen pegawai 

 

Wireframe pengaturan rekrutmen dosen 

 Wireframe pengaturan rekrutmen dosen adalah tampilan pada saat admin mengatur untuk 

rekrutmen dosen dengan mengatur tahun akademiknya, tanggal mulai, tanggal selesai sampai 

dengan persyaratan khusus. Wireframe pengaturan rekrutmen dosen dapat dilihat pada Gambar 

3.54 dan Gambar 3.55. 
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Gambar 3.54 Wireframe pengaturan rekrutmen dosen 

 

 
Gambar 3.55 Wireframe edit pengaturan rekrutmen dosen 
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Wireframe pengaturan ujian 

 Wireframe pengaturan ujian adalah tampilan pada saat admin mengatur untuk soal ujian 

dengan mengatur jenis soal, jumlah soal sampai dengan materi soal yang ingin diberikan. 

Pengaturan soal dan jawaban dalam wireframe pengaturan ujian kolom soal dan jawaban sesuai 

dari jumlah soal yang ingin diberikan, kemudian jumlah jawaban sesuai dengan jumlah soal 

yang sudah diatur dan pengaturan ujian memiliki pengaturan untuk jawaban. Wireframe 

pengaturan ujian dapat dilihat pada Gambar 3.56. 

 

 
Gambar 3.56 Wireframe pengaturan ujian 

 

Wireframe verifikasi data pegawai 

 Wireframe verifikasi data pegawai dilakukan untuk memverifikasi data yang pegawai ubah 

dan untuk pertambahan data juga dapat diverifikasi. Verifikasi data pegawai ini dibuat untuk 

dapat mengontrol data secara keseluruhan untuk mempermudah admin dalam mengola 

datanya. Memverifikasi data dengan menekan tombol verifikasi berwarna hijau dan tombol 

merah untuk menolak. Wireframe verifikasi diajukan data pegawai dapat dilihat pada Gambar 

3.57, wireframe halaman verifikasi disetujui data pegawai pada Gambar 3.58, wireframe 

halaman verifikasi ditolak data pegawai pada Gambar 3.39 dan wireframe edit verifikasi data 

pegawai pada Gambar 3.60. 
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Gambar 3.57 Wireframe diajukan verifikasi data pegawai 
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Gambar 3.58 Wireframe halaman disetujui verifikasi data pegawai 
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Gambar 3.59 Wireframe halaman verifikasi ditolak 

 

 
Gambar 3.60 Wireframe edit verifikasi data pegawai 

 



59 
 

Wireframe verifikasi data dosen 

 Wireframe verifikasi data dosen dilakukan untuk memverifikasi data yang dosen ubah dan 

untuk pertambahan data juga dapat diverifikasi. Verifikasi data dosen ini dibuat untuk dapat 

mengontrol data secara keseluruhan untuk mempermudah admin dalam mengola datanya. 

Memverifikasi data dengan menekan tombol verifikasi berwarna hijau dan tombol merah untuk 

menolak. Wireframe halaman verifikasi diajukan data dosen dapat dilihat pada Gambar 3.61, 

wireframe halaman disetujui verifikasi data dosen pada Gambar 3.62, wireframe halaman 

ditolak verifikasi data dosen pada Gambar 3.63 dan wireframe halaman edit verifikasi data 

dosen pada Gambar 3.64. 

 

 
Gambar 3.61 Wireframe halaman verifikasi diajukan data dosen 
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Gambar 3.62 Wireframe halaman disetujui verifikasi data dosen 
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Gambar 3.63 Wireframe halaman ditolak verifikasi data dosen 

 

 
Gambar 3.64 Wireframe edit verifikasi data dosen 
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Wireframe verifikasi data dokumen 

 Wireframe verifikasi data dokumen dilakukan untuk memverifikasi data yang pegawai atau 

dosen ubah dan untuk pertambahan data juga dapat diverifikasi. Verifikasi data dokumen ini 

dibuat untuk dapat mengontrol data secara keseluruhan untuk mempermudah admin dalam 

mengola datanya. Memverifikasi data dengan menekan tombol verifikasi berwarna hijau, 

tombol merah untuk menolak. Wireframe halaman diajukan verifikasi data dokumen dapat 

dilihat pada Gambar 3.65, wireframe halaman disetujui data dokumen pada Gambar 3.66, 

wireframe halaman ditolak data dokumen pada Gambar 3.67 dan wireframe edit verifikasi data 

dokumen pada Gambar 3.68. 

 

 
Gambar 3.65 Wireframe halaman diajukan verifikasi data dokumen 
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Gambar 3.66 Wireframe halaman disetujui verifkasi data dokumen 
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Gambar 3.67 Wireframe halaman ditolak verifikasi data dokumen 

 

 
Gambar 3.68 Wireframe edit verifikasi data dokumen 
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Wireframe data pegawai 

 Wireframe data pegawai dilakukan untuk mengelola data pegawai seperti mengedit, 

melihat dan menghapus data yang diinginkan pada bagian aksi ada tombol search untuk 

pencarian data pegawai yang ingin dicari, kolom status pegawai dan unit untuk memfilter status 

pegawai dan unit untuk mempermudah memfilter data pegawai. Pagnition untuk 

mempermudah dalam penomoran halaman data pegawai. Wireframe data pegawai dan edit data 

pegawai dapat dilihat pada Gambar 3.69 dan Gambar 3.70.  

 

 
Gambar 3.69 Wireframe data pegawai 
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Gambar 3.70 Wireframe edit data pegawai 

 

Wireframe hasil ujian 

 Wireframe hasil ujian adalah tampilan pada saat admin mengatur dan memasukkan untuk 

hasil ujian yang ingin diberikan ketika ada salah input dari masukkan sistem. Status tes ada 3 

yaitu untuk belum diperiksa dengan staus tes berwarna abu–abu, lulus dengan warna hijau dan 

tidak lulus berwarna merah. Wireframe halaman hasil ujian dan edit hasil ujian dapat dilihat 

pada Gambar 3.71 dan Gambar 3.72. 

 



67 
 

 
Gambar 3.71 Wireframe halaman hasil ujian 

 

 
Gambar 3.72 Wireframe edit hasil ujian 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 
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 
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Gambar 4.41 Purwarupa halaman ditolak verifikasi data dosen 

 

 



102 
 

 
Gambar 4.42 Purwarupa halaman ditangguhkan verifikasi data dosen 

 

 
Gambar 4.43 Purwarupa edit verifikasi data dosen 

 



103 
 

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. 
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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. 

 



138 
 

 
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 
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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. 

 

 

 

 

 



148 
 

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.  
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 BAB V 

 KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah selesai melakukan penelitian dapat diambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan 

yang didapat di antaranya adalah sebagai berikut: 

a. Perancangan user flow pada tahap make telah menghasilkan alur proses bisnis untuk 

desain interaksi website. Perancangan user flow dilakukan dengan proses wawancara 

terhadap narasumber dan personas kemudian diolah dengan  tim untuk dilanjutkan proses 

selanjutnya sampai menghasilkan desain interaksi. 

b. Pendekatan Lean UX dapat menjawab masalah dan kebutuhan dari pengguna yang dapat 

mencapai tujuan dengan metode yang dilakukan seperti personas yang membuat semua 

keperluan informasi tentang pengguna dapat disampaikan dan di dokumentasikan, 

kemudian MVP (Minimum Viable Product) yang membuat kita memilih untuk 

meminimalkan fitur yang diperoleh dari personas, agar lebih terarah sesuai tujuan dari 

hasil think sebelumnya. 

c. Pengguna dan admin dapat mengetahui alur pendaftaran pekerjaan dan semua aktifitas 

untuk mengelola data di Universitas Islam Indonesia, dengan perancangan website ini 

dengan semua antarmuka yang mudah dipahami oleh pengguna pada saat pengujian 

usability testing dilakukan dengan hasil usability testing semua dapat penyelesaian setiap 

task atau tujuannya. 

 

5.2 Saran 

Penelitian ini masih ada beberapa kekurangan yang mungkin bisa ditingkatkan, dari 

kekurangan yang ada dalam perancangan user experience dengan metode Lean UX bisa 

ditingkatkan kembali untuk hasil yang lebih baik. Berikut merupakan saran yang dapat penulis 

berikan, di antaranya: 

a. Dalam tahap hipotesis harus lebih ditingkatkan lagi dalam metode seperti interview dan 

wawancaranya, karena data yang diperoleh akan mempengaruhi hasil dari 

MVP(Minimum Viable Product) dalam metode Lean UX. 

b. Dalam penentuan siapa personas juga diperlukan untuk mendapatkan hasil informasi 

yang lebih detail untuk penunjang proses perancangan seterusnya.  
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c. Dalam tahap pengujian dapat dilakukan dengan metode–metode yang dapat menunjang 

metode Lean UX  dalam pengujian agar lebih baik dalam menghasilkan keluaran dari 

Lean UX.
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