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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

  

3.1. Metodologi Penelitian 

 Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode yang ada pada UX, di antaranya 

adalah mendefinisikan masalah, menentukan persona, tujuan yang ingin dicapai, solusi yang 

ditawarkan, proses bisnis dari sistem, indikator kesuksesan untuk pengujian, skenario 

pengujian, dan wireframe. 

 

Gambar 3.1 Alur Metode Penelitian 
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3.2. Asumsi Masalah 

         Tahap pertama yang dilakukan dalam metode UX adalah mendefinisikan masalah. 

Penulis menentukan asumsi masalah yang kira-kira dialami oleh pengguna saat ini. 

Kemudian dari asumsi masalah tersebut, penulis melakukan riset kepada pengguna dengan 

cara melakukan wawancara. Riset dilakukan pada bulan April 2019 kepada petugas 

Direktorat Keuangan dan Anggaran Badan Wakaf UII yang bertugas melakukan aktivitas 

mengenai keuangan mahasiswa di UII. Permasalahan yang penulis dapatkan dari hasil riset, 

yaitu: 

a. Petugas kesulitan dalam melakukan manajemen tagihan mahasiswa, karena belum ada 

sistem di UII Gateway yang dapat melakukan manajemen tagihan 

b. Petugas kesulitan jika ingin memantau perubahan jadwal pembayaran atau nominal 

tagihan, petugas kesulitan untuk melihat sejarah perubahan yang ada di tagihan 

mahasiswa 

Setelah menentukan masalah dari hasil riset yang sudah dilakukan, tahap selanjutnya adalah 

menentukan persona sesuai masalah-masalah yang sudah ditemukan. 

 

3.3. Penentuan Persona 

         Persona merupakan tools yang digunakan dalam proses User Experience (UX). 

Persona memungkinkan development dan design team untuk menjaga user story yang 

sederhana (Tanudjaja, 2017). Persona berguna dalam mempertimbangkan tujuan, keinginan, 

dan batasan pengguna untuk membantu dalam membuat keputusan tentang produk atau ruang 

interaksi seperti fitur, interaksi dan desain visual situs web. Dari beberapa macam persona, 

penulis memilih user persona. Persona ini merupakan persona yang paling umum untuk 

digunakan, User Persona berisi cerita singkat dari user goals dan behaviours. User persona 

dari sistem ini di antaranya: 

a. Petugas yang mengelola tagihan mahasiswa di UII 

b. Mahasiswa UII yang pernah terlambat membayar tagihan kemahasiswaan 

c. Mahasiswa UII yang pernah mendapatkan status batal pada tagihan 

kemahasiswaannya 

d. Mahasiswa UII yang aktif melakukan pembayaran tagihan kemahasiswaan 

e. Petugas yang melakukan perubahan mengenai tagihan mahasiswa di UII 

Penulis akan melakukan riset kepada persona yang sudah diidentifikasi, apakah masalah yang 

sudah diasumsikan oleh penulis sebelumnya, sesuai dengan masalah yang dimiliki persona. 
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3.4. Masalah dari Persona 

Masalah yang ditemukan dari persona yang sudah diidentifikasi penulis, yaitu: 

a. Sistem yang diberikan kepada petugas masih menggunakan sistem yang manual 

b. Petugas tidak dapat mengubah jadwal pembayaran tagihan mahasiswa, perubahan 

jadwal masih harus melalui BSI 

c. Petugas tidak dapat melihat riwayat perubahan tagihan dan jadwal pembayaran 

tagihan mahasiswa 

d. Sistem UIITagihan hanya ada untuk mahasiswa dan sistem yang sudah ada masih 

belum user friendly. 

Setelah masalah sebenarnya diketahui, tahap selanjutnya adalah menentukan apa yang akan 

dilakukan setelah itu. Penulis membuat How Might We (HMW) yang berisi solusi secara 

umum dari penulis. 

  

3.5. Tujuan 

         Tujuan yang dimaksud adalah hasil dari solusi HMW yang dilakukan penulis 

sebelumnya. Tujuan dari HMW yang penulis identifikasikan di antaranya yaitu: 

a. Membuat sistem yang user friendly. 

b. Membuat sistem yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan persona. 

c. Membuat sistem yang informatif bagi pengguna (user). 

Dari tujuan di atas, dapat disimpulkan bahwa persona membutuhkan sistem yang dapat 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan persona. Untuk itu, penulis 

mendapatkan ide untuk membuat sistem tagihan bagi petugas, sehingga petugas dapat 

melakukan aktivitas tagihan mahasiswa. 

  

3.6. BPMN 

         Setelah penulis menemukan solusi sesuai masalah yang dialami persona. Penulis 

melakukan riset kepada pengguna, untuk pengguna sistem yang akan penulis buat, penulis 

melakukan riset kepada petugas Badan Wakaf keuangan UII, dan bertanya mengenai proses 

bisnis mengenai aktivitas keuangan mahasiswa yang saat ini digunakan, kemudian, dari 

proses bisnis yang didapatkan dari petugas, penulis membuat BPMN. 

         BPMN (Business Process Model and Notation) adalah representasi grafis untuk 

menentukan proses bisnis dalam model proses bisnis. BPMN digunakan untuk 

mempermudah pemahaman mengenai proses bisnis, sehingga semua yang berkepentingan 

dalam proses bisnis dapat lebih mudah memahami. Sehingga dapat diartikan bahwa BPMN 
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berfungsi sebagai bahasa umum, yang menjembatani kesenjangan komunikasi yang terjadi 

antara desain proses bisnis dan impelementasi (Nur, 2016). 

 

Gambar 3 2 BPMN Ubah Tagihan 

 

 

Gambar 3.3 BPMN Batal Tagihan 

 

 

Gambar 3.4 BPMN Ubah Tanggal Pembayaran 

 

Setelah BPMN dibuat, tahap selanjutnya adalah membuat wireframe sesuai dengan BPMN 

tersebut. Penulis mengidentifikasikan sistem yang akan dibuat dengan nama UIITagihan. 

 

3.7. Wireframe 

Wireframe adalah representasi visual dari antarmuka pengguna, yang bertujuan untuk 

menyampaikan susunan, struktur, layout, navigasi dan organisir konten. Biasanya wireframe 
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dibuat dengan warna yang tidak terlalu kontras (hitam, putih, abu-abu), dan lebih 

menekankan isi dari konten (Tanudjaja, 2018). Pada sistem informasi UIITagihan, ada 4 

menu penting bagi petugas, di antaranya menu Pengaturan, Dispensasi, Pembatalan dan Buat 

Tagihan. Bagi mahasiswa, ada 2 menu penting, yaitu menu Beranda dan menu Lihat Rincian 

Tagihan. 

  

3.7.1. Petugas 

a. Menu Pengaturan 

         Menu ini digunakan untuk membuat pengaturan awal, seperti tanggal pembayaran dan 

tanggal terbit  tagihan. Pengaturan tanggal dilanjutkan dengan pengaturan awal komponen, 

tarif tagihan dan potongan yang didapatkan, sesuai dengan angkatan. 

 

Gambar 3.5 Wireframe Pengaturan SPP 

 

Terdapat dua sub-menu untuk menu Pengaturan, yaitu Tagihan SPP dan Tagihan Catur 

dharma. 
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Gambar 3.6 Wireframe Tambah Komponen SPP 

 

 

Gambar 3.7 Wireframe Pengaturan Catur Dharma 

 

Perbedaan dari sub-menu Tagihan SPP dan Tagihan Catur dharma adalah, Tagihan Catur 

dharma hanya dapat melakukan input tanggal pembayaran tagihan karena tagihan Catur 

dharma tidak ada komponen seperti tagihan SPP. 
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b. Menu Dispensasi 

 

Gambar 3.8 Wireframe Dispensasi Nominal 

 

Menu dispensasi dibagi menjadi dua sub-menu, yaitu Nominal dan Tanggal Pembayaran. 

Menu Dispensasi digunakan jika ada perubahan nominal tagihan, beasiswa dan ada 

permintaan perubahan tanggal pembayaran tagihan. 

 

 

Gambar 3.9 Wireframe Dispensasi Tanggal Pembayaran 
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c. Menu Pembatalan 

         Menu Pembatalan merupakan menu untuk membatalkan tagihan sesuai nomor tagihan 

yang dicari, kemudian dibatalkan sesuai catatan yang diberikan. Menu ini digunakan ketika 

ada kesalahan input nominal atau permintaan dari fakultas untuk membatalkan tagihan 

tersebut. 

 

Gambar 3.10 Wireframe Menu Pembatalan Tagihan 

 

Catatan yang dituliskan pada pop up setelah menekan tombol “Batalkan Tagihan” digunakan 

untuk memberikan keterangan kenapa tagihan dengan nomor tersebut dibatalkan oleh 

petugas. 
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Gambar 3.11 Wireframe Pop Up Batal Tagihan 

 

d. Menu Buat Tagihan 

         Menu ini digunakan untuk membuat tagihan mahasiswa dan hasilnya adalah nomor 

tagihan dan rincian tagihan yang sudah dibuat. Petugas dapat membuat tagihan untuk semua 

program studi dengan periode tertentu secara langsung, dan juga dapat membuat tagihan 

sesuai dengan NIM dan periode tagihan tersebut akan diterbitkan. 

 

Gambar 3.12 Wireframe Menu Buat Tagihan 



20 

 

 

3.7.2. Mahasiswa 

a. Beranda UII Tagihan Mahasiswa 

         Pada beranda sistem untuk mahasiswa, terdapat menu-menu yang menunjukkan 

tagihan yang belum dibayar, yang dibatalkan dan semua tagihan yang masuk di sistem 

UIITagihan. Disediakan informasi mengenai bank yang dapat digunakan untuk membayar 

tagihan mahasiswa 

 

Gambar 3.13 Wireframe Beranda UII Tagihan Mahasiswa 

 

b. Menu Rincian Tagihan 

         Menu ini muncul ketika tombol lihat tagihan ditekan, yang akan menunjukkan rincian 

tagihan yang dibayarkan mahasiswa. Pada tabel rincian, informasi mengenai status bayar dan 

batas pembayaran sudah tertera di tabel. Untuk melihat rincian lebih lengkap dapat memilih 

aksi lihat rincian yang ada di kolom aksi pada tabel. 



21 

 

 

Gambar 3.14 Wireframe Sejarah Tagihan Mahasiswa 

 

Wireframe di atas kemudian akan disempurnakan kembali ke dalam bentuk prototype, untuk 

kemudian dapat divisualisasikan dalam bentuk sistem web. Sebelum divisualisasikan ke 

dalam bentuk sistem, penulis harus membuat skenario pengujian dan indikator kesuksesan 

untuk tahap pengujian prototype kepada pengguna. 

  

3.8. Indikator Kesuksesan 

         Sebuah desain yang dianggap gagal adalah dimana pengguna tidak menggunakan 

produk atau sistem sesuai dengan alur (skenario pengujian) yang developer inginkan. Pada 

saat melakukan pengujian kepada pengguna, developer sudah membuat alur tentang desain 

yang dia buat. Jika pengguna tidak melakukan sesuai dengan alur, maka desain yang dibuat 

akan dianggap kurang dengan keinginan pengguna. Hal tersebut dalam pengujian, penulis 

buat menjadi beberapa indikator kesuksesan. Penulis membuat indikator kesuksesan lebih 

kuantitatif agar penulis lebih mudah mengindikasikan bahwa pengujian yang dilakukan 

gagal/sukses. 
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Tabel 3.1 Indikator Kesuksesan 

Nomor 

Indikator 

Skenario 

IK1 Pengguna melakukan skenario yang sudah ditentukan selama lebih dari 5 

detik per proses 

IK2 Pengguna melakukan skenario yang sudah ditentukan selama lebih dari 3 

detik per proses 

IK3 Pengguna tidak melakukan skenario yang salah selama lebih dari 1 kali 

IK4 Pengguna tidak bertanya kepada desainer mengenai skenario yang 

dikerjakan selama 1 kali 

 

Setiap skenario kesuksesan diberi nomor indikator, karena setiap fitur yang ada di sistem 

memiliki indikator yang berbeda-beda. 

  

3.9. Skenario Pengujian 

         Skenario pengujian merupakan salah satu bentuk metode pengujian untuk menilai 

sebuah kegunaan antarmuka secara langsung oleh pengguna. Saat pengguna melakukan 

tugasnya untuk menguji antarmuka, peneliti melakukan pengamatan terhadap perilaku 

pengguna dalam menggunakan sistem. Dengan melakukan pengamatan terhadap pengguna 

yang melakukan aktivitas dalam sistem, peneliti akan mendapatkan gambaran mengapa 

pengguna merasa kesulitan dalam penggunaannya sehingga hal ini dapat membantu dalam 

perbaikan untuk meningkatkan desain dari sistem. Dalam skenario tugas, langkah pembuatan 

task berpengaruh pada alur berjalannya pengujian. 
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3.9.1. Skenario Mahasiswa 

Tabel 3.2 Skenario untuk Mahasiswa 

No Fitur Skenario Indikator 

Kesuksesan yang 

dicapai 

1 Menu Tagihan Mahasiswa melihat semua sejarah 

tagihan 

IK2, IK3, IK4 

2 Lihat Rincian 

Tagihan 

Mahasiswa melihat rincian tagihan IK2, IK3, IK4 

    Mahasiswa menutup rincian dengan 

menekan tombol “Kembali” 

IK2, IK3, IK4 

    Mahasiswa menutup rincian dengan 

menekan tombol “x" 

IK2, IK3, IK4 

3 Ekspor Rincian 

Tagihan 

Mahasiswa melakukan ekspor rincian 

tagihan 

IK2, IK3, IK4 

    Mahasiswa mengunduh rincian tagihan IK2, IK3, IK4 

  

3.9.2. Skenario Petugas 

Tabel 3.3 Skenario untuk Petugas 

No Fitur Skenario Indikator 

Kesuksesan yang 

dicapai 

1 Cari Pengaturan 

tagihan SPP 

Petugas memilih tabel tagihan sesuai 

fakultas 

IK1, IK3, IK4 

2 Tambah 

Pengaturan 

Tagihan SPP 

Petugas menambahkan pengaturan 

tagihan SPP 

IK2, IK3, IK4 
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    Petugas memilih program studi yang 

akan ditambahkan pengaturan tagihan 

IK1, IK3, IK4 

    Petugas memasukkan periode 

pengaturan tagihan 

IK1, IK3, IK4 

    Petugas memilih angsuran pengaturan 

tagihan 

IK1, IK3, IK4 

    Petugas memasukkan tanggal publish 

dan tanggal akhir pembayaran tagihan 

IK1, IK3, IK4 

    Petugas melakukan langkah selanjutnya 

dengan menekan tombol “Selanjutnya” 

IK2, IK3, IK4 

3 Tambah 

Komponen 

Tagihan SPP 

Petugas memasukkan angkatan IK1, IK3, IK4 

    Petugas memilih komponen 

pembayaran 

IK1, IK3, IK4 

    Petugas memasukkan tarif tagihan IK1, IK3, IK4 

    Petugas memilih jenis komponen 

tagihan 

IK1, IK3, IK4 

    Petugas memilih potongan tagihan IK1, IK3, IK4 

    Petugas melakukan tambah komponen 

tagihan 

IK2, IK3, IK4 

    Petugas menghapus komponen tagihan 

yang sudah ditambahkan 

IK2, IK3, IK4 

4 Salin Komponen 

Tagihan SPP 

Petugas melakukan salin komponen 

dengan memilih periode dan angkatan 

IK2, IK3, IK4 
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5 Edit Pengaturan 

Tagihan SPP 

Petugas melakukan edit pengaturan 

tagihan 

IK2, IK3, IK4 

6 Hapus Pengaturan 

Tagihan SPP 

Petugas melakukan hapus pengaturan 

tagihan 

IK2, IK3, IK4 

7 Lihat Rincian 

Pengaturan 

Tagihan SPP 

Petugas melihat rincian pengaturan 

tagihan 

IK2, IK3, IK4 

8 Validasi 

Pengaturan 

Tagihan SPP 

Petugas melakukan validasi pengaturan 

tagihan 

IK2, IK3, IK4 

9 Terbit Pengaturan 

Tagihan SPP 

Petugas menerbitkan pengaturan 

tagihan 

IK2, IK3, IK4 

10 Cari Pengaturan 

tagihan Catur 

dharma 

Petugas memilih tabel tagihan sesuai 

fakultas 

IK1, IK3, IK4 

11 Tambah 

Pengaturan 

Tagihan Catur 

dharma 

Petugas menambahkan pengaturan 

tagihan Catur dharma 

IK2, IK3, IK4 

    Petugas memilih program studi yang 

akan ditambahkan pengaturan tagihan 

IK1, IK3, IK4 

    Petugas memilih periode pengaturan 

tagihan 

IK1, IK3, IK4 

    Petugas memilih angsuran pengaturan 

tagihan 

IK1, IK3, IK4 

    Petugas memasukkan tanggal terbit dan 

tanggal akhir pembayaran tagihan 

IK1, IK3, IK4 
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    Petugas menyimpan pengaturan tagihan 

yang sudah ditambahkan 

IK2, IK3, IK4 

12 Edit Pengaturan 

Tagihan Catur 

dharma 

Petugas melakukan edit pengaturan 

tagihan 

IK2, IK3, IK4 

13 Hapus Pengaturan 

Tagihan Catur 

dharma 

Petugas melakukan hapus pengaturan 

tagihan 

IK2, IK3, IK4 

14 Validasi 

Pengaturan 

Tagihan Catur 

dharma 

Petugas melakukan validasi pengaturan 

tagihan 

IK2, IK3, IK4 

15 Terbit Pengaturan 

Tagihan Catur 

dharma 

Petugas menerbitkan pengaturan 

tagihan 

IK2, IK3, IK4 

16 Lihat Rincian 

Pengaturan 

Tagihan Catur 

dharma 

Petugas melihat rincian pengaturan 

tagihan 

IK2, IK3, IK4 

17 Mencari Tagihan 

yang Akan 

Didispensasi 

Petugas memasukkan nomor tagihan IK1, IK3, IK4 

18 Edit Nominal 

Potongan 

Petugas melakukan edit komponen 

tagihan yang akan diberikan subsidi 

IK2, IK3, IK4 

    Petugas memilih jenis subsidi/potongan IK1, IK3, IK4 

    Petugas memasukkan 

keterangan/deskripsi subsidi 

IK1, IK3, IK4 

    Petugas memasukkan nominal subsidi IK1, IK3, IK4 
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    Petugas menambahkan subsidi tagihan IK2, IK3, IK4 

    Petugas mengurangi subsidi tagihan IK2, IK3, IK4 

    Petugas melakukan simpan subsidi 

tagihan 

IK2, IK3, IK4 

19 Lihat Tagihan 

yang Didispensasi 

Petugas melihat rincian komponen 

tagihan yang diberikan subsidi 

IK2, IK3, IK4 

20 Cari Tagihan yang 

Akan Diubah 

Tanggal 

Pembayaran 

Tagihannya per 

Program Studi 

Petugas memilih periode tagihan IK1, IK3, IK4 

    Petugas memilih angsuran tagihan IK1, IK3, IK4 

    Petugas memilih jenis tagihan IK1, IK3, IK4 

    Petugas memilih program studi IK1, IK3, IK4 

    Petugas melakukan cari IK2, IK3, IK4 

21 Cari Tagihan yang 

Akan Diubah 

Tanggal 

Pembayaran 

Tagihannya 

perseorangan 

Petugas memasukkan nomor tagihan 

yang akan diubah tanggal 

pembayarannya 

IK2, IK3, IK4 

    Petugas memasukkan tanggal akhir 

pembayaran tagihan 

IK1, IK3, IK4 

    Petugas menyimpan perubahan tanggal 

pembayaran tagihan 

IK2, IK3, IK4 
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22 Cari Tagihan yang 

Akan Dibatalkan 

Petugas memasukkan nomor tagihan 

yang akan dibatalkan 

IK1, IK3, IK4 

    Petugas membatalkan tagihan IK2, IK3, IK4 

23 Batal Tagihan Petugas memasukkan catatan 

pembatalan tagihan 

IK1, IK3, IK4 

    Petugas membatalkan tagihan IK2, IK3, IK4 

24 Cari Semua 

Tagihan yang 

Akan Dibuat 

Petugas memilih fakultas yang akan 

dicari 

IK1, IK3, IK4 

    Petugas memilih program studi yang 

akan dicari 

IK1, IK3, IK4 

    Petugas buat tagihan melalui kolom aksi IK2, IK3, IK4 

25 Cari Tagihan 

perseorangan yang 

Akan Dibuat 

Petugas memilih jenis tagihan yang 

akan dibuat 

IK1, IK3, IK4 

    Petugas memilih periode tagihan yang 

akan dibuat 

IK1, IK3, IK4 

    Petugas memilih angsuran tagihan yang 

akan dibuat 

IK1, IK3, IK4 

    Petugas memasukkan NIM mahasiswa 

yang akan dibuat tagihannya 

IK1, IK3, IK4 

    Petugas cek tagihan yang akan dibuat IK2, IK3, IK4 

    Petugas buat tagihan IK2, IK3, IK4 

26 Melihat Tagihan 

yang Sudah 

Dibuat 

Petugas melihat tagihan melalui tabel 

semua tagihan 

IK2, IK3, IK4 
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    Petugas mencari tagihan yang berhasil 

dibuat 

IK2, IK3, IK4 

    Petugas mencari tagihan yang gagal 

dibuat 

IK2, IK3, IK4 

  

Setelah skenario pengujian dibuat, skenario ini akan digunakan untuk melakukan pengujian 

prototype yang akan dilakukan penulis kepada pengguna.  

 

  

  


