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BAB IV 

PERANCANGAN 

  

4.1. Prototype 

Prototype digunakan untuk menunjukkan kepada user, business owner, developer, 

tentang bagaimana sistem yang dirancang dapat bekerja dengan yang diharapkan, jika ada 

suatu perubahan pada fungsi sistem, maka yang diubah adalah prototype-nya, hal ini untuk 

mengurangi kemungkinan revisi pada saat developer sudah mulai mengerjakan sistem. 

 

4.1.1. Petugas 

a. Menu Pengaturan 

Menu Pengaturan memiliki dua sub-menu, yaitu pengaturan Tagihan SPP dan 

Tagihan Catur dharma. Sub-menu Tagihan SPP digunakan untuk membuat pengaturan awal 

bagi tagihan SPP. Ketika masuk ke sub-menu Tagihan SPP, akan muncul tabel tagihan yang 

sudah dibuat pengaturannya, petugas dapat memunculkan tabel berdasarkan filter fakultas. 

 

 

Gambar 4.1 Prototype Menu Pengaturan SPP 

 

Pada gambar di atas, isi tabel pengaturan Tagihan SPP terdapat status, di antaranya 

“Draft”, “Valid” dan “Terbit”. Status “Draft” muncul ketika petugas belum melakukan 

validasi dan menerbitkan pengaturan. Jika masih dalam status ini, maka pengaturan masih 
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dapat diubah dan dihapus. Kemudian, status “Valid” muncul ketika pengaturan sudah 

divalidasi tetapi belum diterbitkan. Pada status ini, pengaturan sudah tidak dapat diubah 

maupun dihapus. Sedangkan status “Terbit” muncul ketika pengaturan sudah divalidasi dan 

sudah diterbitkan. Pada bagian ini, pengaturan juga tidak dapat diubah maupun dihapus, 

hanya bisa dilihat rincian pengaturannya. 

         Untuk menambahkan pengaturan, petugas hanya menekan tombol “Tambah”, maka 

akan muncul form seperti gambar di bawah ini. 

 

 

Gambar 4.2 Prototype Tambah Pengaturan SPP 

 

Form untuk menambahkan pengaturan tagihan SPP terdiri dari dua langkah, langkah 

pertama adalah Pengaturan Jadwal. Pengaturan Jadwal berisi form untuk menambahkan 

tanggal terbit pengaturan dan tanggal akhir pembayaran tagihan. Untuk menuju ke langkah 

selanjutnya, petugas dapat menekan tombol “Selanjutnya”. 
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Gambar 4.3 Prototype Tambah Komponen SPP 

 

Langkah selanjutnya adalah memasukkan komponen, tarif dan potongan yang didapat 

dari tagihan, berdasarkan angkatan mahasiswa. Setelah komponen-komponen dimasukkan, 

data-data tersebut akan masuk ke pengaturan pada tabel gambar 4.1, dengan status “Draft”. 

         Sub-menu kedua adalah Tagihan Catur dharma, pada sub-menu ini, pengaturan yang 

dilakukan hanya untuk tanggal terbit dan tanggal akhir pembayaran. Pada Tagihan Catur 

dharma, tidak memiliki komponen-komponen seperti pada Tagihan SPP. 
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Gambar 4.4 Prototype Menu Tagihan Catur Dharma 

 

Setelah menyimpan pengaturan tanggal pembayaran, pada tabel akan ada aksi untuk 

melihat rincian tanggal pembayaran yang sudah dimasukkan. Tampilan rinciannya akan 

seperti pada gambar 4.5 

 

Gambar 4.5 Prototype Rincian Pengaturan Catur Dharma 
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b. Menu Dispensasi 

Menu Dispensasi digunakan jika ada permintaan untuk memotong nominal tagihan, 

ataupun memperpanjang tanggal akhir pembayaran. Untuk itu, menu dispensasi memiliki dua 

sub-menu, yaitu Nominal dan Tanggal Pembayaran. 

 

 

Gambar 4.6 Prototype Menu Dispensasi Nominal 

 

Untuk mengubah tagihan, hanya dapat diubah berdasarkan nomor tagihan. Jika tidak 

ada potongan, maka pada kolom potongan tidak akan muncul. Untuk menambahkan 

potongan, petugas menekan aksi edit, sehingga akan muncul tampilan seperti pada gambar 

4.7. 
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Gambar 4.7 Prototype Tambah Potongan Nominal 

 

Pada sub-menu Tanggal Pembayaran, petugas dapat melakukan pengubahan tanggal 

secara perseorangan, atau secara keseluruhan, sesuai dengan filter yang disediakan. 

 

 

Gambar 4.8 Prototype Dispensasi Tanggal Pembayaran Perseorangan 

 

Tab Tagihan Perseorangan digunakan untuk mengubah tanggal pembayaran secara 

perseorangan, sesuai dengan nomor tagihan yang dimasukkan. Pada tampilan yang muncul, 
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yang dapat diubah hanya tanggal akhir pembayaran, karena tanggal publish, setelah 

pengaturan diterbitkan, tidak dapat diubah kembali, maupun diperpanjang. 

 

 

Gambar 4.9 Prototype Dispensasi Tanggal per Prodi 

 

Jika pilih tab Tagihan per Program Studi, petugas diminta memasukkan periode, 

angsuran, jenis tagihan dan program studi yang akan diubah tanggal pembayarannya. Setelah 

data yang diinginkan muncul, sama seperti pada tab Tagihan Perseorangan, yang hanya 

diubah hanya tanggal akhir pembayaran. Setelah tanggal akhir pembayaran diubah, maka 

seluruh program studi sesuai filter sebelumnya otomatis akan berubah. 

c. Menu Pembatalan 

Menu Pembatalan digunakan untuk tagihan yang ingin dibatalkan tagihannya. 

Pembatalan tagihan hanya dapat dilakukan perseorangan, sama seperti pada menu Dispensasi, 

yang dimasukkan hanya nomor tagihannya saja. Kemudian akan muncul data tagihan yang 

ingin dibatalkan. 
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Gambar 4.10 Prototype Menu Pembatalan 

 

Jika data yang sudah muncul, sesuai dengan data tagihan yang ingin dibatalkan, maka 

tekan tombol “Batalkan Tagihan”. Sebelum tagihan dibatalkan, akan muncul pop up 

konfirmasi pembatalan, dan catatan yang dimasukkan untuk keterangan pembatalan tersebut 

dibatalkan. 

 

Gambar 4.11 Prototype Pop Up Pembatalan 
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d. Menu Buat Tagihan 

Menu Buat Tagihan digunakan untuk membuat tagihan dengan mengeluarkan nomor 

tagihan, yang akan digunakan mahasiswa untuk membayar tagihan. Menu ini memiliki dua 

tab, yaitu buat tagihan untuk semua tagihan dengan filter yang ada pada tampilan, dan buat 

tagihan untuk perseorangan. 

 

 

Gambar 4.12 Prototype Menu Buat Tagihan 

 

Pada tab Semua Tagihan, akan muncul tabel yang menunjukkan tagihan per program 

studi. Pada tabel, terdapat beberapa status, di antaranya “Belum”, “Gagal”, dan “Berhasil”. Di 

kolom aksi, terdapat aksi buat tagihan (generate) yang dapat mempengaruhi status yang ada 

pada tabel. Jika status menunjukkan “Belum”, artinya tagihan pada program studi tersebut 

belum dibuat sama sekali. Untuk status “Gagal”, menunjukkan bahwa tagihan sudah pernah 

dibuat, tetapi belum semua tagihan sukses untuk dibuat. Untuk mengetahui berapa data yang 

gagal dan sukses, ada pada kolom Keterangan. Kemudian, jika status “Berhasil”, berarti 

tagihan tersebut sudah berhasil dibuat semua. 
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Gambar 4.13 Prototype Tagihan Sudah Dibuat 

 

Untuk melihat data tagihan yang berhasil maupun yang gagal dibuat, dapat diakses 

dengan menekan tombol lihat pada aksi, maka akan muncul seperti pada gambar 4.13. Pada 

tab Berhasil, menunjukkan data tagihan yang berhasil dibuat, untuk tab Gagal, menunjukkan 

data tagihan yang gagal dibuat. 

 

Gambar 4.14 Prototype Buat Tagihan Perseorangan 

 

Tab Tagihan Perseorangan digunakan untuk membuat tagihan perseorangan sesuai 

dengan NIM dari mahasiswa yang akan dibuat tagihannya. Setelah memasukkan jenis 
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tagihan, periode, angsuran dan NIM mahasiswa, akan muncul data tagihan yang akan dibuat. 

Selain itu juga pada keterangan, tertera nomor tagihan yang digunakan untuk 

mengidentifikasikan tagihan mahasiswa tersebut. 

Setelah data sudah sesuai, untuk membuat tagihan, tekan tombol “Buat Tagihan”, 

maka tagihan akan otomatis terbuat. 

 

 4.1.2. Mahasiswa 

Pada UIITagihan bagi mahasiswa, hanya ada tampilan Beranda. Tampilan Beranda 

langsung menunjukkan data tagihan yang sudah dibayar, belum dibayar, dibatalkan dan 

semua tagihan. 

 

 

Gambar 4.15 Prototype Beranda Tagihan Mahasiswa 
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Untuk mengetahui rincian tagihan, mahasiswa dapat memilih sesuai rincian tagihan yang 

ingin dilihat. Pada gambar 4.16 merupakan contoh, jika melihat rincian tagihan. 

 

 

Gambar 4.16 Prototype Detail Tagihan Mahasiswa 

 

Pada gambar di atas, terdapat aksi lihat, aksi tersebut digunakan untuk melihat rincian 

tagihan. Rincian tagihan berisi komponen dari tagihan yang akan dibayarkan mahasiswa. 
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Gambar 4.17 Prototype Detail Potongan 

4.2. Pengujian Prototype 

Pengujian prototype dilakukan setelah prototype sudah selesai dibuat, dan skenario 

pengujian sudah siap untuk diuji kepada pengguna. Pengujian ini bertujuan untuk 

mendapatkan feedback dari pengguna yang akan menggunakan sistem informasi UIITagihan. 

Selain itu, agar ketika penulis sudah masuk ke tahap implementasi front-end, sudah tidak ada 

perubahan lagi. Perubahan hanya dilakukan pada tahap prototype. 

         Responden yang menjadi partisipan pada fase pengujian prototype ini adalah 

mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari jurusan yang berbeda, dan petugas dari Direktorat 

Keuangan dan Anggaran Badan Wakaf UII. 

Tabel 4.1 Daftar Responden 

No Responden Jabatan 

1  Adityo Wahyu Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

2  Wahyu Widyaningrum Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri 

3  Adysta Galang Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri 

4  Desta Deviani Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri 

5  Mas Prima Petugas Direktorat Keuangan dan Anggaran Badan 

Wakaf UII 
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Pengujian dilakukan dengan menggunakan skenario tugas yang sudah dibuat pada bab 

sebelumnya. Sebuah pengujian dinyatakan sukses apabila responden melakukan skenario 

sesuai indikator kesuksesan yang sudah diidentifikasi sebelumnya. 

1. Adityo Wahyu 

Tabel 4.2 Pengujian Responden 1 

Skenario IK1 IK2 IK3 IK4 

Mahasiswa melihat semua sejarah tagihan - 🗸 🗸 🗸 

Mahasiswa melihat rincian tagihan - 🗸 🗸 🗸 

Mahasiswa menutup rincian dengan menekan 

tombol “Kembali” 

- 🗸 🗸 🗸 

Mahasiswa menutup rincian dengan menekan 

tombol “x" 

- 🗸 🗸 🗸 

Mahasiswa mengunduh rincian tagihan - 🗸 🗸 🗸 

 

2. Wahyu Widyaningrum 

Tabel 4.3 Pengujian Responden 2 

Skenario IK1 IK2 IK3 IK4 

Mahasiswa melihat semua sejarah tagihan - 🗸 🗸 🗸 

Mahasiswa melihat rincian tagihan - 🗸 🗸 🗸 

Mahasiswa menutup rincian dengan menekan 

tombol “Kembali” 

- 🗸 🗸 🗸 

Mahasiswa menutup rincian dengan menekan 

tombol “x" 

- 🗸 🗸 🗸 

Mahasiswa mengunduh rincian tagihan - 🗸 🗸 🗸 
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3. Adysta Galang 

Tabel 4. 4 Pengujian Responden 3 

Skenario IK1 IK2 IK3 IK4 

Mahasiswa melihat semua sejarah tagihan - 🗸 🗸 🗸 

Mahasiswa melihat rincian tagihan - 🗸 🗸 🗸 

Mahasiswa menutup rincian dengan menekan 

tombol “Kembali” 

- 🗸 🗸 🗸 

Mahasiswa menutup rincian dengan menekan 

tombol “x" 

- 🗸 🗸 🗸 

Mahasiswa mengunduh rincian tagihan - 🗸 🗸 🗸 

  

4. Desta Deviani 

Tabel 4.5 Pengujian Responden 4 

Skenario IK1 IK2 IK3 IK4 

Mahasiswa melihat semua sejarah tagihan - 🗸 🗸 🗸 

Mahasiswa melihat rincian tagihan - 🗸 🗸 🗸 

Mahasiswa menutup rincian dengan menekan 

tombol “Kembali” 

- 🗸 🗸 🗸 

Mahasiswa menutup rincian dengan menekan 

tombol “x" 

- 🗸 🗸 🗸 

Mahasiswa mengunduh rincian tagihan - 🗸 🗸 🗸 
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5. Mas Prima 

Tabel 4. 6 Pengujian Responden 5 

Skenario IK1 IK2 IK3 IK4 

Petugas memilih tabel tagihan sesuai fakultas 🗸 - 🗸 🗸 

Petugas menambahkan pengaturan tagihan SPP - 🗸 🗸 🗸 

Petugas memilih program studi yang akan 

ditambahkan pengaturan tagihan 

🗸 - 🗸 🗸 

Petugas memasukkan periode pengaturan 

tagihan 

🗸 - 🗸 🗸 

Petugas memilih angsuran pengaturan tagihan 🗸 - 🗸 🗸 

Petugas memasukkan tanggal publish dan 

tanggal akhir pembayaran tagihan 

🗸 - 🗸 🗸 

Petugas melakukan langkah selanjutnya dengan 

menekan tombol “Selanjutnya” 

- 🗸 🗸 🗸 

Petugas memasukkan angkatan 🗸 - 🗸 🗸 

Petugas memilih komponen pembayaran 🗸 - 🗸 🗸 

Petugas memasukkan tarif tagihan 🗸 - 🗸 🗸 

Petugas memilih jenis komponen tagihan 🗸 - 🗸 🗸 

Petugas memilih potongan tagihan 🗸 - 🗸 🗸 

Petugas melakukan tambah komponen tagihan - ✗ 🗸 🗸 

Petugas menghapus komponen tagihan yang 

sudah ditambahkan 

- 🗸 🗸 🗸 

Petugas melakukan salin komponen dengan 

memilih periode dan angkatan 

- 🗸 🗸 🗸 
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Petugas melakukan edit pengaturan tagihan - 🗸 🗸 🗸 

Petugas melakukan hapus pengaturan tagihan - 🗸 🗸 🗸 

Petugas melihat rincian pengaturan tagihan - 🗸 🗸 🗸 

Petugas melakukan validasi pengaturan tagihan - 🗸 🗸 ✗ 

Petugas menerbitkan pengaturan tagihan - ✗ 🗸 🗸 

Petugas memilih tabel tagihan sesuai fakultas 🗸 - 🗸 🗸 

Petugas menambahkan pengaturan tagihan Catur 

dharma 

- 🗸 🗸 🗸 

Petugas memilih program studi yang akan 

ditambahkan pengaturan tagihan 

🗸 - 🗸 🗸 

Petugas memilih periode pengaturan tagihan 🗸 - 🗸 🗸 

Petugas memilih angsuran pengaturan tagihan 🗸 - 🗸 🗸 

Petugas memasukkan tanggal terbit dan tanggal 

akhir pembayaran tagihan 

🗸 - 🗸 🗸 

Petugas menyimpan pengaturan tagihan yang 

sudah ditambahkan 

- 🗸 🗸 🗸 

Petugas melakukan edit pengaturan tagihan - 🗸 🗸 🗸 

Petugas melakukan hapus pengaturan tagihan - 🗸 🗸 🗸 

Petugas melakukan validasi pengaturan tagihan - 🗸 🗸 🗸 

Petugas menerbitkan pengaturan tagihan - 🗸 🗸 🗸 

Petugas melihat rincian pengaturan tagihan - 🗸 🗸 🗸 

Petugas memasukkan nomor tagihan 🗸 - 🗸 🗸 
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Petugas melakukan edit komponen tagihan yang 

akan diberikan subsidi 

- 🗸 🗸 🗸 

Petugas memilih jenis subsidi/potongan 🗸 - 🗸 🗸 

Petugas memasukkan keterangan/deskripsi 

subsidi 

🗸 - 🗸 🗸 

Petugas memasukkan nominal subsidi 🗸 - 🗸 🗸 

Petugas menambahkan subsidi tagihan - 🗸 🗸 🗸 

Petugas mengurangi subsidi tagihan - 🗸 🗸 🗸 

Petugas melakukan simpan subsidi tagihan - 🗸 🗸 🗸 

Petugas melihat rincian komponen tagihan yang 

diberikan subsidi 

- 🗸 🗸 🗸 

Petugas memilih periode tagihan 🗸 - 🗸 🗸 

Petugas memilih angsuran tagihan 🗸 - 🗸 🗸 

Petugas memilih jenis tagihan 🗸 - 🗸 🗸 

Petugas memilih program studi 🗸 - 🗸 🗸 

Petugas melakukan cari - 🗸 🗸 🗸 

Petugas memasukkan nomor tagihan yang akan 

diubah tanggal pembayarannya 

- 🗸 🗸 🗸 

Petugas memasukkan tanggal akhir pembayaran 

tagihan 

🗸 - 🗸 🗸 

Petugas menyimpan perubahan tanggal 

pembayaran tagihan 

- 🗸 🗸 🗸 

Petugas memasukkan nomor tagihan yang akan 

dibatalkan 

🗸 - 🗸 🗸 
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Petugas membatalkan tagihan - 🗸 🗸 🗸 

Petugas memasukkan catatan pembatalan 

tagihan 

🗸 - 🗸 🗸 

Petugas membatalkan tagihan - 🗸 🗸 🗸 

Petugas memilih fakultas yang akan dicari 🗸 - 🗸 🗸 

Petugas memilih program studi yang akan dicari 🗸 - 🗸 🗸 

Petugas buat tagihan melalui kolom aksi - ✗ 🗸 🗸 

Petugas memilih jenis tagihan yang akan dibuat 🗸 - 🗸 🗸 

Petugas memilih periode tagihan yang akan 

dibuat 

🗸 - 🗸 🗸 

Petugas memilih angsuran tagihan yang akan 

dibuat 

🗸 - 🗸 🗸 

Petugas memasukkan NIM mahasiswa yang 

akan dibuat tagihannya 

🗸 - 🗸 🗸 

Petugas cek tagihan yang akan dibuat - 🗸 🗸 🗸 

Petugas buat tagihan - 🗸 🗸 🗸 

Petugas melihat tagihan melalui tabel semua 

tagihan 

- 🗸 🗸 🗸 

Petugas mencari tagihan yang berhasil dibuat - 🗸 🗸 🗸 

Petugas mencari tagihan yang gagal dibuat - 🗸 🗸 🗸 

  

Hasil dari pengujian skenario tugas pada Tabel 4.2 hingga Tabel 4.5 menunjukkan 

responden yang berupa mahasiswa. Dari indikator kesuksesan yang ingin dicapai, mahasiswa 

tidak mengalami kesulitan karena fungsionalitas sistem informasi UIITagihan tidak jauh 
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berbeda dengan sistem sebelumnya dan apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa lebih mudah 

dicari. 

Pengujian skenario untuk petugas pada Tabel 4.6 menunjukkan petugas kesulitan 

pada saat menambahkan komponen tagihan, tetapi pada saat menghapus komponen, dan pada 

form dengan fungsi yang mirip, petugas tidak merasa kesulitan lagi. Petugas juga mengalami 

kesulitan pada saat mencari ikon tombol validasi dan terbit.  

Setelah melakukan pengujian kepada responden, penulis menyimpulkan bahwa 

pengguna kesulitan pada saat menemukan tombol-tombol tertentu dikarenakan tombol 

tersebut kurang familiar bagi pengguna. Sedangkan, alur dan fungsionalitas yang ada pada 

sistem, sudah sesuai dengan keinginan pengguna. Hasil pengujian pada prototype akan 

menghasilkan iterasi dan hasil akhir akan diimplementasikan ke dalam bentuk tampilan front-

end. 

  

  


