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Abstrak -- Penelitian ini bertujuan untuk 

mempermudah petugas Direktorat Keuangan dan 

Anggaran Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia 

untuk melakukan manajemen tagihan mahasiswa. 

Aplikasi manajemen tagihan bagi petugas sudah ada 

namun masih menggunakan sistem manual yang 

untuk menggunakannya masih harus berurusan 

dengan Badan Sistem Informasi (BSI). Pada 

penelitian ini, akan dibuat sebuah front-end sistem 

informasi UIITagihan untuk memberikan layanan 

kepada petugas untuk melakukan manajemen 

tagihan mahasiswa. Selain itu, memberikan “wajah” 

baru kepada mahasiswa untuk sistem UIITagihan 

yang sudah ada. Penelitian dilakukan mulai dari riset 

kepada calon pengguna menggunakan pendekatan 

UX. Pendekatan tersebut diantaranya, membuat 

asumsi masalah, membuat persona, menentukan 

tujuan dan solusi, membuat proses bisnis, desain 

rancangan antarmuka, hingga implementasi ke 

dalam bentuk prototype dan hasil akhir dalam 

bentuk front-end sistem informasi. Pengujian 

dilakukan menggunakan usability testing, dengan 

skenario tugas dan indikator kesuksesan. Sehingga 

menghasilkan hasil sistem yang benar-benar sesuai 

dengan kebutuhan pengguna. 

 
Kata kunci: Tagihan, UX, persona, front-end, 

usability testing. 

 
I. PENDAHULUAN 

Universitas Islam Indonesia memiliki badan 

informasi yang bertugas melakukan manajemen sistem 

informasi yang ada di lingkungan universitas yaitu 

BSI UII (Badan Sistem Informasi UII). Salah satu 

sistem yang akan dikembangkan oleh BSI adalah 

sistem tagihan. Sistem tagihan ini nantinya akan 

digunakan untuk mahasiswa sebagai platform untuk 

melihat informasi tagihan kuliah dan digunakan untuk 

manajemen tagihan bagi petugas keuangan UII, atau 

yang disebut petugas Direktorat Keuangan dan 

Anggaran Badan Wakaf UII. Namun, sistem tersebut 

belum menyediakan fitur untuk petugas  langsung 

melakukan manajemen tagihan.  

Berdasarkan masalah di atas, penulis tertarik 

untuk melakukan pengembangan sebuah front-end 

sistem informasi tagihan yang ada di UII menggunakan 

pendekatan User Experience (UX). UX memegang 

peran penting dalam pembangunan sebuah aplikasi, 

karena sebuah aplikasi harus dibuat sesuai dengan 

kebutuhan penggunanya. UX dibangun dengan melihat 

kebutuhan pengguna atas sebuah aplikasi yang akan 

dibangun mulai dari desain tampilan, fitur-fitur dan 

berbagai kebutuhan lainnya. UX yang baik akan 

membantu pengguna untuk mengurangi kesalahan 

dalam penggunaan suatu aplikasi, sehingga dapat 

meningkatkan efisiensi aplikasi yang digunakan. 

Oleh karena itu, penelitian yang akan 

dilakukan penulis dengan merancang front-end sistem 

informasi tagihan yang dapat diakses langsung tidak 

hanya bagi mahasiswa, melainkan juga oleh petugas 

Direktorat Keuangan dan Anggaran Badan Wakaf UII. 

Selain itu, BSI sudah mengembangkan suatu platform 

untuk menampung bermacam-macam sistem yang ada 

di UII, platform tersebut bernama UII Gateway. Front-

end sistem informasi tagihan bagi mahasiswa dan 

petugas ini nantinya akan masuk ke UII Gateway. 

Dengan melakukan pengembangan menggunakan 

pendekatan tersebut, front-end sistem informasi dapat 

lebih sesuai dengan kebutuhan dan memudahkan 

petugas dan mahasiswa dalam menggunakannya. 
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II. LANDASAN TEORI 

A. Sistem Informasi Berbasis Web 
Pengertian sistem pada dasarnya adalah 

sekelompok unsur yang erat hubungannya satu 

dengan yang lain (Sutabri, 2012). Sedangkan, 

pengertian informasi adalah data yang telah 

diklasifikasikan atau diolah untuk digunakan dalam 

proses pengambilan keputusan (Sutabri, 2012). 

Sistem informasi adalah kombinasi dari 

manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur 

dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan 

komunikasi yang penting, proses atau transaksi 

tertentu dan rutin, membantu manajemen dan 

pemakai intern dan ekstern dan menyediakan dasar 

pengambilan keputusan yang tepat (Midjan, 2003). 

Secara umum, sistem informasi merupakan suatu 

sistem yang menyediakan informasi untuk 

manajemen dalam mengambil keputusan, di mana 

sistem tersebut merupakan kombinasi dari teknologi 

informasi dan prosedur-prosedur yang terorganisasi. 

Sehingga, sistem informasi berbasis web 

dapat diartikan sebagai sebuah sistem informasi yang 

menggunakan teknologi web atau internet untuk 

memberikan informasi dan layanan kepada pengguna 

atau sistem informasi lain/aplikasi lain (Iwan, 2013). 

Sebuat sistem informasi web biasanya terdiri dari satu 

atau lebih aplikasi web yang masing-masing 

komponen mempunyai fungsi tertentu. Dimana 

masing-masing komponen tersebut saling mendukung 

satu sama lain guna mencapai fungsi sistem informasi 

secara umum. 

 
B. User Interface (UI) 

UI (user interface) adalah desain antarmuka 

yang lebih memfokuskan pada keindahan dari sebuah 

tampilan, pemilihan warna yang baik dan pas dan hal-

hal lainnya yang membuat tampilan web e-commerce 

lebih menarik (Rizki, 2019). UI lebih menciptakan 

ikatan emosional dengan pengguna melalui desain 

yang menarik dan indah. Biasanya UI akan 

diimplementasikan atau dikerjakan setelah UX (User 

Experience) selesai dengan menentukan desain dari 

layout, logo, warna, typography, dan hal lainnya. 

 
C. User Experience (UX) 

UX (user experience) adalah desain yang 

digunakan untuk meningkatkan kepuasan dari 

pengguna website melalui kesenangan dan kegunaan 

yang diberikan dalam interaksi antara pengguna 

internet atau pengunjung dan produk (Rizki, 2019). 

UX ini lah yang berfungsi untuk membuat website e-

commerce menjadi lebih mudah dan tidak 

membingungkan 

pengguna. UX dapat dikatakan sebagai keseluruhan 

elemen suatu website yang mencakup susunan, 

struktur, kemudahan dalam pemindahan satu halaman 

ke halaman yang lainnya dan sebagainya. 

 
D. Usability Testing 

Usability Testing adalah teknik yang 

digunakan dalam interaksi yang berpusat pada 

pengguna untuk mengevaluasi suatu produk dengan 

mengujinya pada pengguna (Adityawarman, 2018). 

Hal ini dapat dilihat sebagai praktik kegunaan yang 

tak tergantikan, karena memberikan masukan 

langsung tentang bagaimana pengguna sebenarnya 

menggunakan sistem. Berfokus pada pengukuran 

kapasitas produk buatan desainer untuk memenuhi 

tujuan yang dimaksudkan. Pengujian kegunaan 

mengukur kegunaan, atau kemudahan penggunaan, 

dari objek tertentu atau serangkaian objek. 

Untuk melakukan usability testing, yang 

harus disiapkan diantaranya adalah pertanyaan, dan 

juga target user yang benar-benar mengerti dan sesuai 

dengan tujuan yang dibuat (Werdikatama, 2018). Ada 

banyak metode pengujian usabilitas yang berbeda, 

diantaranya adalah: 

 

Gambar 1 Metode Usability Testing 

 
a. In-person testing, metode ini melibatkan 

langsung pengguna dan pengamat. Pengamat 

mengamati dan mencatat apa yang dilakukan 

pengguna 

b. Monitored Remote Usability Testing, pada 

metode ini pengguna melakukan pengujian 

secara jarak jauh dengan pengamat, namun 

pengamat dapat mengamati proses secara jarak 

jauh. 

c. Unmonitored Remote Usability Testing, metode 

ini melibatkan pengujian jarak jauh, namun 

pengamat tidak melakukan pengamatan secara 

langsung kepada pengguna. 



E. BPMN 

BPMN (Business Process Model and 

Notation) adalah representasi grafis untuk 

menentukan proses bisnis dalam model proses bisnis. 

Tujuan utama dari BPMN adalah untuk memberikan 

notasi standar yang mudah dipahami oleh semua 

pemangku kepentingan bisnis. Sehingga, BPMN 

berfungsi sebagai bahasa umum, menjembantani 

kesenjangan komunikasi yang terjadi antara desain 

proses bisnis dan implementasi (Nur, 2016). 
 

 

Gambar 2 Struktur BPMN 

 
 
F. UIIGateway 

UII Gateway merupakan framework yang 

dibangun menggunakan framework SPA (Single Page 

Application), yaitu Angular. Framework ini berisi 

beberapa modul, komponen dan library yang nantinya 

akan dimanfaatkan penulis dalam membangun sistem 

informasi UIITagihan. 

 

G. SPA (Single Page Application) 

SPA (Single Page Application) adalah salah 

satu jenis aplikasi web dimana hanya ada satu halaman 

yang menangani semua aktivitas yang terjadi dalam 

aplikasi tersebut. Pengguna tidak akan berpindah 

halaman browser ketika melakukan request seperti 

mengisi form, atau aksi lain yang membutuhkan data 

dari server (Rahman, 2018). Perpindahan satu 

halaman ke halaman lain ditangani dengan sistem 

routing, tanpa loading browser sehingga prosesnya 

lebih cepat dan lebih baik dari sisi User Experience 

(UX). 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian yang digunakan oleh 

penulis adalah metode yang ada pada UX, 

diantaranya adalah mendefinisikan masalah, 

menentukan persona, tujuan yang ingin dicapai, 

solusi yang ditawarkan, proses bisnis sistem, skenario 

dan indikator kesuksesan dan wireframe. 

 
A. Asumsi 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. 

Permasalahan yang penulis dapatkan dari hasil riset 

diantaranya: 

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 

 
B. Menentukan Persona 

Persona merupakan tools yang digunakan 

dalam proses User Experience (UX). User Persona 

berisi cerita singkat dari user goals dan behaviours. 

User persona dari sistem ini diantaranya: 

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 

 
C. Tujuan 

Tujuan penulis dalam membuat sistem 

aplikasi ini adalah: 

a. Membuat sistem yang user friendly. 

b. Membuat sistem yang sesuai dengan kebutuhan 

yang diinginkan persona. 

c. Membuat sistem yang informatif bagi pengguna 

(user). 

 
D. 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. 



 

 

Gambar 3 BPMN Batal Tagihan 
 

 

Gambar 4 BPMN Ubah Nominal Tagihan 
 

Gambar 5 BPMN Ubah Tanggal Pembayaran 

 
 

E. Wireframe 

Pada sistem UII Tagihan, ada 4 menu 

penting bagi petugas, diantaranya menu Pengaturan, 

Dispensasi, Pembatalan dan Buat Tagihan. Bagi 

mahasiswa, ada 2 menu penting, yaitu menu Beranda 

dan menu Lihat Rincian Tagihan. 

 

Gambar 6 Wireframe Pengaturan SPP Petugas 
 

Gambar 7 Wireframe Beranda Tagihan Mahasiswa 

F. Skenario Pengujian 

Skenario pengujian adalah 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. 

Sebuah desain yang dianggap gagal adalah 

dimana pengguna tidak menggunakan produk atau 

sistem sesuai dengan alur (skenario pengujian) yang 

developer inginkan. 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. Indikator kesuksesan 

dibuat untuk mendapatkan hasil pengujian yang 

kuantitatif. 

 
IV. PERANCANGAN 

A. 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. 
 

 
 

Gambar 8 Prototype Pengaturan SPP Petugas 



 

 

Gambar 9 Prototype Beranda Tagihan Mahasiswa 

 
 

B. 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 UII 

Tagihan. Selain itu, agar ketika penulis sudah masuk 

ke tahap implementasi front-end, sudah tidak ada 

perubahan lagi. Perubahan hanya dilakukan pada 

tahap prototype. 

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. 

 
V. IMPLEMENTASI 

Dalam implementasi ini, penulis 

menggunakan framework UII Gateway yang telah 

dikembangkan oleh Badan Sistem Informasi (BSI) 

UII. Framework tersebut dibangun dengan 

menggunakan Angular. 

 
A. Aplikasi front-end 

Framework UII Gateway mengadopsi 

teknologi SPA (Single Page Application) Angular, 

yang dimana Angular memiliki pola arsitektur MVC 

(Model-View-Controller), sehingga penulis 

memanfaatkan pola arsitektur tersebut untuk 

membangun aplikasi yang bersifat modular. Struktur 

Direktori dibagi menjadi beberapa sub folder. Sub 

folder tersebut adalah models, modules dan services. 

 

Gambar 10 Struktur Direktori Aplikasi UII Tagihan 

 

B. Hasil Implementasi Antarmuka 

Aplikasi front-end UII Tagihan terdiri dari 5 

menu induk, yaitu pengaturan, dispensasi, 

pembatalan, buat tagihan dan monitor. Dari menu 

induk tersebut, yang memiliki sub menu adalah menu 

pengaturan dan menu dispensasi. 

 

Gambar 11 Halaman Awal Aplikasi UII Tagihan 



 

 

Gambar 12 Tabel Tagihan Mahasiswa 

 
 

C. Aplikasi back-end 

Aplikasi back-end yang dibuat akan menjadi 

database dari data pada aplikasi UII Tagihan. 

Aplikasi front-end yang penulis kembangkan akan 

diintregasikan dengan aplikasi back-end. Proses 

intregasi akan dilakukan dengan kegiatan request-

response dengan menggunakan format JSON. 

Kegiatan tersebut akan dilakukan dengan 

menggunakan API (Application Programming 

Interface) yang dibuat oleh aplikasi back-end. 

 
VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, 

maka diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

a. Penelitian ini telah menghasilkan front-end 

sistem informasi UIITagihan yang sudah 

terintregasi ke dalam UII Gateway. 

Berdasarkan riset yang dilakukan sesuai 

persona dan masalah yang diidentifikasi, front-

end sistem informasi UIITagihan bagi petugas 

sudah sesuai dengan kemauan pengguna.  

b. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan 

kepada pengguna dengan menggunakan 

usability testing, dapat disimpulkan bahwa 

front-end sistem informasi UIITagihan 

memiliki tampilan yang lebih memudahkan 

dan sesuai alur yang diinginkan. 

 
B. Saran 

Berikut beberapa saran yang disarankan oleh penulis: 

a. Pada front-end sistem informasi UIITagihan, 

masih banyak jenjang dan jenis tagihan yang 

dapat ditambah, sehingga dapat mencakup 

segala jenis tagihan. 

b. Ditambahkan fungsi-fungsi seperti validasi, 

terbit tagihan, edit, dan hapus tagihan agar 

petugas tidak hanya dapat melakukan aksi lihat 

saja. 

c. Diberikan manual penggunaan aplikasi, karena 

ada beberapa tombol yang ada di framework 

masih belum dimengerti kegunaannya. 
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