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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Komparasi kedua aplikasi Jutinmind dan Mockplus yang dilakukan dengan 

menggunakan komponen pengujian functionality, usability, dan efficiency dari 

model ISO 9126 dalam konteks pembuatan aplikasi web dan mobile e-

government dengan studi kasus LPSE. Didapatkan hasil Mockplus lebih 

unggul dari Justinmind pada komponen usability dan efficiency, sedangkan 

Justinmind lebih unggul pada komponen functionality 

2. Berikut merupakan hasil komparasi Justinmind dan Mockplus pada tiap-tiap 

komponen : 

A. Pada pengujian functionality, Justinmind lebih tepat dalam konteks 

pembuatan web maupun mobile e-government. Dikarenakan semua 

kebutuhan widget telah tersedia pada Justinmind baik yang tersedia dalam 

aplikasi atau bisa menambahkannya dengan mengunduh secara gratis pada 

website Justinmind atau meng-import widget sesuai kebutuhan. 

B. Pada pengujian functionality, Mockplus lebih tepat penggunaanya hanya 

pada konteks pembuatan mobile e-government saja. Tidak tersedianya 

widget tabel dalam pembuatan web e-government membuat Mockplus lebih 

baik digunakan pada pembuatan prototype mobile e-government. 

C. Pada aspek usability, aplikasi Justinmind cukup sulit untuk dipahami 

bagaimana pengoperasian dan penggunaan fungsi-fungsi pada Justinmind. 

Banyaknya fungsi dan tools pada Justinmind yang harus dipelajari 

membuat pengerjaan prototype sedikit memakan waktu. Namun dengan 

banyaknya fitur-fitur menarik yang diberikan Justinmind membuat hasil 

prototype menjadi lebih interactive. Walaupun cukup sulit menggunakan 
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aplikasi Justinmind, dengan adanya effectiveness of user documentation 

yang banyak, membuat user sedikit terbantu.   

D. Pada aspek usablity, aplikasi Mockplus lebih baik dari Justinmind dengan 

motto prototype faster, smarter, easier membuat Mockplus mudah 

digunakan. Dengan fungsi dan tools yang sederhana membuat Mockplus 

mudah dipelajari. Namun dengan fungsi dan tools yang sederhana membuat 

Mockplus lemah dalam komponen attractiveness. 

E. Pada aspek efficiency, aplikasi Justinmind memerlukan waktu pengerjaan 

yang lebih lama, ini dikarenakan banyaknya fungsi-fungsi atau tools yang 

digunakan pada prototype. Namun membuat prototype Justinmind menjadi 

lebih interactive.  

F. Pada aspek efficiency, aplikasi Mockplus memerlukan waktu pengerjaan 

yang lebih cepat. Penggunaan fungsi-fungsi atau tools yang sedikit 

membuat pengerjaan prototype menggnakan Mockplus menjadi lebih cepat. 

Selain itu Mockplus yang tersedia pada banyak platfrom memberikan 

banyak pilihan pada pengguna untuk menggunakan Mockplus. 

 

Berdasarkan beberapa point kesimpulan penelitian diatas, maka peneliti 

dapat memberikan rekomendasi penggunaan aplikasi yang sesuai dalam konteks 

pembuatan high-fidelity prototyping web dan mobile e-government adalah aplikasi 

Mockplus. 

5.2. Saran 

Bagi peneliti selanjutnya baik mahasiswa maupun siapa saja yang ingin 

melanjutkan penelitian ini, berikut merupakan beberapa saran yang dapat 

dijadikan rujukan : 

1. Komparasi dapat dilakukan pada kedua buah aplikasi tersebut dengan versi 

yang baru, sehingga kemungkinan perubahan hasil penelitian bisa terjadi, 

dan memberikan rekomendasi yang baru. 

2. Penggunaan studi kasus yang berbeda dari penelitian ini, misalnya studi 

kasus pada web maupun mobile e-learning. 
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3. Penambahan parameter pengujian khususnya parameter dari ISO 9126 atau 

menggunakan parameter pengujian dengan metode yang berbeda. 

4. Menggunakan klasifikasi e-government yang berbeda seperti government 

to citizen (G2C). 


