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3.1 Metode Pengembangan Perangkat Lunak 

Menurut Dennis at al (2012) pengembangan perangkat lunak dibagi menjadi tiga 

kriteria dan masing - masing metode mempunyai turunan: 

a. Waterfall development : waterfall, parallel, v model. 

b. Rapid Application Development (RAD) : Iterative, Prototyping, throwaway prototyping. 

c. Agile development : Extreme Programming. 

Ada banyak metode pengembangan perangkat lunak, berbagai macam metode ini, dapat 

disesuaikan dengan masing - masing model alur kerja pengembangan perangkat lunak.  

3.2 Prototyping 

Prototyping adalah melakukan tahapan analisis, desain dan implementasi secara 

bersamaan, segera membuat versi sederhana yang diusulkan dan memberikan kepada 

pengguna untuk dievaluasi dan diberi tanggapan. Menurut Pressman (2010) prototyping 

adalah konsumen mendefinisikan rangkaian umum dari objek perangkat lunak, tetapi tidak 

secara detail merinci kebutuhan fitur - fitur dan fungsi - fungsi perangkat lunak. Disisi lain 

pengembang aplikasi belum yakin tentang efisiensi dari algoritma, kemampuan adaptasi 

sistem operasi dan berbagai situasi lainnya. 

Model prototyping sangat baik digunakan ketika terjadi situasi diatas, Pressman (2010) 

menjelaskan tahapan dari paradigma prototyping yaitu communication, quick plan dan 

modeling quick design, contraction of prototype, development delivery dan feedback, lalu 

kembali lagi ke tahapan communication, tahapan memiliki alur seperti lingkaran dan terus 

begitu berputar. 

3.2.1 Jenis Prototyping 

Terdapat dua pendekatan pengembangan menggunakan prototyping yaitu throwaway 

prototyping dan evolutionary prototyping. Throwaway prototyping menurut Dennis at al 

(2012) adalah bagian dari metode pengembangan prototype, yang mana prototype akan lebih 

dieksplor alternatif desain dari sistem baru yang sebenarnya. Nantinya tahapan yang akan 

digunakan lebih teliti adalah tahapan analisis untuk mengumpulkan kebutuhan dan 

mengembangkan ide dari konsep sebuah sistem. Menurut (Preece, 2002) perbedaan 

pengembangan evolutionary prototyping adalah mengembangkan prototype dengan 
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melibatkan suatu prototype hingga ke produk akhir, penggunaan evolutionary prototyping 

mengharuskan dilakukan percobaan terus menerus sepanjang proyek berjalan. 

Throwaway prototyping, mengembangan prototype dengan pendekatan ini hanya 

menggunakan prototype sebagai batu loncatan untuk mencapai produk akhir dan tidak perlu 

dilakukan percobaan setiap saat. 

 

3.2.2 Sifat Prototyping 

Istilah prototyping menurut (Preece, 2002) ada dua yaitu low-fidelity prototyping dan 

high-fidelity prototyping. Low-fidelity prototyping adalah sebuah prototype yang belum 

mengambarkan produk asli secara final. Ada beberapa contoh eksplorasi dengan 

menggunakan low-fidelity prototyping yaitu storyboarding, sketching, prototyping with index 

cards dan wizard of OZ. 

High-fidelity prototyping adalah prototype yang menggunakan material yang 

diharapkan untuk menjadi produk final dan memproduksi lebih dari sekedar produk final. 

Contoh : sebuah prototype dari pengembangan perangkat lunak dalam visual basic adalah 

high-fidelity prototyping dari pada mock up paper. 

Kelebihan low-fidelity prototyping adalah untuk uji coba konsep, biaya murah, 

mengindentifikasi kebutuhan pasar, alat yang berguna untuk mengkomunikasikan, 

mengevaluasi dari berbagai konsep desain, memberi petunjuk masalah screen layout tata 

letak. Kekurangannya adalah terbatas dalam memeriksa error, sedikit spesifikasi detail dari 

code program, hanya sebagai fasilitator, alat yang terbatas ketika kebutuhan sudah terkumpul 

untuk dibangun, navigasi dan alur yang terbatas. 

Kelebihan high-fidelity prototyping adalah fungsi yang lengkap, secara keseluruhan 

interaktif, hanya digunakan pengguna, jelas menggambarkan skema navigasi, menggunakan 

eksplorasi dan penggujian, look dan feel seperti produk final, bisa melihat seperti 

spesifikasinya ketika jalankan, alat pemasaran dan penjualan. Kekurangannya adalah lebih 

mahal dikembangkan, menghabiskan banyak waktu, tidak efesien untuk membuktikan 

konsep desain, tidak efektif untuk mengumpulkan kebutuhan. 

 

3.2.3 Marvel dan UXPin 

Marvel atau MarvelApp adalah perusahaan start-up bernama resmi Marvel Prototyping 

Ltd, beroperasi di London, Inggris. Marvel bergerak pada bidang jasa pelayanan prototyping 

berbasis web, diluncurkan pertama kali tahun 2013. Termasuk aplikasi populer di sosial 
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media dengan banyak pengikut. Fitur utama yang tersedia adalah design, prototyping, 

collaboration, dan wireframing. Marvel memiliki blog, komunitas dan tutorial bagi 

perancang antarmuka dan perancang pengalaman pengguna. Fasilitas percobaan gratis 

maksimal dua proyek bagi semua pelanggannya. (Marvelapp.com, 2018). 

UXPin adalah perusahaan dengan nama resmi UXPin Inc, beroperasi di Polandia dan 

Amerika Serikat, UXPin bergerak pada bidang jasa pelayanan prototyping berbasis web, 

pertama kali diluncurkan pada tahun 2010, juga termasuk aplikasi populer di sosial media 

dengan banyak pengikut. Fitur utama yang tersedia adalah mockups, prototyping, photoshop 

import dan sketch import. UXPin memiliki blog, komunitas, tutorial dan e-book gratis bagi 

perancang antarmuka dan perancang pengalaman pengguna. UXPin memberikan fasilitas 

percobaan gratis 1 tahun bagi pelajar dan mahasiswa untuk mendukung proses pembelajaran. 

(Uxpin.com, 2018). 

Marvel dan UXPin ini dipilih untuk dilakukan komparasi, karena kedua aplikasi ini 

termasuk aplikasi high-fidelty prototyping, menggunakan teknologi yang sama, berbasis web, 

populer di sosial media dengan banyak pengikut. Perusahaan skala besar maupun kecil, telah 

banyak menggunakan dan membagi kisah suksesnya bersama kedua aplikasi ini. Beberapa 

perusahaan yang menggunakan Marvel antara lain yaitu Ustwo, Digitaslbi, deliveroo, secret 

escapes, huddle, dice, Marks & Spencer, TransferWise, dan GoSquared. Beberapa 

perusahaan yang menggunakan UXPin antara lain adalah Microsoft, NBC, General 

Assembly, USA Today, RedBull, Sony, T.RowePrice, HBO, PayPal, Sapient, Autodesk, 

Adidas, Sumo logic, liquidPlanner, lookthink, dan check24. 

  

3.3 Black-box Testing 

Black-box testing adalah suatu pengujian dengan memperhatikan hanya pada kebutuhan 

aspek – aspek fungsional dari perangkat lunak. Salah satu pendekatan dalam pengujian 

perangkat lunak dari sudut pandang eksternal. Pengujian ini dapat pula disebut pengujian 

perilaku, yaitu bertujuan untuk melihat reaksi dari perangkat lunak (Pressman, 2010). 

 

3.4 Faktor kualitas McCall 

Galin (2004) mengatakan bahwasanya faktor kualitas McCall (1977) memiliki 3 

kategori yaitu product operation, product revision dan product transition. 

Setiap kategori memiliki faktor – faktor yang mempengaruhi, seperti product operation  

memiliki 5 faktor yaitu correctness, reliability, efficiency, integrity dan usability. Lalu 
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product revision memiliki 3 faktor maintainbility, flexibility, dan testability. Katergori 

terakhir product transition yang memiliki 3 faktor yaitu portability, reusability dan 

interoperability. Gambar kategori, faktor dan kriteria McCall (1977) dapat dilihat pada 

Gambar 2.1 Kategori, faktor dan kriteria kualitas McCall (1977) di bawah ini : 

 

Gambar 2.1 Kategori, faktor dan kriteria kualitas McCall (1977) 

Penjelasan singkat agar mempermudah pemahaman dari setiap faktor – faktor kualitas 

yang dimiliki McCall (1977) dapat dilihat pada Tabel 2.1 Landasan objektif faktor kualitas 

McCall (1977) di bawah ini : 

Tabel 2.1 Landasan objektif faktor kualitas McCall (1977) 

Kategori 

faktor 

Faktor 

kualitas 
Landasan objektif 

Product 
operation 

Correctness Apakah yang dilakukan sesuai apa yang diinginkan pelanggan? 

Reliability Apakah yang dilakukan akurat setiap waktu? 
Efficiency Apakah dengan cepat menyelesaikan masalah yang dimaksud ? 

Integrity Apakah aman? 
Usability Dapatkah saya menjalankannya? 

Product 
revision 

Maintainability Apakah bisa diperbaiki? 

Testability Apakah bisa diuji ? 
Flexibility Apakah bisa diubah ? 

Product 
transition 

Portability Bisakah digunakan pada mesin lain? 
Reusability Dapatkah bagian darinya digunakan kembali? 

Interoperability Dapatkah digunakan pada antarmuka sistem lain? 
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3.5  Usability Jakob Nielsen 

Nielsen (1993) mendefinisikan usability menjadi lima kriteria yaitu learnability, 

efficiency, memorability, error, dan satisfaction. Dapat dilihat pada Gambar 2.2 Kriteria 

usability nielsen (1993) di bawah ini : 

 

Gambar 2.2 Kriteria usability Nielsen (1993) 

Penjelasan lima kriteria usability Nielsen (1993) adalah sebagai sebagai berikut :  

a. Learnability : kemudahan untuk mempelajari sistem, agar pengguna dapat 

menyelesaikan pekerjaannya. 

b. Efficiency : Efisien saat digunakan, agar pengguna dapat lebih produktif. 

c. Memorability : Kemudahan dalam mengingat,  agar ketika sistem tidak digunakan dalam 

periode tertentu, pengguna dapat kembali lagi, tidak susah payah mempelajari dari awal.   

d. Error : Sistem rendah kesalahan, saat membuat kesalahan dapatdapat dengan mudah 

kembali kepada keadaan semula. 

e. Satisfaction : Sistem seharusnya menyenangkan saat digunakan, agar pengguna puas dan 

menyukai menggunakan sistem. 

 

3.6 Learning Management System ( LMS ) 

Learning Management System ( LMS ) menurut (Piña, 2013) adalah teknologi dalam 

bidang pendidikan, yaitu suatu program perangkat lunak berbasis server atau awan, yang 

mana antarmukanya berisi informasi mengenai pengguna, mata kuliah dan konten. Mirip 

dengan data sistem lainnya yang didesain untuk kebutuhan e-commerce, human resources, 

pembayaran dan mencatat mahasiswa. 

 

3.6.1 Fitur Umum LMS 

Menurut Piña (2013) fitur umum yang paling banyak digunakan pada LMS ada empat 

yaitu : 

a. Content creation dan display tools : Memungkinkan dosen untuk membuat konten mata 

kuliah, mengedit atau mengungah dokumen, spreadsheets, presentasi, gambar, animasi 
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atau video ke LMS. Soal atau tugas mata kuliah menyediakan tempat untuk mahasiswa 

submit tugas kepada dosen untuk diberi nilai dan diberi umpan balik. Dosen dapat 

mengatur folder dan subfolder dan dapat menggunakan konten untuk ditampilkan atau 

disembunyikan sebagai konten individu, dan memberikan kontrol kepada dosen ketika 

konten dapat dilihat oleh mahasiswa. 

b. Communication tools : LMS memungkinkan dosen untuk berkomunikasi antara dosen 

dan mahasiswa, antara mahasiswa dan mahasiswa dalam mata kuliah. Asychonous secara 

tidak real time, seperti pengumuman, halaman mahasiswa, email ke dosen, dan anggota 

kelas. Forum diskusi, berbagi dokumen. Perangkat syncronous ( real time ) seperti chat. 

Grup antar mahasiswa dapat dibuat virtual grup, yang dapat dilihat oleh dosen dan 

anggota grup. 

c. Assessment tools : Dosen menyediakan sejumlah cara untuk tes, survei dan mengikuti 

nilai mahasiswa dan aktifitas dalam mata kuliah. Perangkat ini dapat membuat 

perbedaaan pertanyaan essai, pilihan ganda, jawaban pendek. Dosen dapat memberikan 

batas waktu soal, dan mahasiswa menerima tanggapan benar atau tidak benar. Fitur yang 

sangat bermanfaat bagi mahasiswa adalah melihat hasil ujian secara virtual. 

d. Administrative tools : Administrator sistem memungkinkan mangatur konten pengguna, 

mendaftarkan dosen dan mahasiswa dalam mata kuliah, aktif dan non-aktif akun 

pengguna, dan kursus, mengikuti aktifitas dalam sistem. 

Nantinya fitur empat fitur umum LMS ini, akan digunakan menjadi panduan dalam 

merancang antarmuka aplikasi web LMS. 

 

3.6.2 Platform LMS 

Beberapa perguruan tinggi menggunakan platform learning management system. 

Contoh LMS platform yang telah banyak digunakan berbagai perguruan tinggi LMS 

diantaranya sebagai berikut : 

a. Blackboard : adalah perusahaan bernama resmi Blackboard Inc, berdiri pada tahun 1997, 

juga termasuk platform learning management system dan kantor pusat berada di 

Washington, Amerika Serikat. LMS komersial ini dapat disesuaikan untuk kebutuhan 

pelajar setingkat SMA dan perguruan tinggi. 

b. Moodle : adalah akronim dari Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment 

(Moodle), merek dagang dimiliki oleh Martin Dougiamas, perusahaan bernama resmi 

Moodle Pty Ltd, kantor pusat beroperasi di perth, Australia,versi 1.0 diluncurkan pada 
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tahun 2002, saat ini sudah dikenal sebagai platform learning management system di 

seluruh dunia. Menyediakan fasilitas tidak berbayar gratis. Memiliki fitur sama seperti 

LMS komersial yaitu navigasi, pengumuman, administrasi dan sebagainya. 

c. Desire2learn : Didirikan pada tahun 1999 di kanada, LMS berbayar sama seperti 

blackboard. 

d. Sakai : Sakai adalah termasuk LMS terpopuler setelah moodle, tersedia open source, 

telah banyak digunakan di berbagai kampus. 

2.6 Perbedaan penelitian sebelumnya 

 Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Wisesa (2015) dan Albaar (2016), 

perbandingan penelitian dapat dilihat pada Tabel 2.2 Perbedaan penelitian sebelumnya di 

bawah ini : 

Tabel 2.2 Perbedaan penelitian sebelumnya 

Peneliti 
Perangkat 

komparasi 

Obyek 

penelitian 

Model 

pengukuran 

kualitas 

Jenis 

penelitian 

Dhenta ulung 
wisesa  
(2015)  

Balsamiq dan 
Axure 

E-commerce Nielsen, 1993 Kualitatif 

Abdullah 
haichal albaar 
(2016) 

Justinmind 
dan Mockplus 

E-government ISO 9126 Kualitatif 

Muhammad 
muraqabatullah  
(2018) 

Marvel dan 
UXPin 

Learning 
management 
system 

McCall, 1977 
dan Nielsen, 
1993 

Kuantitatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


