
 
 

 BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

4.1 Tahapan Melakukan Komparasi 

Sebelum melakukan komparasi perangkat lunak high-fidelity prototyping Marvel dan 

UXPin. Peneliti menyusun beberapa langkah yang akan dilakukan untuk mendapatkan hasil 

komparasi :  

a. Studi pustaka. 

b. Rancangan sistem. 

c. Desain antarmuka. 

d. Penentuan skenario komparasi. 

e. Implementasi komparasi. 

f. Ringkasan dan hasil komparasi. 

g. Ulasan ahli antarmuka pengguna. 

 

4.2 Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan langkah awal dalam penelitian. Studi pustaka dilakukan 

dengan mengumpulkan berbagai macam data, informasi dan sumber - sumber referensi untuk 

mendukung penelitian ini. Beberapa sumber yang menjadi rujukan adalah penelitian 

sebelumnya, yang pernah dilakukan oleh (Wisesa, 2015) dan (Albaar, 2016), mengenai 

“komparasi high-fidelity prototyping web dan mobile e-commerce”, buku - buku, jurnal, dan 

beberapa artikel, yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, 

seperti penjelasan mengenai high-fidelity prototyping, faktor kualitas (McCall, 1977) dan 

usability (Nielsen, 1993), learning management system, dan lain sebagainya. 

 

4.3 Rancangan Sistem 

4.3.1 Use Case 

Use case menurut (Kendall, 2006) adalah menampilkan pandangan mengenai sistem 

dari perspektif pengguna. Secara umum use case adalah diagram yang menggambarkan 

interaksi antara sistem dan pengguna (Wisesa, 2015). 

Pada penelitian ini, komparasi dilakukan dengan menggunakan studi kasus aplikasi web 

learning management system. Dimana pada perancangan antarmuka membutuhkan sebuah 
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use case, untuk mengindentifikasi aktifitas pengguna aplikasi web learning management 

system, dan kemampuan apa saja yang pengguna dapat lakukan. kemudian hasil dari use case 

akan digunakan dalam pembuatan prototype antarmuka. Use case aplikasi web learning 

management system dapat dilihat pada Gambar 3.1 Use case learning management system 

dibawah ini. 

 

 

Gambar 3.1 Use case learning management system 

 

Berdasarkan gambar 3.1 Use case diagram web learning management system di atas, 

dapat diketahui ada tiga aktor yang dapat berinteraksi dengan sistem. Dimana aktor mewakili 

masing-masing kelompok yaitu kelompok dosen, kelompok mahasiswa dan kelompok 

administrator. Semua use case dibatasi oleh ruang lingkup learning management system 

sebagai sistem, pada masing - masing use case kelompok dosen dapat menambah materi 

kuliah, tambah soal kuis kuliah, menilai soal kuliah dan kirim pesan. Pada kelompok 

Mahasiswa dapat melakukan proses menjawab kuis kuliah, unduh materi kuliah, lihat nilai 

kuis kuliah dan mengirim pesan. Kemudian terakhir pada kelompok administrator LMS 

terdapat proses manajemen pengguna. 
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4.3.2 Activity Diagram 

Activity diagram menurut (Fowler, 2004) adalah berfungsi menampilkan alur kerja 

suatu organisasi, perangkat lunak dan interaksi aktifitas manusia. Sebuah activity diagram 

dapat menampilkan, konteks dari use case dan juga dapat menampilkan seberapa rumit detail 

dari use case bekerja. Dengan melihat activity diagram, pengguna dapat mengetahui apa saja 

yang dapat dilakukan pada sebuah sistem. Selain itu, activity diagram juga bermanfaat untuk 

menggambarkan parallel behavior atau menggambarkan interaksi dari beberapa use case, 

dan memilih menggunakan activity diagram karena terdapat proses bisnis dari pada suatu 

sistem. 

 

a. Tambah materi kuliah 

Dosen melakukan proses tambah materi kuliah pada activity diagram rancangan aplikasi, 

web learning management system, dapat dilihat pada Gambar 3.2 Activity diagram tambah 

materi kuliah di bawah ini: 

 

 

Gambar 3.2 Activity diagram tambah materi kuliah 

 

b. Tambah soal kuis kuliah 

Dosen melakukan proses tambah soal kuis kuliah pada activity diagram rancangan 

aplikasi, web learning management system, dapat dilihat pada Gambar 3.3 Activity diagram 

tambah soal kuis kuliah di bawah ini: 
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Gambar 3.3 Activity diagram tambah soal kuis kuliah 

 

c. Menilai kuis kuliah 

Dosen melakukan proses menilai kuis kuliah pada activity diagram rancangan aplikasi, 

web learning management system, dapat dilihat pada Gambar 3.4 Activity diagram tambah 

soal kuis kuliah di bawah ini: 

 

          Gambar 3.4 Activity diagram menilai kuis kuliah 
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d. Kirim pesan 

Dosen atau Mahasiswa melakukan proses kirim pesan pada activity diagram rancangan 

aplikasi, web learning management system, dapat dilihat pada Gambar 3.5 Activity diagram 

kirim pesan di bawah ini: 

 

Gambar 3.5 Activicty diagram kirim pesan 

 

e. Menjawab kuis kuliah 

Mahasiswa melakukan proses menjawab kuis kuliah pada activity diagram rancangan 

aplikasi, web learning management system, dapat dilihat pada Gambar 3.6 Activity diagram 

menjawab kuis kuliah di bawah ini: 
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Gambar 3.6 Activity diagram menjawab kuis kuliah 

f. Unduh materi kuliah 

Mahasiswa melakukan proses unduh materi kuliah pada activity diagram rancangan 

aplikasi, web learning management system, dapat dilihat pada Gambar 3.7 Activity diagram 

unduh materi kuliah di bawah ini: 

 

Gambar 3.7 Activity diagram unduh materi kuliah 
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g. Lihat nilai kuis kuliah 

Mahasiswa melakukan proses lihat nilai kuis kuliah pada activity diagram rancangan 

aplikasi, web learning management system, dapat dilihat pada Gambar 3.8 Activity diagram 

lihat nilai kuis kuliah di bawah ini: 

 

Gambar 3.8 Activity diagram lihat nilai kuis kuliah 

 

h. Manajemen Pengguna 

Administrator melakukan proses manajemen pengguna pada activity diagram rancangan 

aplikasi, web learning management system, dapat dilihat pada Gambar 3.9 Activity diagram 

manajemen pengguna di bawah ini: 
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Gambar 3.9 Activity diagram manajemen pengguna 

 

4.4 Desain Antarmuka 

Desain dirancang menggunakan perangkat lunak low - fidelity prototyping yaitu pencil 

evolus versi 3.0.4, kemudian macam - macam widget apa saja yang digunakan dalam desain 

antarmuka dan menampilkan hasil rancangan low - fidelity prototyping dalam beberapa tabel.  

4.4.1 Antarmuka web LMS Dosen 

Penggunaan semua widget yang dibutuhkan antarmuka, tambah materi kuliah dan hasil 

desain antarmuka web untuk pengguna Dosen dapat dilihat pada Tabel 3.1 Desain antarmuka 

tambah materi kuliah. 
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Tabel 3.1 Desain antarmuka tambah materi kuliah 

 Pengunaan widget Dosen 
University icon 
Straight line 
Rectangle 
Number 
Font 
Add icon 
Arrow left icon 
Arrow right icon 
Edit icon 
Remove icon 
Attachment icon 
Button 
Dropbox icon 
Dropdown 
Text field 

 

 

Penggunaan semua widget yang dibutuhkan antarmuka, tambah soal kuis kuliah dan 

hasil desain antarmuka web untuk pengguna Dosen dapat dilihat pada Tabel 3.2 Desain 

antarmuka tambah soal kuis kuliah. 

 

Tabel 3.2 Desain antarmuka tambah soal kuis kuliah 

 Pengunaan widget Dosen 

University icon 
Straight line 
Rectangle 
Number 
Font 
Radio button 
Button 
Plain text 
Text field 
Calendar icon 
Dropdown 
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Penggunaan semua widget yang dibutuhkan antarmuka, menilai soal kuis kuliah dan 

hasil desain antarmuka web untuk pengguna Dosen dapat dilihat pada Tabel 3.3 Desain 

antarmuka menilai kuliah. 

Tabel 3.3 Desain antarmuka menilai soal kuis kuliah 

 Pengunaan widget Dosen 

University icon 
Straight line 
Rectangle 
Plain text 
Text field 
Table 
Photo 
Link 
Number 
Font 
Paginator 
Arrow right icon 
Arrow left icon 
Saving icon 
Button 

 

 

Penggunaan semua widget yang dibutuhkan antarmuka, kirim pesan dan hasil desain 

antarmuka web untuk pengguna Dosen atau Mahasiswa dapat dilihat pada Tabel 3.4 Desain 

antarmuka kirim pesan. 

Tabel 3.4 Desain antarmuka Dosen atau Mahasiswa kirim pesan 

 Pengunaan widget Dosen / Mahasiswa 
University icon 
Straight line 
Rectangle 
Sent icon 
Emotion icon 
Text field 
Vertical scroll 
Tooltip 
Remove icon 
Circle 
Plain text 
Font 

 



22 
  

4.4.2 Antarmuka web LMS Mahasiswa 

Penggunaan semua widget yang dibutuhkan antarmuka, menjawab kuis kuliah dan hasil 

desain antarmuka web untuk pengguna Mahasiswa dapat dilihat pada Tabel 3.5 Desain 

antarmuka menjawab kuis kuliah. 

Tabel 3.5 Desain antarmuka menjawab kuis kuliah 

 Pengunaan widget Mahasiswa 

University icon 
Straight line 
Rectangle 
Button 
Font 
Number 
Plain text 
Text field 
Saving icon 
Left arrow 
Right arrow 
Radio button 

 

 

Penggunaan semua widget yang dibutuhkan antarmuka, unduh materi kuliah dan hasil 

desain antarmuka web untuk pengguna Mahasiswa dapat dilihat pada Tabel 3.6 Desain 

antarmuka unduh materi kuliah. 

Tabel 3.6 Desain antarmuka unduh materi kuliah 

 Pengunaan widget Mahasiswa 
University icon 
Straight line 
Rectangle 
Font 
Number 
Time icon 
Plain text 
Text field 
Down arrow 
Powerpoint file icon 
Word file icon 
Video file icon 
Pdf file icon 
Progress bar  

 

Penggunaan semua widget yang dibutuhkan antarmuka, lihat nilai kuis kuliah dan hasil 

desain antarmuka web untuk pengguna Mahasiswa dapat dilihat pada Tabel 3.7 Desain 

antarmuka lihat nilai kuis kuliah. 
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Tabel 3.7 Desain antarmuka lihat nilai kuis kuliah 

 Pengunaan widget Mahasiswa 
University icon 
Straight line 
Rectangle 
Link 
Number 
Font 
Plain text 

     
 

4.4.3 Antarmuka web LMS Administrator 

Penggunaan semua widget yang dibutuhkan antarmuka, manajemen pengguna dan hasil 

desain antarmuka web untuk pengguna Administrator dapat dilihat pada Tabel 3.2 Desain 

antarmuka manajemen pengguna. 

Tabel 3.8 Desain antarmuka manajemen pengguna 

 Pengunaan widget Administrator 
Rectangle 
University icon 
Straight line 
Plain text 
Block icon 
Remove user icon 
Table 
Circle 
Arrow right icon 
Link 
Number 
Font 
Text field 
Search icon 
Check icon 
Paginator 

 

 

4.4.4 Antarmuka web LMS Menu Utama 

Penggunaan semua widget yang dibutuhkan antarmuka, menu utama dan hasil desain 

antarmuka web untuk semua pengguna dapat dilihat pada Tabel 3.9 Desain antarmuka menu 

utama. 
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Tabel 3.9 Desain antarmuka menu utama 

 Pengunaan widget Menu utama 

 Photo 
Link 
Cog icon 
Rectangle 
Button 
Font 
Number 
Dropdown menu 
Notification icon 
Message icon 
Friends icon 
Vertical line 
Search icon 
Vertical scroll 
Circle 
Text field 

 

 

4.5 Penentuan Skenario Komparasi 

Pada faktor kualitas McCall (1977) nantinya tidak semua faktor akan digunakan untuk 

pengukuran dalam pengujian. Pada penelitian ini dipilih faktor kualitas McCall (1977) yang 

berkaitan dengan pengujian perangkat high-fidelity prototyping, yaitu faktor pada kategori 

product operation karena penelitian berkaitan dengan pengoperasian produk. 

Naik (2008) menjelaskan rincian definisi dari 5 faktor yang dimiliki kategori product 

operation McCall (1977), faktor - faktor  tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Correctness : sejauh mana suatu program dapat memenuhi spesifikasi dari tujuan 

pengguna. 

b. Reliability : sejauh mana suatu program dapat diharapkan untuk menampilkan fungsi – 

fungsi yang diinginkan dengan ketelitian yang dibutuhkan. 

c. Efficiency  : Jumlah sumber daya komputer dan kode yang dibutuhkan untuk 

menampilkan fungsi dari suatu program. 

d. Integrity   : Sejauh mana akses ke perangkat lunak atau data dapat dikendalikan dari 

orang yang tidak berwenang. 

e. Usability   : Upaya yang dibutuhkan untuk mempelajari, mengoperasikan, menyiapkan 

masukan dan menerjemahkan keluaran suatu program. 
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Pada usability (Nielsen, 1993) juga tidak semua kriteria akan digunakan, pada skenario 

komparasi, hanya menggunakan empat kriteria saja yaitu learnability, efficiency, 

memorability dan error. Kriteria satisfaction tidak digunakan karena tidak berkaitan langsung 

dengan pegoperasian produk. 

Skenario - skenario komparasi yang telah ditentukan yaitu menggunakan faktor kualitas 

McCall (1977) dan usability Nielsen (1993). Kedua skenario komparasi ini akan digabungkan 

dengan faktor kualitas usability, baik usability McCall (1977) dan usability Nielsen (1993), 

sehingga jumlah kriteria faktor usability total menjadi 7 kriteria. Seluruh kriteria dapat dilihat 

pada Gambar 3.10 faktor kualitas McCall (1977) dan usability Nielsen (1993). 

 

 

Gambar 3.10 Faktor kualitas McCall (1977) dan usability Nielsen (1993) 

 

4.5.1 Skenario Pengujian Correctness 

Pada skenario pengujian correctness adalah bertujuan untuk mengetahui apakah suatu 

sistem dapat memenuhi spesifikasi dan tujuan pengguna. Correctness McCall (1977) 

memiliki 3 kriteria pengujian yaitu completeness, consistency dan traceability. Penjelasan 

lebih lanjut dapat dilihat pada rincian di bawah ini : 
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Completeness : adalah kriteria correctness yang menunjukkan kelengkapan widget yang 

dimiliki aplikasi. Formula persentase yang digunakan adalah sebagaimana terdapat pada 

persamaan ( 3.1 ) di bawah ini : 

 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑒𝑛𝑒𝑠𝑠 =
Jumlah skor kelengkapan 𝑤𝑖𝑑𝑔𝑒𝑡 aplikasi

Total skor 𝑤𝑖𝑑𝑔𝑒𝑡 yang diuji
. 100% 

 

( 3.1 ) 

 

Consistency : adalah kriteria correctness yang menunjukkan ketetapan widget yang 

dimiliki aplikasi. Formula persentase yang digunakan adalah sebagaimana terdapat pada 

persamaan ( 3.2 ) di bawah ini : 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑦 =
Jumlah skor ketetapan 𝑤𝑖𝑑𝑔𝑒𝑡 aplikasi

Total skor 𝑤𝑖𝑑𝑔𝑒𝑡 yang diuji
. 100% ( 3.2 ) 

 

Traceability : adalah kriteria correctness yang menunjukkan aplikasi memiliki 

kemampuan memeriksa ulang widget. Formula persentase yang digunakan adalah 

sebagaimana terdapat pada persamaan ( 3.3 ) di bawah ini : 

 

𝑇𝑟𝑎𝑐𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 =
Jumlah skor pelacakan 𝑤𝑖𝑑𝑔𝑒𝑡 aplikasi

Total skor 𝑤𝑖𝑑𝑔𝑒𝑡 yang diuji
. 100% 

 

( 3.3 ) 

 

Setelah persamaan ( 3.1 ), ( 3.2 ) dan ( 3.3 ) mendapat nilai persentase, selanjutnya 

untuk mengetahui skor persentase correctness dari suatu aplikasi adalah dengan 

menggunakan formula ( 3.4 ) yang berada di bawah ini : 

 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠 =
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑒𝑛𝑒𝑠𝑠 + 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑦 + 𝑇𝑟𝑎𝑐𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 

3
   ( 3.4 ) 
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Berdasarkan skenario dari faktor kualitas correctness di atas, maka disediakan tabel 

berisi penggunaan widget apa saja yang digunakan oleh Marvel dan UXPin, desain masing - 

masing prototype yang telah dibuat high-fidelity prototyping, nilai persentase dari kriteria - 

kriteria faktor kualitas correctness, dan total persentase kedua perangkat lunak prototyping 

yang dapat dilihat pada Tabel 3.10 Matrik pengujian faktor correctness di bawah ini : 

Tabel 3.10 Matrik pengujian faktor correctness 

Kategori product operation Kriteria 
Marvel UXPin 

(0-100 %) 

Penggunaan widget    
Hasil desain prototype    

Faktor correctness Completeness   
Consistency   

Traceability   
Total   

 

Perhitungan dan hasil pengujian detail dari faktor kualitas correctness dapat dilihat 

pada Tabel 3.11 Matrik perhitungan dan hasil pengujian correctness di bawah ini : 

Tabel 3.11 Matrik perhitungan dan hasil pengujian correctness 

Marvel correctness UXPin correctness 

Completeness 
Consistency 
Traceability 

Completeness 
Consistency 
Traceability 

Correctness Correctness 

 

4.5.2 Skenario Pengujian Reliability 

Pada skenario pengujian reliability adalah bertujuan untuk mengetahui kehandalan 

suatu perangkat lunak. Reliability McCall (1977) memiliki 4 kriteria pengujian yaitu 

consistency, accuracy, error tolerance dan simplicity. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat 

pada penjelasan di bawah ini : 

Consistency: adalah kriteria reliability yang menunjukkan ketetapan widget yang 

dimiliki aplikasi. Formula persentase yang digunakan adalah sebagaimana terdapat pada 

persamaan ( 3.5 ) di bawah ini : 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑦 =
Jumlah skor ketetapan 𝑤𝑖𝑑𝑔𝑒𝑡 aplikasi

Total skor 𝑤𝑖𝑑𝑔𝑒𝑡 yang diuji
. 100% ( 3.5 ) 
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Accuracy: adalah kriteria reliability yang menunjukkan ketepatan widget yang yang 

dimiliki aplikasi. Formula persentase yang digunakan adalah sebagaimana terdapat pada 

persamaan ( 3.6 ) di bawah ini : 

 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
Jumlah skor ketepatan 𝑤𝑖𝑑𝑔𝑒𝑡 aplikasi

Total skor 𝑤𝑖𝑑𝑔𝑒𝑡 yang diuji
. 100% ( 3.6 ) 

 

Error tolerance : adalah kriteria reliability yang menunjukkan aplikasi memiliki fitur 

batas kesalahan. Formula persentase yang digunakan adalah sebagaimana terdapat pada 

persamaan ( 3.7 ) di bawah ini : 

 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 =  
Jumlah skor fitur batas kesalahan aplikasi 

Total skor fitur yang diuji
. 100% ( 3.7 ) 

 

Simplicity : adalah kriteria reliability yang menunjukkan kesederhanaan widget yang 

dimiliki aplikasi. Formula persentase yang digunakan adalah sebagaimana terdapat pada 

persamaan ( 3.8 ) di bawah ini : 

 

𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦 =
Jumlah skor kesederhanaan  𝑤𝑖𝑑𝑔𝑒𝑡 aplikasi 

Total skor 𝑤𝑖𝑑𝑔𝑒𝑡 yang diuji
. 100% ( 3.8 ) 

 

Setelah persamaan ( 3.5 ), ( 3.6 ), ( 3.7 ) dan ( 3.8 ) mendapat nilai persentase, 

selanjutnya untuk mengetahui reliability dari suatu aplikasi adalah dengan menggunakan 

formula ( 3.9 ) yang berada di bawah ini : 

 

𝑅𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑦 + 𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 + 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 + 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦

4
 ( 3.9 ) 

 

Berdasarkan skenario dari faktor kualitas reliability di atas, maka akan disediakan tabel 

berisi penggunaan widget apa saja yang digunakan oleh Marvel dan UXPin, desain masing - 

masing prototype yang telah dibuat high-fidelity prototyping, fitur – fitur yang mengatasi 

batas kesalahan, nilai persentase dari kriteria - kriteria faktor kualitas reliability, dan total 
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persentase kedua perangkat lunak prototyping yang dapat dilihat pada Tabel 3.12 Matrik 

pengujian faktor reliability di bawah ini : 

 

Tabel 3.12 Matrik pengujian faktor reliability 

Kategori product operation Kriteria 
Marvel UXPin 

(0-100 %) 

Penggunaan widget    
Hasil desain prototype    

Fitur yang menangani batas 
 kesalahan pengguna 

   

Faktor reliability Consistency   

Accuracy   
Error tolerance   

Simplicity   
Total   

 

Perhitungan dan hasil pengujian detail dari faktor kualitas reliability dapat dilihat pada 

Tabel 3.13 Matrik perhitungan dan hasil pengujian reliability di bawah ini : 

Tabel 3.13 Matrik perhitungan dan hasil pengujian reliability 

Marvel reliability UXPin reliability 

Consistency 
Accuracy 
Error tolerance 
Simplicity 

Consistency 
Accuracy 
Error tolerance 
Simplicity 

Reliability Reliability 

 

4.5.3 Skenario Pengujian Integrity 

Pada skenario pengujian integrity adalah bertujuan untuk mengetahui keamanan 

perangkat lunak dari pihak – pihak yang tidak memiliki akses. Integrity McCall (1977) 

memiliki 2 kriteria yang harus dilakukan pengujian yaitu access control dan access audit. 

Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada pembahasan di bawah ini : 

Access control : adalah kriteria integrity yang menunjukkan aplikasi memiliki fitur 

untuk mengontrol akses keamanan proyek. Pada hal ini menguji fitur login, logout, dan 

password prototype. Formula persentase yang digunakan adalah sebagaimana terdapat pada 

persamaan ( 3.10 ) di bawah ini : 

𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 =
Jumlah skor fitur mengontrol akses aplikasi

Total skor fitur yang diuji
. 100% ( 3.10 ) 
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Access audit : adalah kriteria integrity yang menunjukkan aplikasi memiliki fitur untuk 

memeriksa akses keamanan proyek. Pada hal ini menguji fitur edit design, team 

collaboration, dan view project. Formula persentase yang digunakan adalah sebagaimana 

terdapat pada persamaan ( 3.11 ) di bawah ini : 

𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡 =
Jumlah skor fitur memeriksa akses aplikasi

Total skor fitur yang diuji
. 100% ( 3.11 ) 

 

Setelah persamaan ( 3.10 ) dan ( 3.11 ) mendapat nilai persentase, selanjutnya untuk 

mengetahui faktor integrity dari suatu perangkat lunak adalah dengan menggunakan formula 

( 3.12 ) yang berada di bawah ini : 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑖𝑡𝑦 =
𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 +  𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡

2
   ( 3.12 ) 

 

Berdasarkan skenario dari faktor kualitas integrity di atas, maka akan disediakan tabel 

berisi penggunaan fitur apa saja yang digunakan oleh Marvel dan UXPin, nilai persentase 

dari kriteria - kriteria faktor kualitas integrity, dan total persentase kedua fitur perangkat 

lunak yang dapat dilihat pada Tabel 3.14 Matrik pengujian faktor integrity di bawah ini : 

Tabel 3.14 Matrik pengujian faktor integrity 

Kategori product operation Kriteria 
Marvel UXPin 

(0-100 %) 

Fitur access control    

Fitur access audit    
Faktor integrity Access control   

Access audit   
Total   

 

Perhitungan dan hasil pengujian detail dari faktor kualitas integrity dapat dilihat pada 

Tabel 3.15 Matrik perhitungan dan hasil pengujian integrity di bawah ini : 

Tabel 3.15 Matrik perhitungan dan hasil pengujian faktor integrity 

Marvel integrity UXPin integrity 

Access control 
Access audit 

Access control 
Access audit 

Integrity Integrity 
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4.5.4 Skenario Pengujian Efficiency 

Pada skenario pengujian efficiency adalah bertujuan untuk mengetahui seberapa 

efisiensi ukuran berkas yang sudah didesain dari perangkat lunak Marvel dan UXPin. Dalam 

hal ini membahas efficiency dari unduhan berkas desain perangkat lunak. Efficiency McCall 

(1977) memiliki 2 kriteria yaitu storage efficiency dan execution efficiency. Pada kriteria 

execution efficiency tidak dibahas, karena kriteria ini berkaitan dengan mengukur akses 

internet.  

Storage efficiency : adalah kriteria efficiency untuk mengetahui ukuran efficiency dari 

berkas rancangan yang telah dibuat. Pada hal ini hasil berkas desain prototype yang akan 

dikomparasi menggunakan satuan megabyte (MB). Berdasarkan skenario dari faktor kualitas 

efficiency di atas, maka akan disediakan tabel, berisi kapasistas berkas unduhan Marvel dan 

UXPin yang dapat dilihat pada Tabel 3.16 Matrik pengujian faktor efficiency di bawah ini : 

Tabel 3.16 Matrik pengujian faktor efficiency 

Kategori product 

operation 
Marvel UXPin 

Storage efficiency (MB) 

Faktor efficiency   
Total   

 

4.5.5 Skenario Pengujian Usability 

Pada skenario pengujian usability adalah bertujuan untuk mengetahui kebergunaan 

suatu aplikasi. Dalam hal ini membahas gabungan kriteria pada faktor usability (McCall, 

1977) dan usability (Nielsen, 1993). Kriteria faktor usability ini dijumlahkan total memiliki 7 

kriteria yaitu training, operability, learnability, memorability, communicativeness, efficiency 

dan error. Penjelasan lebih lanjut mengenai kriteria dari faktor usability dapat dilihat pada 

rincian di bawah ini : 

Training : adalah kriteria usability yang menunjukkan kemudahan melatih widget yang 

dimiliki aplikasi. Pada hal ini menguji berdasarkan kemudahan melatih single click, double 

click, drag and drop, dan properties. Widget yang diuji adalah widget umum yang telah 

digunakan.  Formula persentase yang digunakan adalah sebagaimana terdapat pada 

persamaan ( 3.13 ) di bawah ini : 

 

𝑇𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 =
Jumlah skor kemudahan melatih 𝑤𝑖𝑑𝑔𝑒𝑡 aplikasi

Total skor widget yang diuji
. 100% ( 3.13 ) 
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Operability : adalah kriteria usability yang menunjukkan kemudahan menjalankan 

widget yang dimiliki aplikasi. Pada hal ini menguji berdasarkan kemudahan menjalankan 

single click, double click, drag and drop, dan properties. Widget yang diuji adalah widget 

umum yang telah digunakan.   Formula persentase yang digunakan adalah sebagaimana 

terdapat pada persamaan ( 3.14 ) di bawah ini : 

 

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 =
Jumlah skor kemudahan menjalankan 𝑤𝑖𝑑𝑔𝑒𝑡 aplikasi

Total skor 𝑤𝑖𝑑𝑔𝑒𝑡 yang diuji
. 100% ( 3.14 ) 

 

Learnability : adalah kriteria usability yang menunjukkan kemudahan memahami 

widget yang dimiliki aplikasi. Pada hal ini menguji berdasarkan kemudahan memahami 

single click, double click, drag and drop, dan properties. Widget yang diuji adalah widget 

umum yang telah digunakan. Formula persentase persentase yang digunakan adalah 

sebagaimana terdapat pada persamaan ( 3.15 ) di bawah ini : 

𝐿𝑒𝑎𝑟𝑛𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 =
Jumlah skor kemudahan memahami 𝑤𝑖𝑑𝑔𝑒𝑡 aplikasi

Total skor 𝑤𝑖𝑑𝑔𝑒𝑡 yang diuji
. 100% ( 3.15 ) 

 

Memorability : adalah kriteria usability yang menunjukkan kemudahan mengingat 

widget yang dimiliki aplikasi. Pada hal ini menguji berdasarkan simbol, nama dan warna 

widget. Widget yang diuji adalah widget umum yang telah digunakan. Formula persentase 

yang digunakan adalah sebagaimana terdapat pada persamaan ( 3.16 ) di bawah ini : 

𝑀𝑒𝑚𝑜𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 =
Jumlah skor kemudahan mengingat 𝑤𝑖𝑑𝑔𝑒𝑡 aplikasi

Total skor 𝑤𝑖𝑑𝑔𝑒𝑡 yang diuji
. 100% ( 3.16 ) 

 

Communicativeness : adalah kriteria usability yang menunjukkan kemudahan 

mengkomunikasikan widget yang dimiliki aplikasi. Pada hal ini menguji berdasarkan simbol, 

nama dan warna widget. Widget yang diuji adalah widget umum yang telah digunakan. 

Formula persentase yang digunakan adalah sebagaimana terdapat pada persamaan ( 3.17 ) di 

bawah ini : 

 

𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝑛𝑒𝑠𝑠 =
Jumlah skor mengkomunikasikan 𝑤𝑖𝑑𝑔𝑒𝑡 aplikasi

Total skor 𝑤𝑖𝑑𝑔𝑒𝑡 yang diuji
. 100% ( 3.17 ) 
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Efficiency : adalah kriteria usability untuk mengetahui ukuran efficiency berkas yang 

telah dibuat. Formula persentase yang digunakan adalah sebagaimana terdapat pada 

persamaan ( 3.18 ) di bawah ini : 

𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦 =
Jumlah  ukuran 𝑓𝑖𝑙𝑒 aplikasi

Total ukuran 𝑓𝑖𝑙𝑒 𝑘𝑒𝑑𝑢𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑘𝑎𝑠𝑖 yang diuji
. 100% ( 3.18 ) 

 

Error: adalah kriteria usability yang menunjukkan aplikasi memiliki fitur batas 

kesalahan secara umum. Formula persentase yang digunakan adalah sebagaimana terdapat 

pada persamaan ( 3.19 ) di bawah ini : 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =
Jumlah skor fitur umum menangani kesalahan aplikasi

Total skor fitur yang diuji
. 100% ( 3.19 ) 

 

Setelah persamaan ( 3.13 ), ( 3.14 ), ( 3.15 ), ( 3.16 ), ( 3.17 ), ( 3.18 ) dan ( 3.19 ) 

mendapat nilai persentase, selanjutnya untuk mengetahui usability dari suatu perangkat lunak 

adalah dengan menggunakan formula ( 3.20 ) yang berada di bawah ini : 

𝑈𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 =
Jumlah persentase  kriteria 𝑢𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦

Total kriteria 𝑢𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 yang diuji
 ( 3.20 ) 

 

Berdasarkan skenario dari faktor kualitas usability di atas, maka akan disediakan tabel 

berisi kemudahan melatih, menjalankan, memahami, mengingat, mengkomunikasikan, 

efisiensi ukuran berkas saat diunduh, fitur mengatasi kesalahan pengguna secara umum, dan 

kriteria  dari faktor usability yang dapat dilihat pada Tabel 3.17 Matrik pengujian faktor 

usability di bawah ini : 

Tabel 3.17 Matrik pengujian faktor usability 

Kategori product operation Kriteria Marvel UXPin 

(0-100 %) 
Kemudahan melatih, kemudahan 
menjalankan, kemudahan 
memahami, kemudahan 
mengingat, dan kemudahan 
mengkomunikasikan widget 
aplikasi. 

   

Ukuran file saat diunduh    
Fitur - fitur yang menangani batas 
kesalahan pengguna 
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Kategori product operation Kriteria Marvel UXPin 

(0-100 %) 

Faktor usability McCall (1977)  
dan Nielsen (1993) 

Training   
Operability   

Learnability   
Memorability   

Communicativeness   
Efficiency   

Error   
Total   

 

Perhitungan dan hasil pengujian detail dari faktor kualitas usability dapat dilihat pada 

Tabel 3.18 Matrik perhitungan dan hasil pengujian usability di bawah ini : 

Tabel 3.18 Matrik perhitungan dan hasil pengujian faktor usability 

Marvel usability UXPin usability 

Training Training 
Operability Operability 

Learnability Learnability 
Memorability Memorability 
Communicativeness Communicativeness 
Efficiency Efficiency 
Usability Usability 

 

Persamaan untuk menghitung masing - masing faktor kualitas diadaptasi dari jurnal 

penelitian yang telah dilakukan (Mulyanto, 2016) mengenai pengujian sistem informasi 

akademik menggunakan McCall's software quality framework. 

 

4.6 Ulasan ahli antarmuka pengguna 

Ulasan high-fidelity prototyping perangkat Marvel dan UXPin dengan menggunakan 8 

aturan emas desain antarmuka (Shneiderman, 2005) dalam (Albaar, 2016). Ahli antarmuka 

pengguna adalah orang yang telah melakukan penelitian mengenai antarmuka pengguna, 

telah bekerja selama setahun lebih dengan bidang antarmuka pengguna, telah menggunakan 

berbagai macam perangkat high-fidelity prototyping serta mengkomparasikannya. Alat yang 

pernah digunakan dan masih digunakan hingga saat ini di antarannya perangkat high-fidelity 

prototyping Pencil evolus, Balsamiq, Mockplus, Marvel dan UXPin dan sebagainya.  

Menurut Preece at al (2002) ulasan ahli pada antarmuka pengguna dapat menggunakan 

8 panduan desain antarmuka dari Shneiderman (2005) yang dikenal 8 aturan emas desain 
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antarmuka. Matrik ulasan ahli antarmuka pengguna dapat dilihat pada Tabel 3.19 Matrik 

ulasan ahli antarmuka pengguna di bawah ini: 

Tabel 3.19 Matrik ulasan ahli antarmuka pengguna 

 

 Berdasarkan tabel di atas nantinya akan dilakukan ulasan oleh dua pihak, ahli 

antarmuka pengguna pihak pertama dan ahli antarmuka pihak kedua pada aplikasi Marvel 

dan UXPin dengan jangka waktu yang masing – masing berbeda, sehingga untuk mengetahui 

Formula persentase yang digunakan adalah sebagaimana terdapat pada persamaan ( 3.21 ) 

sebagaimana di bawah ini : 

 

No Prinsip Pertimbangan Marvel UXPin 

(0 - 100%) 
1. Berupaya 

konsisten 
Perangkat lunak memiliki ketetapan dalam 

penamaan menu, ketetapan urutan perintah, 
ketetapan tindakan perintah, ketetapan 
penamaan fungsi - fungsi. ketetapan 
menggunakan istilah umum pada dialog box 
yang biasa digunakan pada umumnya sebuah 
sistem. 

  

2. Jalan pintas Perangkat lunak memiliki fitur bantuan 
untuk mengurangi atau mempercepat proses 
interaksi dengan sistem. 

  

3. Tanggapan 
informasi 

Kemampuan perangkat lunak untuk 
menanggapi setiap tindakan yang dilakukan 
pengguna, pengguna harus mengetahui posisi 
dimana berada dan kondisi apa saja yang terjadi 
setiap saat. 

  

4.  Proses dialog saat 
penutupan. 

Perangkat lunak dapat menampilkan 
informasi terkait proses yang dilakukan 
pengguna, sehingga pengguna mengetahui 
proses apa saja yang sedang dilakukan olehnya. 

  

5. Penanganan 
kesalahan 

Perangkat lunak dapat memberikan 
penanganan kesalahan yang dilakukan oleh 
pengguna. 

  

6.  Tindakan untuk 
kembali 

Perangkat lunak dapat mengijinkan 
pengguna kembali pada keadaan sebelumnya, 
jika melakukan kesalahan. 

  

7. Kendali pada 
pengguna 

Memberikan pengguna kontrol penuh 
terhadap sistem. Posisikan pengguna sebagai 
inisiator pada sistem daripada responden. 

  

8. Mengurangi beban 
kinerja ingatan 
jangka pendek. 

Perangkat lunak memiliki kemudahan 
mengingat untuk  mengurangi beban ingatan 
jangka pendek dengan membuat tampilan 
ataupun fungsi yang sederhana, karena 
keterbatasan manusia dalam memproses 
informasi jangka pendek. 
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Ulasan =
Jumlah skor  ulasan prinsip desain

Total skor prinsip desain
. 100% ( 3.21 ) 

 

Hasil persentase ulasan ahli antarmuka pengguna dapat dilihat pada Tabel 3.20 Matrik 

hasil persentase ulasan ahli antarmuka pengguna di bawah ini : 

Tabel 3.20 Matrik hasil persentase ulasan ahli antarmuka pengguna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

o 
 Prinsip 

Marvel Ket UXPin Ket 

Pengulas 1 Pengulas 2 Pengulas 1 Pengulas 2 

(0 - 100%) (0 - 100%) 

1. Berupaya 
konsisten 

  
 

 
 

 

2. Jalan pintas       

3. Tanggapan 
informasi 

  
 

 
 

 

4. Proses dialog 
saat penutupan. 

  
 

 
 

 

5. Penanganan 
kesalahan 

  
 

 
 

 

6. Tindakan untuk 
kembali 

  
 

 
 

 

7. Kendali pada 
pengguna 

  
 

 
 

 

8. Mengurangi 
beban ingatan 
jangka pendek. 

  
 

 
 

 

Total       


