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ABSTRAK 

PT. Pertamina Trans Kontinental (PTK) merupakan perusahaan yang 

bergerak di bidang logistik maritim. Waktu idle kapal ketika proses maintenance 

menjadi hal yang krusial bagi PT PTK karena berdampak langsung terhadap 

kegiatan bisnis perusahaan. Untuk mendukung kegiatan maintenance tersebut, PT. 

PTK mengembangkan suatu sistem informasi pemeliharaan kapal terkomputerisasi 

(Planned Maintenance System/PMS) yang bertujuan untuk mengelola setiap detil 

dari bagian kapal yang perlu dipelihara. Dalam implementasinya, User Interface 

(UI) menjadi salah satu aspek penting karena UI menjembatani interaksi yang 

dilakukan oleh pengguna dan sistem. Implementasi sistem tanpa memperhatikan 

aspek interaksi pengguna dengan sistem mengakibatkan interaksi yang sulit antara 

pengguna dan sistem. 

Dengan melakukan evaluasi usabilitas terhadap UI yang ada, diharapkan 

rekomendasi UI yang dikembangkan sesuai dengan permasalahan terkait UI yang 

dihadapi oleh pengguna Planned Maintenance System. Evaluasi usabilitas UI yang 

dilakukan mengidentifikasi sembilan User Story. Proses desain UI dilakukan 

dengan metode Design Sprint dan diselesaikan dalam tiga Iterasi.  

Evaluasi usabilitas UI yang dilakukan sebelum dan setelah pengembangan 

desain UI menunjukkan bahwa rata-rata penilaian usabilitas UI desain yang baru 

meningkat sebesar 24.13% dari 2.50 menjadi 3.29. 

Kata Kunci: User Interface, Usability, Design Sprint 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Berlokasi di Jalan Kramat Raya No. 29 Jakarta Pusat, PT Pertamina Trans 

Kontinental (PTK) didirikan pada tanggal 9 september 1969 sebagai anak 

perusahaan dari PT Pertamina. PTK Didirikan sebagai perusahaan yang bergerak 

dibidang industry jasa maritim untuk mendukung aktifitas PT Pertamina. Dukungan 

yang diberikan antara lain: Pendistribusian bahan bakar ke semua pelabuhan di 

seluruh wilayah Indonesia, Transportasi Maritim bagi Pertamina Logistik, serta 

sebagai General Agent dan Handling Agent bagi kapal Tanker PT Pertamina yang 

disewakan. 

Aktifitas Bisnis yang dijalankan pada PT Pertamina Trans Kontinental 

antara lain: Operasi Penyediaan Kapal, Charter & Brokerage, Keagenan Kapal, 

Pengelolaan Pelabuhan/Port Management, Bunker Agent, serta Underwater 

Technics Hydro-Oceanography and Mapping. Operasi penyediaan kapal 

merupakan Core Business dari PT Pertamina Trans Kontinental. PTK 

memposisikan diri sebagai sebagai penyedia armada operasional yang digunakan 

client seperti PT Pertamina, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), dan Shell 

untuk mendukung kegiatan eksplorasi minyak di lepas pantai dan darat. Fasilitas 

armada kapal yang disediakan meliputi: Oil Tanker, LPG Carrier, Anchor 

Handling and Tug Supply, Multi-Purpose Vessel, Harbor Tug, Tug Boat & Oil 

Barge, Straight Supply Vessel, Rigid Inflatable Boat, SPOB (Self Propelled Oil 

Barge). Kegiatan penyediaan armada operasional ini didukung dengan aktivitas 

Charter & Brokerage jika jenis kapal yang dibutuhkan client tidak dimiliki oleh 
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Perseroan. Bahkan Jika diperlukan, PTK juga menyediakan layanan keagenan 

kapal, tugas utama dari layanan ini adalah mewakili pemilik/principal dalam 

memenuhi persyaratan dan kewajiban kapal yang tiba di Indonesia, PTK 

bertanggung jawab atas kelancaran operasional kapal di pelabuhan, penyelesaian 

kewajiban finansial, serta penyambaian laporan realisasi kunjungan kapal di 

pelabuhan Indonesia. 

Survey yang dilakukan oleh A.T Kearney’s and Industry Week’s Survey 

(1994) terhadap 558 perusahaan yang pada saat itu menggunakan Computerized 

Maintenance Management System mengungkapkan bahwa: Produktivitas 

maintenance meningkat sebesar 28.3%, Down-time peralatan berkurang sebesar 

20.1%, Penghematan biaya material meningkat 19.4%, Inventori Maintenance, 

Repair & Operation (MRO) berkurang 17.8%, Rata-rata Payback-time setiap 

maintenance selama 14.5 bulan. 

Untuk mendukung core bussiness pada perusahaan,  PTK mengembangkan 

“Planned Maintenance System”. Suatu sistem informasi pemeliharaan kapal 

terkomputerisasi (Computerized maintenance system) yang bertujuan untuk 

mengelola setiap detil dari bagian kapal yang perlu dipelihara, membantu bagian 

pemeliaharaan kapal dalam memutuskan prioritas perbaikan part, dan membantu 

ketelitian bagian pemeliharaan kapal. 

Wienker et al (2016) mengungkapkan bahwa terlepas dari pentingnya 

sebuah system informasi pemeliharaan dalam sebuah manajemen pemeliharaan, 

tingkat kesuksesan implementasi Sistem informasi pemeliharaan pada organisasi 

yang memiliki banyak sumberdaya hanya sebesar 25-40%, dan dari prosentase 

tersebut yang mampu memanfaatkan kapabilitas Computerized Maintenance 



3 

 

 

Management System secara penuh hanya mencapai 6-15%. Kegagalan 

implementasi tersebut salah satunya disebabkan oleh kondisi perusahaan yang 

belum ‘siap’. Kesiapan organisasi ini termasuk kesiapan strategi, infrastruktur 

pendukung, biaya, sumberdaya manusia, dan sumberdaya lainnya.  

Survey yang dilakukan oleh Association of Physical Plant Administrator 

mengenai Implementasi CMMS pada universitas di Amerika Utara (2007) 

mengungkap bahwa: 3.9% responden menganggap CMMS yang diimplementasi 

terlalu sederhana, 24.2% cukup sederhana, 35.9% menganggap bahwa CMMS yang 

diimplementasi pas antara fungsionalitas dan kompleksitas, 26.6% mengganggap 

kompleks, dan 9.4% sisanya mengganggap bahwa CMMS merupakan sistem yang 

sangat kompleks dan mengintimidasi penggunanya 

 

Gambar 1.1 Hasil Survey Kompleksitas CMMS. 

Desain user interface yang tidak dibuat dengan baik dapat mengakibatkan 

interaksi yang sulit antara pengguna dengan sistem, membuat pengguna frustasi, 

dan performa pekerjaan yang buruk (Weichbroth & Sikorski, 2015). Kullolli (2008) 

dalam penelitian yang bertajuk “Selecting a Computerized Maintenance 

3.90%

24.20%

35.90%

26.60%

9.40%

Tingkat Kompleksitas CMMS

Terlalu sederhana

Sederhana

Fungsionalitas dan

kompleksitas tepat

Kompleks

Kompleks dan

mengintimidasi



4 

 

 

Management System” mengutarakan bahwa salah satu diantara sekian 

fitur/indikator yang diutamakan dalam pemilihan CMMS adalah Kemudahan 

pemakaian. Jeff O’Brien (2008) mengutarakan bahwa salah satu fase dalam proses 

implementasi CMMS adalah melatih End User untuk menggunakan sistem 

sehingga Usabilitas CMMS yang diimplementasikan maksimal. Weichbroth & 

Sikorski (2015) mengutarakan bahwa celah usabilitas merupakan suatu hal yang 

sulit diperbaiki, khususnya ketika baru terdeteksi pada fase akhir proyek. Oleh 

karena itu interaksi antara komputer dan manusia harus diperhatikan. Computerized 

maintenance management system yang dikembangkan oleh PT PTK saat ini masih 

berada pada iterasi awal pengembangan sistem, dan melihat pentingnya kemudahan 

pemakaian User Interface dari sebuah sistem CMMS sehingga perlu dilakukan 

evaluasi dan perbaikan. 

Evaluasi dan perbaikan ini juga didorong oleh user story yang diperoleh 

penulis pada observasi dan wawancara, beberapa temuan dirasa berdampak 

langsung terhadap kemudahan pemakaian sistem dan memotivasi penulis untuk 

menggali lebih dalam masalah yang timbul terkait usabilitas user interface sistem 

informasi planned maintenance system PT PTK.  

Jika ditinjau dari data evaluasi akhir dan interval prioritas perbaikan yang 

digunakan pada tabel frekuensi respon statistika deskriptif, pengguna menilai 

bahwa tampilan desain UI yang baru lebih mudah dipelajari dibandingkan dengan 

desain yang lama. Pengguna lebih mudah mengingat elemen planned maintenance 

system. Pengguna menggunakan planned maintenance system lebih efisien dengan 

desain UI yang baru. Desain yang baru dinilai lebih baik dalam mentolelir sebuah 
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kesalahan. Nilai rata-rata variabel satisfaction meningkat, menandakan ada 

kecenderungan bahwa pengguna lebih puas menggunakan desain UI yang baru. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang User Interface Sistem informasi Planned 

Maintenance System pada PT Pertamina Trans Kontinental dengan mengadaptasi 

metode Design Sprint. 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk mengurangi tingkat kompleksitas dari rumusan masalah diatas, 

Batasan masalah yang diidentifikasi antara lain: 

a. Penelitian ini mengambil studi kasus pada user interface Sistem Informasi 

Planned Maintenance System (PMS) milik PT. Pertamina Trans 

Kontinental. 

b. Aspek yang dievaluasi adalah usabilitas dari user interface Sistem 

Informasi Planned Maintenance System. 

c. Hasil dari tugas akhir ini berupa rekomendasi rancangan user interface 

berupa high fidelity prototype. 

d. Pengguna yang terlibat dalam penelitian ini dibatasi pada Chief Officer, 

Officer, Chief Engineer, Engineer, Nahkoda, dan staff Office PT PTK. 

e. Pengaturan Hak Akses, Menu, Fitur, dan Data yang diperlukan pada Form 

mengacu pada peraturan dan kebijakan yang sudah ada di lingkungan PT. 

Pertamina Trans Kontinental. 
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f. Aspek User Interface yang menjadi perhatian dalam penelitian ini antara 

lain: Menu, Navigation, Icon/Symbol, Gambar dan Grafik, Layout. 

g. Data yang digunakan pada evaluasi awal diambil pada 8 Oktober hingga 20 

Oktober. 

h. Potongan layar SI PMS yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan 

pada dokumen Instruksi kerja sistem informasi PMS yang diterbitkan oleh 

PT.  Pertamina Trans Kontinental. 

1.4 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang User Interface Sistem 

Informasi Planned Maintenance System pada PT Pertamina Trans Kontinental 

dengan menggunakan metode Design Sprint. 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain dapat membantu 

memberikan rekomendasi User Interface sistem informasi Planned Maintenance 

System pada PT Pertamina Trans Kontinental sehingga dapat meningkatkan 

efektifitas dan efisiensi aktifitas pengguna planned maintenance system. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam laporan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

  



7 

 

 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini memberikan penjelasan tentang hal yang menjadi latar 

belakang masalah, masalah yang dirumuskan, pembatasan 

masalah, serta tujuan dan manfaat dari penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan mengenai beberapa teori yang menjadi 

tinjauan dalam pengembangan user interface sistem informasi 

Planned Maintenance System. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam 

menjawab rumusan masalah pada laporan tugas akhir. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan mengenai Proses analisis dan proses 

pengembangan desain user interface, beserta hasil analisis dan 

luaran user interface yang dikembangkan. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang menjawab pertanyaan dalam 

perumusan masalah dan beberapa saran yang bermanfaat 

dalam pengembangan aplikasi di waktu yang akan datang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu terkait pengembangan user interface dan 

aspek usabilitas yang melandasi penelitian ini antara lain:

2.1.1 Usability Aspects of eMaintenance Solution 

Wandt et al (2012) melakukan penelitian untuk mengidentifikasi pentingnya 

aspek-aspek Usability dalam sebuah eMaintenance. Wandt et al mendefinisikan 

CMMS sebagai penghubung antara data-data terkait solusi pemeliharaan digital dan 

penggunanya. Wandt et al melakukan dua kali studi kasus mengenai CMMS, studi 

kasus pertama dilakukan untuk mengidentifikasi secara umum masalah apa saja 

yang dihadapi pada CMMS, studi kasus selanjutnya dilakukan untuk mendapatkan 

gambaran khusus mengenai masalah terkait usabilitas CMMS.Masalah yang 

diidentifikasi oleh Wandt et al pada studi kasus pertama antara lain: (1) kurangnya 

kecocokan antara sistem yang dibangun dengan keadaan nyata. (2) adanya data 

yang disimpan lebih dari satu tempat. (3) pada fase migrasi, data diinputkan secara 

manual kedalam sistem. (4) tidak user friendly. (5) kurangnya panduan. (6) 

sedikitnya penggunaan CMMS secara strategis. Sedangkan pada studi kasus kedua, 

temuan yang diidentifikasi dalam usabilitas CMMS adalah: (1) memerlukan 

pelatihan yang lebih baik. (2) user memerlukan timbal balik yang informatif. (3) 

orientasi user didalam sistem. (4) diperlukan model interface yang intuitif. (5) 

CMMS perlu fleksibilitas (6) diperlukan penyederhanaan aktifitas yang sering 

dilakukan. (7) User interface seharusnya mencerminkan kebutuhan dan solusi bagi 
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pengguna akhir (end user) sehingga pengguna termotivasi untuk menggunakan 

sistem.

2.1.2 User Experience Design and Agile Development: From Theory to 

Practice 

Penelitian ini dilakukan oleh Silva et al (2012) mengintegrasikan 

pengembangan UX menggunakan metode User Centered Design dan metode agile 

sebagai basis pengembangan. Tiago da Silva et al sepaham dengan pernyataan 

Ferreira et al bahwa pengembangan UI dengan mengadaptasi metode Agile mampu 

meningkatkan kualitas relasi antara desainer UI dengan pengembang software. 

Studi lapangan yang dilakukan oleh Tiago Silva da Silva et al dilaksanakan 

pada perusahaan berskala medium dengan melibatkan 7 orang dalam satu tim yaitu 

satu orang project manager, satu orang product owner, satu orang technical leader, 

serta developer dan tester masing-masing dua orang. Tim UX yang dibentuk 

mengerjakan dua buah projek sekaligus yang berkaitan dengan marketing 

perusahaan. Aspek yang dipakai dalam metode agile berupa proses dan artifak yang 

dijelaskan dalam gambar 3. 

Beberapa temuan yang diidentifikasi oleh Tiago Silva da silva et al pada 

studi lapangan yang dilakukan antara lain: (1) Tidak ada kolaborasi antara tim UX 

dan tim Marketing. (2) Tim UX memanfaatkan dengan baik prototype, prototype 

yang dibangun tergantung pada latar belakang UX designer. (3) User testing jarang 

dilakukan pada pengguna sebenarnya dan dilakukan terhadap pengguna internal 

tim. (4) Tidak ada user story yang terkait secara langsung mengenai User 

Experience, hal ini terjadi karena tidak ada standar dalam pelaporan masalah terkait 
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UX. (5) tim UX melakukan review atas apa yang dilakukan oleh rekannya, dan hal 

inspeksi dan evaluasi yang dilakukan oleh rekan ini dimanfaatkan dengan baik oleh 

tim. 

 
Gambar 2.1 Agile dan User Centered Design. Silva et al (2012). 

2.1.3 User Interface Prototyping. Techniques, Methods, and Tools 

Weichbroth dan Sikorski (2015) melakukan sebuah studi kualitatif 

mengenai User Interface (UI) Prototyping. Studi ini mengutarakan bahwa proses 

pembuatan prototype merupakan sebuah proses yang krusial dalam proses 

pengembangan user interface karena beberapa hal berikut: 

a) Prototype UI merupakan model operasional dari sebuah sistem yang akan 

dikembangkan, dan tidak sekedar sebuah interaksi dari pengguna dengan 

sistem, tetapi juga subset dari fungsionalitas sistemnya. 

b) Prototype UI bisa menjadi sebuah fondasi yang solid dalam melakukan 

diskusi antara stakeholder projek, terutama antara pengguna dan designer. 

c) Pengukuran usabilitas sebuah Prototype UI memungkinkan adanya validasi 

kebutuhan formal dan ekspektasi informal yang menyeluruh terhadap 

sistem yang dikembangkan. 
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Weichbroth dan Sikorsi mengutip lima langkah dalam mendesain user 

interface yang diutarakan oleh Schneiderman et al. pada tahun 2009: 

1. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendefinisikan, mendesain, 

dan mengevaluasi data flow diagram, kemudian menentukan skenario. 

2. Langkah selanjutnya membuat pola dan diagram struktur UI. Pola dan 

diagram ini diharapkan dapat mendefinisikan komponan-konponen utama 

beserta relasi diantara komponen tersebut. 

3. Pada langkah ketiga, menentukan standar untuk navigasi, struktur, laporan, 

dan dokumentasi. 

4. Artifak pada langkah ke empat adalah menyajikan prototype UI, kombinasi 

dari elemen visual yang telah didefinisikan dan didesain pada langkah 

sebelumnya. 

5. Langkah terakhir merupakan evaluasi ergonomi dan usabilitas user 

interface. 

 

Gambar 2.2 User Interface Prototyping (Weichbroth dan Sikorski, 2015) 
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2.2 Konsep Sistem Informasi 

Valacich dan Schneider (2009) mendefinisikan Sistem informasi sebagai 

suatu kombinasi perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan telekomunikasi 

yang dibangun untuk membuat, mengumpulkan, dan mendistribusikan data yang 

bermanfaat pada suatu organisasi.  

Sistem informasi merupakan komponen yang saling terhubung dan berkerja 

sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menggali informasi 

untuk mendukung kepentingan pengambilan keputusan, koordinasi, kontrol, 

analisis, dan visualisasi dalam sebuah organisasi. Sebuah sistem informasi 

melibatkan setiap informasi yang berkaitan dengan orang-orang yang memiliki 

pengaruh signifikan, tempat, ataupun benda yang berada disekitar organisasi. 

Dalam sudut pandang bisnis, sistem informasi memberikan solusi terhadap 

tantangan dan masalah yang dihadapi oleh sebuah perusahaan. Sistem informasi 

dalam sudut pandang bisnis melibatkan aspek manajemen, organisasi, dan 

teknologi. Aspek manajemen pada sistem informasi melibatkan hal-hal terkait 

kepemimpinan, strategi, dan perilaku manajemen. Dimensi teknologi melibatkan 

perangkat keras dan lunak komputer, jaringan, dan manajemen data  (Laudon & 

Traver, 2011).  

Laudon dan Traver (2011) mengutarakan bahwa perusahaan yang 

berinvestasi secara besar-besaran pada bidang sistem informasi bertujuan untuk 

mencapai enam objektif strategi bisnis, yaitu: Operational Excellence, 

mengembangkan produk/layanan/model bisnis baru, meningkatkan hubungan 

antara perusahaan dengan kustomer dan suplier, meningkatkan efektifitas 

pengambilan keputusan, keunggulan kompetitif, serta survival. 
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Operational Excellence atau tingkat operasional yang baik didapatkan 

dengan terus mengejar efisiensi operasi. Efisiensi operasi ini berdampak langsung 

terhadap keuntungan perusahaan. Sistem informasi dan teknologi memegang peran 

penting yang mampu membantu manajer untuk meraih efisiensi dan produktivitas 

operasi bisnis.  (Laudon & Traver, 2011). 

2.3 Konsep Maintenance 

Berdasarkan terminologi Standar EN 13306:2010 (CEN, 2010) 

Maintenance didefinisikan sebagai kombinasi semua kegiatan teknis, administratif, 

dan manajerial selama life-cycle sebuah item yang bertujuan untuk 

mempertahankan, atau memperbaiki kondisi dimana item tersebut dapat berkerja 

sesuai fungsi yang diperlukan. Campbell (2015) dalam bukunya menemukan bahwa 

biaya maintenance, tergantung kondisi industri dapat memakan setengah dari total 

biaya produksi. Selain itu, down-time yang disebabkan oleh proses maintenance 

yang buruk dapat menimbulkan biaya yang lebih besar.  

Standar EN 13306:2010 (CEN, 2010) membagi maintenance menjadi 

Preventive Maintenance dan Corrective Maintenance. Preventive Maintenance 

sendiri terdiri dari dua jenis maintenance, yaitu Condition Based Maintenance dan 

Predetermined Maintenance. Sedangkan Corrective Maintenance dibagi 

berdasarkan kapan maintenance itu dilaksanakan, yaitu maintenance tertunda, atau 

maintenance langsung. 

Preventive Maintenance dilakukan secara proaktif sebelum peralatan 

mengalami kerusakan. Maintenance ini bertujuan untuk mengurangi peluang 

kerusakan dan degradasi fungsi dari sebuah peralatan. Preventive Maintenance 
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merupakan maintenance yang terjadwal: Predetermined Maintenance dilaksanakan 

sesuai dengan program maintenance yang telah ditetapkan untuk setiap peralatan 

pada interval waktu tertentu. Sedangkan Condition Based Maintenance melihat 

kondisi peralatan yang dimonitor, kemudian menjadwalkan maintenance 

tergantung kondisi peralatan tersebut (CEN, 2010). 

Corrective Maintenance dilakukan secara reaktif setelah kegagalan 

diidentifikasi, maintenance jenis ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi 

peralatan menjadi kondisi yang dapat melakukan fungsi yang diperlukan (CEN, 

2010). Corrective Maintenance biasanya dilakukan karena adanya kerusakan yang 

tidak dapat dibendung oleh Preventive Maintenance. Maintenance jenis ini 

cenderung memakan lebih banyak biaya, dan bisa jadi membutuhkan teknisi khusus 

dalam proses restorasi (Frenkel, Lisnianski, & Khvaskin, 2009). 

 

Gambar 2. 3 Gambaran umum Maintenance (EN 13306:2010) 
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2.4 Computerized Maintenance Management System 

Computerized maintenance management system merupakan Sistem 

informasi perencanaan maintenance yang digunakan untuk mengelola dan 

mengendalikan perawatan peralatan industri (Romeo, 2013).  

Sullivan et al (2010) menyatakan bahwa CMMS merupakan perangkat lunak 

manajemen yang digunakan sebagai sarana pendukung dalam pengelolaan aktivitas 

operasi dan maintenance. Sebuah CMMS harus mampu mengautomatisasi sebagian 

besar fungsi logistik yang dilakukan oleh bagian maintenance dan bagian 

manajemen. Kemampuan yang setidaknya harus tersedia dalam sebuah CMMS 

(tergantung kompleksitas sistem) antara lain: 

a. Pembuatan urutan kerja, pengaturan prioritas, serta pelacakan peralatan dan 

komponen. 

b. Pelacakan riwayat pekerjaan, yang dapat diurutkan berdasarkan peralatan, 

tanggal, orang yang melakukan pekerjaan, dll. 

c. Pelacakan aktivitas maintenance terjadwal & tidak terjadwal. 

d. Menyimpan setiap prosedur perawatan beserta informasi garansi semua 

komponen dan peralatan. 

e. Menyimpan dokumentasi teknis dan prosedur penggunaan semua komponen. 

f. Pelaporan aktivitas maintenance yang sedang berlangsung secara real-time  

g. Pembuatan/penggenerasian maintenance pencegahan (preventive 

maintenance) berdasarkan waktu / run-time-based. 

h. Kontrol Inventori Maintenance, Repair & Operational (MRO) 
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Dengan memperhatikan kapabilitas diatas, keuntungan yang diharapkan 

dalam pengimplementasian Computerized Maintenance Management System 

adalah mengeliminasi kebutuhan paperwork dan pelacakan kegiatan secara manual, 

sehingga memungkinkan pengalokasian staff pada pekerjaan lain agar menjadi 

lebih produktif. Keuntungan yang dihasilkan oleh sebuah CMMS tergantung pada 

tingkat kemampuan sistem dalam mengumpulkan dan menyimpan informasi. 

Informasi yang telah disimpan juga harus mudah diakses (Sullivan, Pugh, 

Melendez, & Hunt, 2010).  Aspek lain yang menjadi faktor kesuksesan 

implementasi CMMS adalah kemudahan adaptasi proses maintenance dan 

kemudahan user dalam mengakses / user-friendliness (Campbell & James, 2015). 

Berikut beberapa keuntungan implementasi Computerized Maintenance 

Management System menurut Sullivan et al (2010): 

a. Organisasi mampu mencegah timbulnya masalah sebelum masalah terjadi, 

sehingga jumlah kegagalan dan komplain pengguna berkurang. 

b. Meraih level aktivitas maintenance terencana yang lebih tinggi, sehingga 

sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan lebih efisien. 

c. Kontrol Inventori memungkinkan peramalan pengadaan peralatan, sehingga 

mengurangi jumlah peralatan yang perlu disimpan dan mengurangi 

kemungkinan kekurangan bahan dan peralatan 

d. Menjaga setiap peralatan dalam kondisi optimal, sehingga mengurangi waktu 

down-time dan meningkatkan umur peralatan. 
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Banyaknya komponen, proses, dan aspek yang harus diperhatikan dalam 

sebuah Computerized Maintenance Management System menjadikan User 

Interface sebagai bagian yang harus diperhatikan. 

2.5 Konsep Human-Computer Interaction 

Konsep Human-Computer Interaction muncul ketika komputer mulai 

memenuhi kebutuhan manusia. Komputer yang pada dasarnya adalah sebuah mesin 

tidak dapat memberikan manfaat bagi manusia jika tidak dapat digunakan dengan 

baik oleh manusia yang mengoperasikannya (Jose, Miglani, & Yadav, 2014). 

Interaksi antara manusia dan komputer di era saat ini menjadi lebih terbantu 

karena adanya Graphical User Interface. Kita dituntut untuk mengembangkan 

sebuah program dengan sistem yang interaktif. HCI dan Sistem Informasi 

merupakan satuan yang tidak dapat dipisahkan. Studi dibidang HCI membantu 

dalam menemukan serta mengatasi Batasan dan hambatan interaksi (Grudin, 2005). 

2.6 Konsep User Interface 

User Interface merupakan bagian yang paling penting dalam sebuah sistem 

karena user interface merupakan bagian yang berinteraksi dengan pengguna. 

Tujuan utama dari desain user interface yang baik adalah untuk memudahkan 

pekerjaan dengan sebuah komputer. 

User Interface (UI) mengacu pada interaksi timbal-balik antara pengguna 

dengan sistem menggunakan perintah atau teknik untuk mengoperasikan sistem, 

memasukkan data, serta menggunakan konten (Joo, 2017). Pada dasarnya ada 

banyak aturan dan standar dalam mengembangkan desain antarmuka pengguna 

sebuah sistem. Aturan dan standar ini digunakan dalam upaya pengembangan yang 
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menghasilkan tingkat usability setinggi mungkin. Beberapa prinsip desain tatap 

muka antara komputer dan manusia (Jose, Miglani, & Yadav, 2014): 

a. Menghindari informasi yang tidak relevan dalam tampilan tatap muka 

pengguna. Dengan menampilkan informasi yang tidak relevan, maka tingkat 

kepentingan informasi yang relevan dapat tertutup atau terlewat. 

b. Action, Widget, Icons, harus memberikan makna dan harus mampu memicu 

situasi yang konsisten dimanapun hal tersebut ditempatkan dalam sebuah 

sistem. 

c. Tatapmuka pengguna sebaiknya menggunakan bahasa yang dimengerti oleh 

pengguna. 

d. Sebuah pesan sebaiknya muncul pada waktu yang tepat ketika memberikan 

informasi mengenai apa yang sedang terjadi pada sebuah sistem. 

e. Pesan Error harus disampaikan dalam bentuk bahasa manusia, dan 

ditampilkan sebagai respon sebuah kesalahan yang terjadi dalam sistem 

f. Ada kecenderungan manusia untuk melakukan sesuatu yang tidak disengaja, 

interface yang baik memberikan peluang untuk mengkoreksi kesalahan yang 

tidak disengaja ini. 

g. Shortcut untuk fungsi yang berbeda dapat mempercepat interaksi antara 

komputer dan manusia. 

Wilbert O. Galitz (2007) dalam bukunya menggaris bawahi beberapa 

komponen yang harus diperhatikan dalam merancang sebuah user interface, antara 
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lain: menu dan navigasi; tampilan interpretasi data seperti grafis, ikon, gambar; 

pemilihan warna yang tepat, serta tata-letak. 

2.6.1 Menu dan Navigasi 

Dalam melakukan navigasi dalam sebuah sistem, menu merupakan salah 

satu cara yang efektif karena memanfaatkan kemampuan manusia yang lebih kuat 

dalam mengenali ketimbang mengingat. Pengguna yang baru beradaptasi dengan 

sistem akan memerlukan waktu untuk mempelajari interaski antara pilihan menu 

satu dengan yang lain, sedangkan pengguna yang sudah berpengalaman dalam 

menggunakan sistem akan memakan waktu yang tidak diperlukan untuk menelusuri 

serangkaian menu (Galitz, 2007). Jenifer Tidwel (2011) mengidentifikasi beberapa 

pola yang digunakan oleh beberapa aplikasi dan website: Model hub and spoke, 

fully connected, multilevel, stepwise, dan pyramid. 

 

Gambar 2.4 Model Navigasi (Tidwell, 2011) 

 

Model navigasi hub and spoke memberikan daftar fitur/bagian utama dari 

sebuah sistem pada sebuah halaman menu atau ‘hub’. Pengguna menulusuri sistem 
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melalui hub untuk melakukan aktifitas yang akan dijalankan dan kembali pada hub 

untuk melakukan aktifitas lain. Sebagai contoh, navigasi model ini digunakan pada 

sistem operasi iPhone. 

 Model navigasi fully connected merupakan model navigasi yang banyak 

diadaptasi oleh website dimana pengguna diarahkan pada sebuah halaman utama 

dengan tampilan daftar menu secara global. Pengguna dapat beralih dari halaman 

satu ke halaman lainnya tanpa harus kembali pada halaman utama karena halaman 

yang secara keseluruhan terhubung. Model navigasi multilevel merupakan bentuk 

perkembangan dari model fully connected namun beberapa bagian hanya bisa 

diakses jika masuk pada halaman tertentu. Stepwise merupakan bentuk navigasi 

yang digunakan pada website ketika pengguna harus melakukan serangkaian 

aktifitas secara urut. Umumnya navigasi ini menggunakan tautan next/back untuk 

beralih dari halaman satu ke halaman lainnya. Model navigasi Pyramid merupakan 

varian dari model stepwise yang tidak memprioritaskan urutan dalam menampilkan 

halaman, model navigasi ini mneggunakan halaman utama untuk menampilkan 

daftar menu, pengguna dapat melompat dari tahap satu ke tahap selanjutnya. 

2.6.2 Simbol, Gambar, dan Grafik 

Ikon, Gambar, dan Grafik jika digunakan dengan tepat akan menjadi sebuah 

alat yang sangat membantu dalam berkomunikasi dan mendapatkan perhatian 

pengguna. Penggunaan gambar dan simbol yang memiliki makna dapat mendukung 

interaksi komputer dengan manusia dan membantu mengatasi batasan bahasa. 

Namun jika ikon, gambar, dan grafik tidak digunakan secara tepat dapat 

membingungkan pengguna, mengurangi efisiensi pengguna dalam menelusuri 
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sistem, dan juga dapat mendistraksi pengguna dari aktifitas yang seharusnya 

dilakukan (Galitz, 2007) 

Penggunaan ikon/simbol dalam sebuah sistem harus memiliki makna 

sehingga membantu usabilitas. ikon/simbol harus dibuat dengan beberapa 

pertimbangan sehingga ikon/simbol yang dibuat memiliki arti yang sesuai dengan 

aktifitas apa yang dilakukan ketika pengguna berinteraksi dengan ikon/simbol 

tersebut. Wilbert O. Gallitz (2007) mengutarakan bahwa sebuah ikon/simbol harus: 

(1) Familiar, jelas, sederhana, konsisten, mudah dibedakan (2) memperhatikan 

konteks penggunaan, sesuai dengan harapan pengguna, dan memperhatikan 

kompleksitas aktifitas. 

Faktor familiar dalam pembuatan ikon/simbol diartikan sebagai seberapa 

sering objek yang digambarkan memberikan makna yang dimaksud pembuatnya. 

Ikon yang familiar dimata pengguna akan membantu pengguna dalam mempelajari 

sistem. Ikon/simbol yang digunakan harus memiliki bentuk, struktur, dan formasi 

yang jelas. Jelas dalam hal ini termasuk apakah resolusi dan ukuran ikon/simbol 

cukup jika dilihat dari jarak pandang natural aktifitas pengguna? Apakah 

ikon/simbol dapat ditampilkan dengan benar terlepas dari penggunaan layar yang 

berbeda? Penggunaan ikon/simbol yang tidak jelas akan meningkatkan peluang 

terjadinya kesalahan dan mengakibatkan performa yang lebih lambat. Tingkat jelas 

atau tidaknya sebuah simbol juga selaras dengan tingkat kesederhanaan dan 

konsistensi ikon/simbol. Ikon/simbol yang mengandung banyak hiasan, dan tidak 

digunakan secara konsisten cenderung membingungkan pengguna. 
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Dalam sebuah sistem, grafik informasi merupakan penyajian data secara 

visual. Tujuan dari ditampilkannya sebuah grafik informasi adalah untuk 

mempelajari sesuatu dari serangkaian data. Menurut Jenifer Tidwel (2011), grafik 

informasi yang baik mampu menawarkan beberapa jawaban atas pertanyaan seperti 

“bagaimana data ini dikelompokkan? bagaimana saya mengeksplore data ini? 

bagaimana saya mengatur data ini sehingga saya dapat melihatnya dari sisi yang 

lain?” 

2.6.3 Tata Letak 

Dalam membangun sebuah desain user interface menata bagaimana sebuah 

informasi ditampilkan di layar merupakan suatu hal yang krusial dan dapat 

berpengaruh pada kinerja penggunanya (Galitz, 2007). Jenifer Tidwel (2011) 

bahkan menyatakan bahwa tata letak sebuah halaman merupakan sebuah seni dalam 

memanipulasi perhatian pengguna sistem. 

Secara umum, Galitz mengutarakan bahwa guideline yang dipakai dalam 

menata tampilan memperhatikan hal hal berikut: (1) jumlah informasi (2) alur dan 

pengorganisasian (3) relasi antara data dan informasi yang ditampilkan (4) urutan 

informasi (5) tata letak control input (6) navigasi (7) estetika (8) penekanan dan 

fokus visual (9) konsistensi. 

Jenifer Tidwel menuliskan bahwa elemen yang perlu diperhatikan dalam 

mengatur tata letak halaman antara lain: (1) hirarki visual (2) alur visual, dan (3) 

bagaimana menggunakan tampilan yang dinamis. 
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2.7  User Experience 

User Experience mengacu pada pengalaman pengguna secara keseluruhan 

dalam menggunakan sistem. User Experience mencakup persepsi emosi dan 

pikiran, reaksi, serta perilaku yang pengguna rasakan dalam menggunakan sistem, 

produk, atau layanan secara langsung dan secara tidak langsung (Kim & Cho, 

2016). UX atau User Experience merupakan sebuah konsep HCI yang tidak hanya 

banyak digunakan dalam pengembangan perangkat lunak, namun juga dalam 

bentuk layanan, produk, proses, serta komunitas (Kim S. , 2014).  

Rancangan User Interface dan User Experience yang baik akan membuat 

pengguna nyaman dalam menggunakan aplikasi atau layanan tersebut. Sebaliknya, 

user interface dan user experience yang buruk akan menimbulkan rasa tidak 

nyaman dan keinginan untuk segera menyudahi aktivitas yang sedang dilakukan 

(Nugraheny, 2016). Nugraheny (2016) juga menyimpulkan bahwa dalam 

perancangan user experience yang baik diperlukan user interface yang baik. Namun 

tidak berlaku sebaliknya, user interface yang baik belum tentu memberikan user 

experience yang baik.  

Garrett (2004) membagi model pengembangan user experience menjadi 

lima bagian/fase, yaitu: strategy plane, scope plane, structure plane, skeleton plane, 

dan surface plane yang tersusun dari atas ke bawah. Bagian/fase Strategy Plane 

merupakan bagian yang paling abstrak. Pada fase ini ditentukan strategi apa yang 

dibangun pada sebuah sistem, termasuk tujuan apa yang ingin dicapai.  
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Gambar 2.5 Lima Plane Pengembangan User Experience (Garrett, 2004) 

 

Fase selanjutnya adalah scope plane. Dimana ruang lingkup dan berbagai 

macam fitur dari sebuah sistem dipadukan, sejauh mana fitur/fungsi tersebut 

diberikan kepada pengguna. Sebagai contoh: situs jual beli mungkin memberikan 

fasilitas untuk menyimpan sebuah alamat pengiriman untuk digunakan kembali 

dikemudian hari. Pertanyaan-pertanyaan seperti fasilitas apa saja yang akan 

disediakan menjadi pernyataan yang harus dijawab pada fase ini. Fase selanjutnya 

adalah structure plane. Pada fase ini mulai didefinisikan tata letak elemen interface 

pada sistem. Fase Structure plane menjawab pertanyaan seperti bagaimana seorang 

user sampai pada halaman tertentu, apa yang dilakukan sistem ketika user selesai 

melakukan sebuah aktivitas. Fase Skeleton plane membahas mengenai tata letak 

elemen-elemen fungsional seperti tombol, foto, dan teks. Fase ini membahas 

seefektif apa tata letak tersebut berdampak pada kegiatan yang dilakukan oleh 

pengguna.  
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Fase paling atas dan fase yang paling konkrit adalah surface plane, fase ini 

membahas mengenai desain yang berkaitan dengan panca indra secara langsung 

baik secara visual ataupun yang lain. Penelitian ini membahas mengenai surface 

plane, lebih tepatnya pada bagian penginderaan visual berupa user interface. 

2.8  High Fidelity Prototype 

User interface prototyping merupakan suatu pendekatan yang dilakukan 

untuk melakukan pengujian dan evaluasi usabilitas pada konsep User-Centered 

Design (Weichbroth & Sikorski, 2015). Penulis juga sependapat dengan kutipan 

dari Dix et al (2004) dan Synder (2003) oleh Weichbroth & Sikorski (2015) bahwa 

User Interface prototyping merupakan suatu pendekatan yang sangat baik untuk 

memfasilitasi komunikasi antara desainer dan pemangku kepentingan lain. 

Prototyping membantu dalam memberikan visualisasi konsep secara interaktif, 

sekaligus memberikan ekspektasi secara informal mengenai sistem yang akan 

dibuat. 

High fidelity prototype merupakan bentuk prototype yang interaktif dan 

mendekati fungsi, bentuk, dan detail produk akhir. Prototype jenis ini umumnya 

digunakan dalam pengujian usabilitas untuk menemukan kemungkinan masalah 

yang muncul dalam hal interaktifitas sistem (Liu, 2017). 

2.9 Design Sprint 

Design Sprint merupakan aktifitas/usaha untuk menyiapkan sebuah produk 

dengan mengedepankan tujuan dalam memvalidasi prototype dari produk yang 

akan dibuat. Design Sprint memperikan roadmap untuk memulai dan memvalidasi 
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hampir semua pekerjaan mengenai produk digital yang dilaksanakan dalam 5 hari 

tiap iterasi (Banfield, Lombardo, & Wax, 2015). 

Banfield et al (2015) mengutarakan bahwa design sprint dibagi dalam lima 

fase, yaitu Understand, Diverge, Converge, Prototype, dan Test. Fase Understand 

bertujuan untuk mengembangkan dan mendefinisikan wawasan terkait sebuah 

masalah. Fokus terhadap masalah apa yang sudah diidentifikasi, masalah apa yang 

sudah diidentifikasi, dan informasi apa saja yang diperlukan untuk mengatasi 

masalah tersebut. Fase Diverge merupakan fase lanjutan dari fase Understand, 

dimana dilakukan sesi untuk mengumpulkan alternatif solusi. Fase converge 

merupakan fase dimana tim pengembang memeriksa setiap kemungkinan solusi 

untuk dipilih satu atau dua yang akan direalisasikan. Fase selanjutnya adalah fase 

membuat Prototype dengan memperhatikan asumsi dan temuan yang telah dibahas 

di fase sebelumnya, dan ditutup dengan Test.  

 

Gambar 2.6 Fase Design Sprint (Banfield, Lombardo, & Wax, 2015) 

Fase understand merupakan suatu proses yang dilakukan pada awal sprint. 

Fase Understand bertujuan untuk mengembangkan dan mendefinisikan wawasan 

terkait sebuah masalah. Dilakukan dengan mengumpulkan informasi, asumsi, dan 

pengetahuan sebanyak-banyaknya terkait permasalahan yang dihadapi.  

Salah satu aktivitas yang dapat dilakukan pada fase understand antara lain 

dengan melakukan identifikasi problem statement. Aktifitas ini ideal dilakukan 

untuk mengidentifikasi hal-hal yang harus diselesaikan (job-to-be-done) secepat 

mungkin. Dilakukan melakukan diskusi, mencatat potensi permasalahan yang 
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dihadapi pengguna, apa yang melatar belakangi permasalahan tersebut, apa yang 

harus dilakukan untuk menanggulangi, menentukan masalah apa yang paling 

kritikal, dan seterusnya. Diakhir fase understand, setidaknya tim sprint sudah dapat 

menentukan apa saja yang harus dilakukan untuk memperbaiki masalah yang 

terjadi. 

Fase Diverge merupakan fase lanjutan dari fase Understand, dimana 

dilakukan sesi untuk mengumpulkan berbagai macam jawaban dan solusi atas 

tantangan yang muncul dari masalah yang diidentifikasi sebelumnya. Fase Diverge 

dapat dilakukan dengan melakukan Brainstorming Ide untuk menyusun solusi. 

Tujuan dari fase ini adalah untuk mengeksplorasi alternatif solusi sebanyak 

mungkin, terlepas apakah solusi tersebut realistik, fisibel, viabel atau tidak. Dengan 

mengekspolrasi alternatif sebanyak mungkin tersebut,  sebuah tim sprint pada fase 

ini setidaknya memiliki banyak perspektif solusi. Aktivitas yang dilakukan pada 

fase ini antara lain: mind-mapping, crazy eight sketching, storyboarding, silent & 

group critique. Mind mapping merupakan bentuk personal brainstorming yang 

dilakukan untuk mengembangkan ide secara personal, dan digunakan untuk 

mengeksplorasi solusi permasalahan yang dipilih. 

Fase converge merupakan fase dimana tim pengembang memeriksa setiap 

kemungkinan solusi untuk dipilih satu atau dua yang akan direalisasikan. Aktivitas 

yang dilakukan antara lain melakukan diskusi dan validasi dengan subject matter 

expert. 

Prototype dibuat berdasarkan sketch/wireframe yang diputuskan pada fase 

converge. Elemen prototype yang dikembangkan juga harus menggunakan data dan 
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informasi serealistik mungkin. Pengembangan prototype dibantu dengan 

menggunakan perangkat lunak sehingga dapat merepresentasikan sistem yang akan 

dibuat semirip mungkin. 

Fase yang terakhir adalah Test, dimana tim pengembang menguji apakah 

solusi yang diberikan benar-benar menyelesaikan masalah yang diidentifikasi 

sebelumnya. Fase Test dapat dilakukan dengan melakukan testing interview. 

2.10 SCRUM 

Scrum didefinisikan oleh penggagasnya, Ken Schwaber dan Jeff Sutherland 

sebagai sebuah framework yang dapat digunakan untuk mengembangkan, 

menyampaikan, mendukung, dan mempertahankan produk-produk kompleks. 

Scrum dibuat berdasarkan teori pengendalian proses secara empiris (empirical 

process control theory) dan mengedepankan tiga pilar pengendalian proses empiris 

yaitu: transparansi, inspeksi, dan adaptasi (Schwaber & Sutherland, 2017). 

Aspek signifikan dari sebuah proses harus dapat diamati dan terlihat oleh 

pihak yang bertanggung jawab atas outcome-nya. Transparansi menuntut aspek-

aspek tersebut didefinisikan sesuai standar sehingga pihak yang mengamati 

sepaham dengan apa yang terlihat. Contohnya: pihak yang melakukan pekerjaan 

dan pihak yang melakukan koreksi harus memiliki pemahaman yang sama 

mengenai definisi pekerjaan yang ‘selesai/done’. 

Ketika sebuah item dari product backlog atau increment dideskripsikan 

sebagai item yang “Done”, maka setiap anggota tim harus memiliki pemahaman 

yang sama mengenai item yang dianggap done tersebut. terkadang diperlukan juga 

standar dan guideline (Schwaber & Sutherland, 2017). 
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Inspeksi merupakan aspek dimana setiap artifak dan progres menuju ‘Sprint 

Goals’ harus diperiksa untuk mendeteksi varian yang tidak diinginkan. Inspeksi 

tidak dilakukan secara terus-menerus sehingga mengganggu proses pengerjaan, 

namun dilakukan secara teliti oleh pihak yang bersangkutan menjelang akhir iterasi. 

Beberapa ‘Scrum Events’ yang harus diperhatikan dalam framework ini antara lain: 

Sprint Planning, Sprint, Daily Scrum, Sprint Review, dan Sprint Retrospective.  

Setiap projek yang mengadaptasi kerangka kerja Scrum akan melakukan 

beberapa kali sprint. Sprint merupakan istilah yang digunakan untuk mewadahi 4 

event yang lain (Rad & Turley, 2013). 

 

Gambar 2.7 Scrum Framework (Schwaber & Sutherland, 2017) 

Sprint Planning merupakan event pertama dalam sebuah sprint, dimana tim 

yang dibentuk merencanakan apa yang akan kerjakan, dan bagaimana tim tersebut 

mengerjakan dalam sebuah sprint (Rad & Turley, 2013). Ken Schwaber dan Jeff 

Sutherland (2017) mengutarakan bahwa idealnya aktivitas sprint planning 

dijalankan tidak lebih dari delapan jam untuk Sprint yang dilakukan dalam satu 

bulan. Jeff dan Ken juga mengutarakan bahwa sprint planning setidaknya harus 
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mampu menjawab pertanyaan seperti “apa yang harus dicapai dalam sprint yang 

akan dilakukan?” dan “pekerjaan apa saja yang harus dilakukan agar increment 

dapat dicapai?” 

Daily Scrum merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memeriksa capaian 

saat ini sehingga dapat mengoptimalisasi kemungkinan tim pengembang memenuhi 

tujuan sprint (Schwaber & Sutherland, 2017). Daily Scrum dilakukan 15 menit 

setiap hari untuk menjawab pertanyaan pertanyaan seperti:  

a. Apa saja yang sudah dicapai sejak pertemuan terakhir? 

b. Apa saja yang akan kita kerjakan untuk pertemuan berikutnya? 

c. Halangan apa saja yang kita temui? Seberapa besar dampaknya? 

 
Gambar 2.8 Sprint (Rad & Turley, 2013) 

 Sprint Review merupakan aktivitas kolaboratif yang dilakukan oleh tim 

pengembang bersama stakeholder untuk melihat apa saja yang sudah dikategorikan 

sebagai “Done”. Ken Schwaber dan Jeff Sutherland (2017) mengutarakan bahwa 

sprint review setidaknya mengandung elemen-elemen dibawah ini: 

a. Tim pengembang, Stakeholder dan Product Owner hadir dalam sprint 

review. 
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b. Daftar dan keterangan, demonstrasi, serta pertanyaan mengenai item 

dari product backlog yang dideskripsikan sebagai “done”, dan item 

lainnya yang belum selesai. 

c. Tim pengembang menjelaskan apa saja yang berjalan dengan lancar 

ketika sprint, masalah yang dihadapi, dan langkah yang dihadapi untuk 

menyelesaikan masalah tersebut. 

d. Progress product backlog 

e. Apa yang harus dilakukan selanjutnya, dilakukan secara kolaboratif 

oleh semua peserta sprint review 

f. Review timeline, budget, dan potensi kapabilitas dan marketplace. 

Output dari sprint review adalah sebuah product backlog yang 

mendefinisikan item product backlog untuk sprint selanjutnya. Product backlog 

yang direvisi ini juga tidak menutup kemungkinan untuk menjawab opportunities 

yang mungkin muncul (Schwaber & Sutherland, 2017). 

Jika sprint review fokus terhadap capaian apa saja yang diraih dalam sebuah 

srint, sprint retrospective fokus terhadap bagaimana proses yang terjadi dalam 

sebuah sprint, termasuk bagaimana anggota tim menjalani proses, relasi anggota 

tim, serta alat-alat yang digunakan dalam proses Sprint. Diakhir aktivitas sprint 

retrospective, tim pengembang harus mampu mengidentifikasi perkembangan 

dan/atau perbaikan untuk sprint selanjutnya. 

Artefak yang terbentuk selama pengembangan menggunakan metode scrum 

antara lain: Product Backlog, Sprint Backlog, Increment, Definisi “Done”. Product 
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backlog merupakan daftar yang mungkin diperlukan didalam produk akhir (Rad & 

Turley, 2013). Pihak yang bertanggung jawab atas product backlog adalah Product 

Owner atau pemilik produk. Artefak ini setidaknya mencatat daftar setiap fitur, 

fungsi, kebutuhan, pengembangan, perbaikan, dan perubahan yang diperlukan. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tiago Silva et al (2012) setiap temuan dan 

user story yang diidentifikasi pada tahap user research akan dimasukkan kedalam 

product backlog. Dengan melakukan sprint iterasi ke-0, memungkinkan aktivitas-

aktivitas pendahuluan seperti context research, observasi, analisis, dan interview. 

Setelah user stories didefinisikan, dilakukan proses pembuatan elemen-elemen 

desain terkait user stories, dan dilakukan sprint untuk menjawab user story tersebut. 

Sprint Backlog merupakan beberapa item dari product backlog yang dipilih 

untuk diselesaikan dalam sebuah sprint beserta rencana yang akan dilakukan untuk 

menyampaikan product increment dan mereealisasikan tujuan. (Schwaber & 

Sutherland, 2017). Sprint backlog dibuat pada proses sprint planning dan 

setidaknya mengandung beberapa detil dibawah ini: (Rad & Turley, 2013) 

a. Item product backlog yang dipilih, berdasarkan estimasi waktu 

pengerjaan dan kapasitas tim pengembang. 

b. Sprint goal, tujuan sprint, untuk membantu mendeskripsikan dan 

mengarahkan tim pengembang. 

c. Rencana pengerjaan yang digunakan untuk penyelesaian sprint goal. 

Rad & Turley (2013) menjelaskan bahwa sprint backlog merupakan sebuah 

dokumen yang tidak semestinya ditambah dan dikurangi selama proses sprint. 
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2.11 Usability Evaluation 

Usability didefinisikan oleh Nadikattu (2016) dalam thesisnya yang 

berjudul “A Multiple Case Study Involving Organizations Developing Interactive 

Heathcare Technology Applications” sebagai derajat kemudahan pengguna dalam 

berinteraksi dengan sistem, memenuhi kebutuhan pengguna, dan mempertahankan 

tingkat kepuasan pengguna yang tinggi, termasuk kemudahan pengguna tersebut 

dalam memahami dan mempelajari sistem. Dalam thesisnya, Nadikattu juga 

menyebutkan bahwa standarisasi mengenai usabilitas sistem terdokumentasi dalam 

ISO 9241. Dalam ISO 9241 usabilitas didefinisikan sebagai “sejauh mana sebuah 

produk dapat digunakan oleh suatu pengguna untuk mencapai sebuah tujuan secara 

efektif, efisien, dan puas dalam melakukan tugas yang spesifik. Komponen yang 

perlu digaris bawahi antara lain: Efektivitas, Efisiensi, dan Kepuasan. 

Jeff Rubin dan Dana Chisnell (2008) mengutarakan bahwa usability 

mencerminkan kualitas dari sebuah produk. Beberapa aspek yang mendefinisikan 

usabilitas sebuah sistem antara lain Efficiency, Effectiveness, Learnability, dan 

Satisfaction. Efficiency merupakan seberapa cepat dan akurat seorang pengguna 

dapat menyelesaikan tugas dalam sebuah sistem. Efisiensi dihitung dalam unit 

waktu. Effectiveness mengacu pada sejauh mana sebuah sistem dapat merespon 

sesuai dengan ekspektasi pengguna. Learnability merupakan aspek semudah apa 

sebuah sistem dapat dikuasai oleh pengguna setelah dilakukan pelatihan. 

Satisfaction mengaju pada persepsi, perasaan, dan opini pengguna dalam 

menggunakan produk. Aspek satisfaction umumnya diukur melalui kuisioner dan 

diskusi secara langsung. 
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Najmeh Ghasemifard et al (2015) mengutarakan bahwa usability evaluation 

merupakan metodologi yang digunakan untuk mengukur aspek-aspek usabilitas 

dari user interface sebuah sistem. Ivory & Hearst (2001) mengutarakan bahwa 

Usability Evaluation adalah sebuah proses penting dalam pengembangan User 

Interface. Oleh karena itu Usability Evaluation diperlukan untuk memastikan 

tingkat kepuasan pengguna yang tinggi, mengurangi penolakan terhadap aplikasi 

yang dibuat, dan mengurangi peluang perubahan yang signifikan pada fase 

pengembangan aplikasi sehingga diharapkan dapat memangkas waktu, usaha, dan 

biaya pengembangan (Nadikattu, 2016). Pelaksanaan evaluasi usability sebaiknya 

dilakukan secara rutin (Silva, Silveira, Maurer, & Hellmann, 2012). Aktivitas utama 

dalam pelaksanaan usability evaluation antara lain: pengumpulan data usabilitas, 

analisis data, dan rekomendasi solusi (Ghasemifard, Shamsi, Rasouli Kenar, & 

Ahmadi, 2015). Dalam melaksanakan evaluasi usabilitas, beberapa hal yang harus 

diperhatikan antara lain (Conyer, 2008): (1) tujuan dilaksanakannya evaluasi (2) 

kriteria evaluasi (3) sejauh mana konstrain yang dikehendaki, apakah menggunakan 

isian, atau pilihan (4) metode Apa yang dipakai (5) jumlah, pengalaman, dan 

keahlian evaluator serta pengguna (6) bagaimana hasil dari evaluasi 

dikomunikasikan (7) ketersediaan waktu dan biaya. 

Conyer (2008) menyatakan ada beberapa metode yang dapat digunakan 

dalam melakukan evaluasi usabilitas, salah satunya adalah dengan menggunakan 

Kuisioner. Evaluasi usabilitas menggunakan kuisioner merupakan metode yang 

mudah dan terjangkau dalam pengumpulan dan pengolahan data. Kuisioner yang 

menggunakan skala cenderung lebih mudah untuk dilakukan analisis kuantitatif, 

namun dapat mengurangi informasi yang dapat digali jika dibandingkan dengan 
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kuisioner isian bebas. Kuisioner yang diberikan setelah menggunakan produk dapat 

meningkatkan peluang adanya informasi yang hilang jika dibandingkan ketika 

kuisioner diberikan disaat yang sama ketika menggunakan produk/objek evaluasi. 

Dalam proses pengumpulan requirements dapat dilakukan dengan 

melakukan Focus Group Discussion (FGD) yang berisi enam hingga sembilan 

orang. FGD dengan moderator dan narasumber yang tepat dapat menghasilkan ide, 

gagasan, dan opini terkait usabilitas, namun karena bentuk diskusi yang kualitatif, 

validitas data yang dikumpulkan menjadi suatu hal yang dipertanyakan. 

(Ghasemifard, Shamsi, Rasouli Kenar, & Ahmadi, 2015) 

2.12 Validitas dan Reliabilitas Data 

Validitas merupakan indeks yang digunakan untuk melihat apakah suatu 

alat ukur benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Sedangkan Reliabilitas 

merupakan Indeks yang digunakan untuk melihat sejauh mana suatu alat ukur dapat 

digunakan dengan handal, sejauh mana hasil pengukuran yang dilakukan 

menggunakan alat ukur tersebut konsisten jika dilakukan berulang kali (Widi, 

2011). 

Validitas dapat dihitung dengan melihat korelasi dari skor tiap item 

kuisioner dengan skor keseluruhan item menggunakan korelasi pearson. Dengan 

menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS, korelasi masing-masing item 

didapatkan melalui menu Analyze – Correlate – Bivariate. Sebuah item dikatakan 

valid jika nilai signifikansi  item tersebut terhadap total lebih kecil dari nilai α. 

Reliabilitas diukur dengan melihat nilai Cronbach Alpha. Instrumen pengukuran 

dikatakan reliabel jika nilai cronbach alpha lebih besar dari 0,7. Perangkat lunak 
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SPSS menyediakan fasilitas untuk menghitung nilai cronbach alpha melalui menu 

Analyze – Scale – Reliability Analysis. 

2.13 Statistika Deskriptif 

Statistika deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan interpretasi data kuantitatif secara 

deskriptif. Statistika deskriptif tidak membahas mengenai inferensia atau 

kesimpulan. Umumnya informasi yang disajikan pada pembaca berupa tabel, 

diagram, atau grafik (Walpole, 1995). 

  



37 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan kerangka kerja Scrum untuk mengelola 

aktivitas yang dilaksanakan. Iterasi ke-0 dari penelitian ini dilakukan dengan 

melakukan survey evaluasi awal dan mengumpulkan user story terkait UI dari 

Planned Maintenance System.  

Evaluasi awal dilakukan dengan mengukur usabilitas dari UI yang sudah 

ada terhadap seluruh pengguna yang terdaftar dalam sistem dengan memperhatikan 

Validitas dan Reliabilitas data. Pengukuran usabilitas diolah dengan menggunakan 

bantuan perangkat lunak SPSS. Kuisioner yang telah diolah kemudian dianalisa 

secara deskriptif. 

 
Gambar 3.1 Metode penelitian 

Purwarupa yang dibuat pada fase prototype design sprint merupakan High 

Fidelity Prototype dengan menggunakan bantuan perangkat lunak Adobe 

Illustrator, Adobe Photoshop, dan Adobe XD. Prototype disajikan dengan dengan 

menggunakan Adobe XD, elemen-elemen UI dibuat dengan menggunakan Adobe 

Illustrator & Photoshop. 
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Berikut adalah diagram yang menggambarkan input, aktivitas yang 

dilakukan (proses), dan output pada Fase Pendahuluan, Proses design sprint, dan 

Evaluasi akhir 

 

Gambar 3.2 Diagram Input-Process-Output Penelitian 
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3.1 Fase Pendahuluan (Iterasi 0) 

Iterasi ke-0 dari penelitian ini dilakukan dengan melakukan  identifikasi 

pengguna beserta aktivitas yang dilakukan didalam sistem, serta survei usabilitas 

awal sistem informasi PMS. Indikator usabilitas yang dievaluasi pada penelitian ini 

antara lain: (1) learnabilities (2) memmorabilities (3) efficiencies (4) errors (5) 

satisfactions. Masing masing indikator usabilitas tersebut dibagi menjadi beberapa 

variabel untuk menyusun kuisioner . Responden diminta untuk menjawab setiap 

poin kuisioner dengan jawaban mulai dari sangat tidak setuju=1, tidak setuju=2, 

setuju=3, sangat setuju=4. 

Informasi yang diberikan oleh responden kemudian diuji validitas dan 

reliabilitas setiap variabel dan indikatornya dengan menggunakan bantuan 

perangkat lunak SPSS dan dilanjutkan dengan diolah secara deskriptif. Hasil olah 

deskriptif kemudian digunakan untuk menentukan prioritas user story yang telah 

dipetakan. Selain itu, penulis juga menampung setiap keluhan dan temuan yang 

diberikan oleh responden sebagai user story. 

Selain melalui isian bebas pada kuisioner, User Story juga dapat 

dikumpulkan melalui serangkaian wawancara, observasi, dan sesi diskusi focus 

group. Wawancara dan focus group discussion dilaksanakan bersama narasumber 

untuk menggali user story setiap user yang menggunakan sistem, user yang terlibat 

dalam penelitian ini antara lain: Chief Officer, Chief Engineer, Officer, Engineer, 

Admin Office, serta Fleet Manager, Technicak Super Intendent. Chief Officer, Chief 

Engineer, Officer, dan Engineer merupakan pihak yang bertugas sebagai pelaksana 

maintenance kapal. Nahkoda dan fleet manager berinteraksi dengan sistem sebagai 

pihak yang melakukan monitoring dan approval. Sedangkan bagian Admin Office 
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berinteraksi dengan sistem sebagai pihak yang berada pada posisi backend sistem. 

User Story dan temuan dari Evaluasi Usabilitas selanjutnya dipetakan pada product 

backlog. 

Tabel 3.1 Uraian Variabel usabilitas 

Id Uraian 

Learnabilities 

P11 Saya dapat dengan mudah mengenali menu yang ada pada PMS 

P12 Saya tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mempelajari letak 

halaman pada PMS 

P13 PMS Menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah saya pahami 

P14 Saya merasa bahwa Saya masih memerlukan pelatihan untuk 

mengoperasikan PMS 

Memmorabilities 

P21 Saya dapat dengan mudah mengingat menu apa yang harus ditekan untuk 

menuju halaman tertentu 

P22 Warna warna pada elemen halaman PMS mengingatkan saya pada event 

tertentu. (misal: hijau = sukses, merah = gagal/warning) 

P23 Saya dapat mengingat letak form dan isi yang harus diisikan pada form 

tersebut 

P24 Tata letak Tampilan yang konsisten membantu saya mengingat elemen 

yang saya cari. (misal: tombol OK selalu disebelah kiri tombol Cancel) 

Efficiencies 

P31 Apa yang ditampilkan pada PMS membantu mempercepat pekerjaan 

saya. 

P32 Saya dapat membaca teks yang ditampilkan pada halaman PMS dengan 

mudah 

P33 Ukuran teks yang ditampilkan sudah baik 

(tidak terlalu kecil, atau terlalu besar) 

P34 Saya dapat dengan mudah berpindah dari halaman satu ke halaman yang 

lain 

P35 Saya dapat mengisikan form ketika melakukan input dengan cepat 

P36 Saya dapat dengan cepat menemukan informasi yang saya cari 

P37 Saya dapat dengan mudah berinteraksi dengan tombol yang ditampilkan 

(misal: Klik, klik kanan)  

P38 Saya dapat dengan mudah berinteraksi dengan link yang ditampilkan 

P39 Saya dapat dengan mudah membedakan elemen mana yang dapat 

berinteraksi dengan saya 
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Id Uraian 

(saya bisa membedakan simbol mana yang bisa saya klik) 

Errors 

P41 Ukuran teks yang ditampilkan memudahkan saya dalam mengenali 

kesalahan yang terjadi 

P42 Pemilihan warna teks memudahkan saya dalam mengenali kesalahan 

yang terjadi 

P43 Pemilihan warna pada tampilan pms memudahkan saya mengenali 

aktivitas diselesaikan dengan baik 

P44 Pms menampilkan contoh hal yang benar ketika terjadi kesalahan 

P45 Saya tidak membutuhkan bantuan orang lain ketika terjadi kesalahan 

P46 PMS memberikan tampilan yang intuitif untuk meminimalisir kesalahan. 

P47 Ketika saya melakukan kesalahan secara tidak sengaja, saya dapat 

memperbaiki sendiri kesalahan tersebut 

Satisfactions 

P51 Secara garis besar, saya puas dengan informasi yang ditampilkan PMS 

P52 Saya dapat membaca informasi yang ditampilkan dengan nyaman 

 

Validitas data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan 

perangkat lunak IBM SPSS Statistics, untuk menghitung validitas data. Setelah 

menginputkan variabel beserta datanya, menu yang digunakan: Analyze – Correlate 

– Bivariate Correlation. Sedangkan untuk Reliabilitas data, menu yang dipakai: 

Analyze – Scale – Reliability Analysis. 

Prioritas respon kuisioner dihitung melalui Interval, yaitu rasio antara Kelas 

dan Range. Kelas dihitung dengan rumus: 

 𝐾 = 1 + (3.3 log 𝑛) (3.1) 

dimana K=Kelas, dan n=Jumlah pilihan respon jawaban. Sedangkan Range 

dihitung dengan rumus: 

 𝑅 = 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑀𝑎𝑥 − 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑀𝑖𝑛 (3.2) 
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Setelah nilai K dan R diketahui, interval respon dihitung dengan menggunakan 

rumus: 

 
𝐼 =

𝐾

𝑅
 

(3.3) 

3.2 Sprint 

Secara garis besar, proses sprint menggunakan Product backlog yang 

teridentifikasi sebagai masukan, dan menghasilkan prototype sebagai output. 

Product backlog yang diidentifikasi pada penelitian ini merupakan suatu Problem 

statement yang nantinya digunakan dalam proses sprint planning dan fase 

Understand pada proses Design Sprint. 

Sprint dilakukan secara iteratif, dan dimulai dari proses planning, 

dilanjutkan dengan proses design sprint, review, dan diakhiri dengan sprint 

retrospective. 

3.2.1 Planning 

Sprint planning dilakukan dengan menentukan jadwal pelaksanaan sprint, 

memilih product backlog yang akan dikerjakan pada sprint yang dijadwalkan, serta 

membuat daftar pekerjaan yang akan dikerjakan. Satu item product backlog dapat 

dipecah atau dibagi menjadi beberapa daftar pekerjaan, namun tidak menutup 

kemungkinan bahwa lebih dari satu product backlog yang serupa digabung menjadi 

satu item task/pekerjaan.  

3.2.2 Design Sprint 

Proses design sprint dilakukan melalui empat fase pengembangan 

prototype, yaitu understanding, diverge, converge, dan yang terakhir prototyping. 

Fase understanding dilakukan dengan memahami permasalahan dan potensi 
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perbaikan yang dapat dilakukan. Fase diverge dilakukan dengan mengumpulkan 

setiap kemungkinan solusi untuk diputuskan pada fase converge. Kemungkinan 

solusi yang terpilih pada fase converge kemudian dilanjutkan ke fase prototype. 

A. Fase Understand 

Fase understand merupakan irisan dari proses Sprint Planning dan proses 

Design Sprint. Fase ini mulai dilakukan ketika sprint planning dengan menentukan 

sprint backlog, mengidentifikasi Task list, dan melakukan review and research. 

Proses review and research dilaksanakan dalam bentuk review dan diskusi selama 

tiga hingga empat jam untuk membahas temuan desain saat ini. Catatan mengenai 

temuan desain saat ini kemudian digunakan sebagai masukan proses pembuatan 

alternatif. 

B. Fase Diverge 

Fase diverge dilakukan dengan memperhatikan sprint backlog yang telah 

dibuat pada proses sebelumnya, dan temuan desain saat ini yang telah ditentukan 

pada fase understand. Aktivitas yang dilakukan pada fase diverge adalah mind-map 

sketching, proses pengumpulan ide yang dilakukan secara personal dengan cara 

menuliskan / menggambarkan apa saja yang sedang dipikirkan. Di akhir fase 

diverge setidaknya menghasilkan dua alternatif desain beserta pertimbangan 

alternatifnya. 

C. Fase Converge 

Fase converge dilakukan dengan mempertimbangkan kelebihan dan 

kekurangan alternatif solusi yang diajukan. Proses voting pada Fase converge 

dilaksanakan bersama penyelia sebagai subject matter expert. Setelah voting 
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alternatif dilakukan dan diputuskan desain mana yang akan dilanjutkan, dibuat 

sebuat wireframe dan divalidasi kembali oleh penyelia untuk dilanjutkan ke fase 

prototype. 

D. Fase Prototype 

Prototype dibangun dengan menggunakan beberapa perangkat lunak adobe 

illustrator, adobe photoshop, dan adobe XD. proses pembuatan prototype 

menggunakan wireframe yang telah dibahas dan disusun pada fase sebelumnya. 

prototype yang telah dibuat kemudian dikoreksi dan divalidasi oleh penyelia. 

3.2.3 Review 

Sprint review dilakukan sebagai proses koreksi item sprint backlog yang 

telah dikerjakan. item sprint backlog yang tidak memerlukan koreksi diberi status 

done. Koreksi yang dianggap signifikan dapat dimasukkan kedalam product 

backlog untuk dikerjakan pada sprint selanjutnya. 

3.2.4 Retrospective 

Sprint retrospective dilakukan dengan membuat sebuah grafik yang terbagi 

dalam empat kuadran: hal apa saja yang berjalan dengan baik, hal apa saja yang 

dapat dipelajari lebih lanjut dan dapat diperbaiki, serta kejadian apa saja yang 

berjalan tidak sesuai rencana. 
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What went great? 

Apa saja yang berjalan dengan baik? 

 

 

What can be learned? 

Apa yang dapat dipelajari? 

 

What is lacked? 

Apa yang masih kurang? 

 

 

What went wrong? 

Apa yang tidak sesuai rencana? 

 

 

Gambar 3.3 Contoh kuadran sprint retrospective 

 

3.3 Evaluasi Akhir 

Evaluasi Akhir dihitung dengan melakukan kembali evaluasi usabilitas 

setelah prototype dibuat. Prototype disimulasikan bersama pengguna secara 

berkelompok dan diminta untuk mengisi kembali kuisioner usabilitas. Evaluasi 

akhir dilakukan dengan melihat rata-rata respon untuk melihat perkembangan dari 

desain lama dan desain baru. Pada evaluasi akhir, Validitas dan reliabilitas data 

tidak dihitung kembali karena kuisioner yang digunakan tidak berubah.
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Iterasi 0 

Iterasi ke-0 dari penelitian ini dilakukan dengan menguji validitas dan 

reliabilitas data responden, mendeskripsikan respon dengan statistika deskriptif, 

mengidentifikasi user story dari hasil analisis statistika deskriptif tersebut, dan 

mengidentifikasi skenario penggunaan sistem. 

4.1.1 Identifikasi Proses dan pengguna 

Identifikasi proses dan pengguna dilakukan dengan melakukan observasi. 

Pengguna yang terlibat dalam planned maintenance system antara lain: Fleet 

Technical Manager, Technical Superintendent, Chief Engineer, Second 

Engineer/Engineers, Chief Officer, Second Officer/Officers, serta Fleet President. 

Fleet Technical Manager adalah manager yang bertanggung jawab atas 

seluruh proses PMS, baik ditinjau dari segi teknis dan biaya. Technical 

Superintendent adalah pengawas teknis yang bertanggung jawab atas seluruh 

proses PMS secara teknis. Chief Engineer adalam kepala kamar mesin/masinis 1, 

pimpinan di kapal yang bertanggung jawab untuk kelancaran proses PMS di bagian 

mesin kapal. Engineer adalah masinis 2, teknisi yang melaksanakan pemeriksaan 

di bagian mesin kapal. Chief Officer adalah pimpinan yang bertanggung jawab atas 

kelancaran proses PMS di bagian dek kapal. Second Officer adalah Mualim 2, 

Teknisi yang melaksanakan pemeriksaan di bagian dek kapal. 
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Aktivitas yang dilakukan didalam sistem antara lain: maintenance 

schedular, standard job, request list, part request, repair request, work order, dan 

work order report.  

A. Maintenance Schedular 

Maintenance Schedule adalah jadwal pemeliharaan suatu alat. Maintenance 

schedullar dibuat oleh seorang technical superintendent dan di-review oleh seorang 

fleet manager. Untuk membuat maintenance schedular baru, technical 

superintendent melakukan login, masuk ke menu transaksi, pilih maintenance 

schedular, dan tekan tombol create. Informasi yang harus dimasukkan antara lain: 

location, main equipment, sub equipment, equipment, dan part. Kemudian 

memasukkan tanggal penjadwalan perawatan. 

Untuk melakukan review,  fleet manager harus masuk kedalam sistem, 

masuk ke menu transaksi dan pilih maintenance scheduler, memilih baris dengan 

status “send” pada tabel, pilih action update, klik tombol “reviewed by”, kemudian 

klik submit. 

B. Standard Job 

Standard Job merupakan standar dalam melakukan suatu pekerjaan/tugas. 

Aktivitas ini dibuat oleh technical super intendent, kemudian dilaksanakan oleh 

engineer/officer, dan di-review oleh chief engineer/chief officer. 

Untuk menginputkan standard job baru, seorang technical super intendent 

harus menginputkan informasi terkait detail part kapal hingga ke level part number, 

kemudian memasukkan instruksi untuk melakukan inspeksi pada tabel inspection 

description, dan menekan tombol save. 
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Seorang engineer/officer yang melaksanakan standard job harus melakukan 

update sesuai dengan pekerjaan yang telah dia laksanakan. Engineer/officer 

tersebut harus masuk kedalam sistem, masuk ke menu Transaksi, menu standard 

job, memilih pekerjaan yang telah dia kerjakan, memilih action update, kemudian 

mengubah inspection status dan inspection result, kemudian klik submit untuk 

dilanjutkan ke chief engineer/officer untuk proses review. 

Proses review dilakukan oleh chief engineer/officer sebagai proses koreksi 

terhadap pekerjaan yang telah dikerjakan. Langkah Proses review yang dilakukan 

oleh chief officer/chief engineer antara lain: masuk kedalam sistem, pilih menu 

transaksi, pilih menu standard job, pilih baris dengan status completed pada tabel, 

klik action update, tekan tombol “click as reviewed” dan lakukan submit. 

C. Request List & Part Request 

Request list adalah daftar permintaan barang yang ditujukan pada barang 

yang tersedia di kapal. Request list dibuat oleh seorang officer/engineer, kemudian 

di-review oleh seorang chief officer/chief engineer, dan disetujui oleh technical 

super intendent. 

Untuk menambahkan data request list, seorang officer/engineer harus 

masuk kedalam sistem, klik menu transaksi, klik menu request list, dan klik tombol 

create. Informasi yang harus dimasukkan antara lain informasi mengenai location, 

department, equipment, sub equipment hingga part number, beserta jumlah part 

yang dibutuhkan. 

Proses review dilakukan oleh chief officer/chief engineer dilakukan dengan 

melakukan update pada baris tabel request list dengan status “Send”. Proses 
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approval dilakukan oleh Technical Super Intendent kapal pada baris tabel Request 

list dengan status “Approve”. 

Sama seperti request list, part request merupakan daftar permintaan barang 

yang ditujukan pada barang, harus di-review dan di-approve oleh atasan. Namun 

part request mengacu pada item yang tidak tersedia di kapal dan harus didatangkan 

dari luar kapal. Aktivitas ini dibuat oleh chief officer/chief engineer, kemudian di-

review oleh technical super intendent, dan disetujui oleh fleet manager. 

D. Repair Request, Work Order & Work Order Report 

Repair request adalah permintaan perbaikan yang dibuat oleh 

engineer/officer,  kemudian direview oleh technical super intendent, dan disetujui 

oleh fleet manager. permintaan perbaikan kemudian dilanjutkan oleh technical 

super intendent untuk dilanjutkan menjadi work order. Setiap kegiatan work order 

harus dilaporkan. Laporan ini dibuat dalam bentuk work order report oleh 

Officer/engineer, yang kemudian di-review oleh chief officer/chief engineer, dan 

disetujui oleh technical super intendent. 

4.1.2 Validitas Data 

Penghitungan validitas data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak 

SPSS,  luaran yang dihasilkan mengungkap bahwa empat dari 26 indikator yang 

diuji validitasnya merupakan indikator yang tidak valid karena menghasilkan nilai 

p-value kurang dari alpha yang dikehendaki (0.05), variabel tersebut antara lain: 

p22, p32, p33, p34, dan p37. 

Indikator p22 membahas tentang apakah pengguna dapat dengan mudah 

mengingat fungsi terkait gambar/simbol yang ditampilkan sistem. indikator p32 
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membahas tentang apakah pengguna dapat membaca teks yang ditampilkan pada 

halaman PMS dengan mudah. Indikator p33 membahas tentang apakah pengguna 

dapat dengan mudah berpindah dari halaman satu ke halaman yang lain. Indikator 

P37 membahas mengenai apakah pengguna dapat dengan mudah berinteraksi 

dengan tombol yang ditampilkan. 

Tabel 4.1 Tabel Validitas setiap indikator 

Indikator p-val Ket Indikator p-val Ket 

P11 .000 Valid P36 .000 Valid 

P12 .002 Valid P37 .153 Tidak Valid 

P13 .000 Valid P38 .003 Valid 

P14 .012 Valid P39 .000 Valid 

P21 .004 Valid P41 .003 Valid 

P22 .244 Tidak valid P42 .000 Valid 

P23 .001 Valid P43 .043 Valid 

P24 .000 Valid P44 .007 Valid 

P31 .003 Valid P45 .001 Valid 

P32 .110 Tidak valid P46 .000 Valid 

P33 .103 Tidak valid P47 .003 Valid 

P34 .000 Valid P51 .002 Valid 

P35 .000 Valid P52 .011 Valid 

 

4.1.3 Reliabilitas Data 

Uji Reliabilitas data dilakukan dengan melihat tabel reliability statistics 

pada perangkat lunak SPSS. Sebuah instrumen pengukuran dianggap reliabel jika 

menghasilkan nilai Cronbach’s Alpha tidak kurang dari 0.700, nilai Cronbach’s 

Alpha pada penelitian ini sebesar 0.794.  

Tabel 4.2 Tabel Reliability Statistics 

Cronbach’s 

Alpha 

Cronbach’s Alpha 

Based on 

Standarized Items 

N of Items 

.794 .798 26 
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4.1.4 Statistika Deskriptif Responden 

Statistika deskriptif responden melihat bagaimana karakteristik respon pada 

penelitian ini. Tabel frekuensi respon digunakan untuk membantu menentukan 

prioritas user story. Prioritas user story ditentukan dengan cara menghitung kelas, 

range, dan interval kelas. Kelas dihitung dengan menggunakan rumus: 

 𝐾 = 1 + (3.3 log 4) =  2.98 (4.1) 

 R = 4-1 = 3 (4.2) 

 
𝐼 =

2.98

3
=  0.99 ≈  1 

(4.3) 

Range merupakan selisih dari nilai respon tertinggi dan terendah. 

Sedangkan Interval adalah hasil pembagian antara kelas dan range. Interval respon 

dari rumus diatas sebesar 1. 

Respon dengan konotasi positif dengan rata-rata/mean 3-4 diberi prioritas 

rendah/low. Respon dengan rata-rata/mean 2-3 diberi prioritas menengah/medium. 

Respon dengan rata-rata/mean 1-2 diberi prioritas tinggi/high. Dan sebaliknya 

respon konotasi negatif dengan rata-rata 3-4 diberi prioritas tinggi, 2-3 diberi 

prioritas menengah, dan 1-2 diberi prioritas rendah. 

Respon dengan prioritas tinggi dipetakan pada product backlog. Respon 

dengan prioritas menengah dipetakan pada product backlog jika dinilai memiliki 

implikasi tinggi. Sedangkan respon dengan prioritas rendah diasumsikan tidak 

terjadi masalah pada poin respon tersebut. 
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Tabel 4.3 Tabel Frekuensi Respon 

Id Uraian 

Respon 

mean priority STS 

(1) 

TS 

(2) 

S 

(3) 

SS 

(4) 

Learnabilities 

P11 Saya dapat dengan mudah 

mengenali menu yang ada 

pada PMS 

20 26 9 2 1.877 High 

P12 Saya tidak membutuhkan 

waktu yang lama untuk 

mempelajari letak halaman 

pada PMS 

48 9 0 0 1.157 High 

P13 PMS Menggunakan bahasa 

yang sederhana dan mudah 

saya pahami 

7 6 27 17 2.947 Medium 

P14 Saya merasa bahwa Saya 

masih memerlukan pelatihan 

untuk mengoperasikan PMS 

 

29 28 0 0 1.491 Low 

Memmorabilities 

P21 Saya dapat dengan mudah 

mengingat menu apa yang 

harus ditekan untuk menuju 

halaman tertentu 

 

29 21 4 3 1.667 High 

P22 Warna warna pada elemen 

halaman PMS mengingatkan 

saya pada event tertentu. 

(misal: hijau = sukses, merah = 

gagal/warning) 

 

41 16 0 0 1.280 High 

P23 Saya dapat mengingat letak 

form dan isi yang harus 

diisikan pada form tersebut 

 

6 5 22 24 3.122 Low 

P24 Tata letak Tampilan yang 

konsisten membantu saya 

mengingat elemen yang saya 

cari. (misal: tombol OK selalu 

disebelah kiri tombol Cancel) 

 

15 27 9 6 2.105 Medium 
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Id Uraian 

Respon 

mean priority STS 

(1) 

TS 

(2) 

S 

(3) 

SS 

(4) 

Efficiencies 

P31 Apa yang ditampilkan pada 

PMS membantu mempercepat 

pekerjaan saya. 

11 19 17 10 2.456 Medium 

P32 Saya dapat membaca teks yang 

ditampilkan pada halaman 

PMS dengan mudah 

33 24 0 0 1.421 High 

P33 Ukuran teks yang ditampilkan 

sudah baik (tidak terlalu kecil, 

atau terlalu besar) 

0 0 32 25 3.438 Low 

P34 Saya dapat dengan mudah 

berpindah dari halaman satu ke 

halaman yang lain 

11 30 12 4 2.157 Medium 

P35 Saya dapat mengisikan form 

ketika melakukan input dengan 

cepat 

0 5 31 21 3.280 Low 

P36 Saya dapat dengan cepat 

menemukan informasi yang 

saya cari 

9 9 19 20 2.877 Medium 

P37 Saya dapat dengan mudah 

berinteraksi dengan tombol 

yang ditampilkan (misal: Klik, 

klik kanan)  

0 0 38 19 3.333 Low 

P38 Saya dapat dengan mudah 

berinteraksi dengan link yang 

ditampilkan 

0 0 31 26 3.456 Low 

P39 Saya dapat dengan mudah 

membedakan elemen mana 

yang dapat berinteraksi dengan 

saya (saya bisa membedakan 

simbol mana yang bisa saya 

klik) 

0 0 29 28 3.491 Low 

Errors 

P41 Ukuran teks yang ditampilkan 

memudahkan saya dalam 

mengenali kesalahan yang 

terjadi 

40 17 0 0 1.298 High 

P42 Pemilihan warna teks 

memudahkan saya dalam 

8 19 26 10 2.667 Medium 
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Id Uraian 

Respon 

mean priority STS 

(1) 

TS 

(2) 

S 

(3) 

SS 

(4) 

mengenali kesalahan yang 

terjadi 

P43 Pemilihan warna pada 

tampilan pms memudahkan 

saya mengenali aktivitas 

diselesaikan dengan baik 

0 3 40 14 3.193 Low 

P44 Pms menampilkan contoh hal 

yang benar ketika terjadi 

kesalahan 

35 22 0 0 1.386 High 

P45 Saya tidak membutuhkan 

bantuan orang lain ketika 

terjadi kesalahan 

 

0 2 32 23 3.368 Low 

P46 PMS memberikan tampilan 

yang intuitif untuk 

meminimalisir kesalahan. 

 

18 25 14 0 1.929 High 

P47 Ketika saya melakukan 

kesalahan secara tidak sengaja, 

saya dapat memperbaiki 

sendiri kesalahan tersebut 

1 0 25 31 3.508 Low 

Satisfactions  

P51 Secara garis besar, saya puas 

dengan informasi yang 

ditampilkan PMS 

4 1 38 14 3.087 Low 

P52 Saya dapat membaca informasi 

yang ditampilkan dengan 

nyaman 

0 9 43 5 2.923 Medium 

 

4.1.5 Product Backlog 

Berdasarkan tabel frekuensi respon diatas, user story yang teridentifikasi 

kemudian dirangkai dan dipetakan kedalam product backlog yang kemudian 

digunakan sebagai daftar yang harus dikerjakan dalam sebuah sprint. 
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Tabel 4.4 User Story yang diidentifikasi 

No RID User Story 

1  P11 

P21 

Pengguna sulit mengenali dan mengingat menu yang ada 

pada sistem 

2  P12 Pengguna merasa bahwa memerlukan waktu yang relatif lama 

dalam familiarisasi layout 

3  P42 Pemilihan warna belum mengingatkan user pada event yang 

terjadi pada sistem 

4  P41 

P43 

Pengguna merasa kesulitan dalam membedakan antara teks 

warning dan bukan. Namun aktivitas yang dilakukan secara 

sukses dapat dibedakan. 

5  P44 

P46 

Sistem belum memberikan contoh yang benar sebagai upaya 

mengurangi peluang terjadinya kesalahan 

6  P13 Pengguna merasa bahwa sistem memerlukan adanya 

simplifikasi bahasa yang digunakan 

7  P23, P24 

P31. P36 

Pengguna merasa tata letak beberapa elemen tatap muka 

pengguna tidak konsisten 

8  Isian1 Salah satu pengguna mengeluhkan bahwa bahasa yang 

digunakan tidak konsisten, beberapa elemen ditampilkan 

dalam bahasa inggris, sedangkan beberapa elemen lainnya 

ditampilkan dalam bahasa indonesia 

9  Isian2 Salah satu pengguna (Fleet Technical Manager) 

mengeluhkan bahwa membutuhkan waktu yang lama untuk 

mengisikan form. 

10  Temuan1 tidak ada informasi yang mengindikasikan bahwa pengguna 

sukses masuk kedalam sistem 

Dari User story diatas, disusun product backlog yang berisi story, prioritas, 

dan estimasi pengerjaan. Prioritas pengerjaan dari respon dengan prioritas high 

diberi nilai 3, User story dengan prioritas medium dan isian terbuka diberi nilai 2, 

User story dengan prioritas low diberi nilai 1. Sedangkan nilai estimasi dan prioritas 
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story temuan dari hasil observasi merupakan penilaian peneliti secara subjektif 

dalam menyelesaikan story tersebut. Kolom estimasi merupakan satuan nilai dari 1 

hingga 10 dimana semakin tinggi nilai tersebut, maka usaha yang harus 

dialokasikan untuk menyelesaikan semakin banyak. 

Tabel 4.5 Product Backlog 

BacklogID Story Prioritas Estimasi 

PB1 Pengguna sulit mengenali dan mengingat 

menu yang ada pada sistem 

3 6 

PB2 Pengguna merasa bahwa memerlukan 

waktu yang relatif lama dalam familiarisasi 

layout 

3 7 

PB3 Pemilihan warna belum mengingatkan user 

pada event yang terjadi pada sistem 

2 1 

PB4 Pengguna merasa kesulitan dalam 

membedakan antara teks warning dan 

bukan. Namun aktivitas yang dilakukan 

secara sukses dapat dibedakan. 

3 3 

PB5 Sistem belum memberikan contoh yang 

benar sebagai upaya mengurangi peluang 

terjadinya kesalahan 

3 8 

PB6 Pengguna merasa bahwa sistem 

memerlukan adanya simplifikasi bahasa 

yang digunakan 

2 1 

PB7 Pengguna merasa tata letak beberapa 

elemen tatap muka pengguna tidak 

konsisten 

2 6 

PB8 Salah satu pengguna (Fleet Technical 

Manager) mengeluhkan bahwa 

membutuhkan waktu yang lama untuk 

mengisikan form. 

2 8 

PB9 tidak ada informasi yang mengindikasikan 

bahwa pengguna sukses masuk kedalam 

sistem 

1 3 
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4.2 Sprint Iterasi ke-1 

Setiap iterasi dilakukan dengan melakukan  sprint planning, Sprint, sprint 

review, dan Sprint retrospective. Dengan input berupa beberapa item product 

backlog yang dipilih dan dimasukkan kedalam sprint backlog. 

4.2.1 Planning 

Product backlog yang dipilih pada iterasi sprint pertama adalah PB1, PB3, 

PB4, dan PB9. Masing-masing story kemudian digunakan sebagai acuan dalam 

menentukan daftar satuan task/tugas. Sprint iterasi pertama dijadwalkan dimulai 

pada tanggal 05/11/2018 hingga 09/11/2018. 

Tabel 4.6 Sprint Backlog iterasi pertama 

No Task 

Pengguna sulit mengenali dan mengingat menu yang ada pada sistem (PB1) 

PB1.1 Menyederhanakan model menu baru, mengurangi jumlah klik yang 

harus dilalui pengguna 

PB1.2 Memperbaiki tata bahasa yang dipakai dalam menu 

Pemilihan warna belum mengingatkan user pada event yang terjadi pada sistem 

(PB3) 

PB3.1 Menentukan palet warna yang akan digunakan pada Sistem saat 

terjadi sebuah event 

PB3.2 Menentukan makna prioritas/konsekuensi masing masing warna 

Pengguna merasa kesulitan dalam membedakan antara teks warning dan bukan. 

Namun aktivitas yang dilakukan secara sukses dapat dibedakan. (PB4) 

PB4.1 Membuat desain system alert/warning  

Tidak ada informasi yang mengindikasikan bahwa pengguna sukses masuk 

kedalam sistem (PB9) 

PB9.1 Memperbaiki Login Page 

PB9.2 Membuat header 

PB9.3 Membuat footer 
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4.2.2 Design Sprint 

Design sprint iterasi pertama dilakukan dengan mengerjakan tiap poin task 

yang telah dijabarkan pada tahap planning.  Fase selanjutnya adalah dengan 

mengeksplorasi solusi (diverge) yang akan diterapkan, dan dilanjutkan dengan 

memilih salah satu opsi (converge) untuk dilanjutkan ke fase prototyping. 

 Model menu yang saat ini diterapkan merupakan menu berupa cascaded list 

vertikal di sebelah kiri halaman, sebagai contoh jika seorang second engineer harus 

membuat sebuah request list, pengguna harus menekan tombol menu, transaksi, 

kemudian menu request list untuk masuk ke halaman tersebut. Tata bahasa yang 

digunakan dalam menu saat ini juga dinilai kurang tepat karena tidak menggunakan 

spasi. 

 

Gambar 4.1 Model menu/navigasi saat ini 

Fase diverge menghasilkan dua alternatif model menu yang akan digunakan 

dalam prototype. Tampilan berupa big menu, menu berupa link inline yang 

ditampilkan secara horizontal. Jumlah klik yang harus dilalui pada model menu saat 

ini sebanyak tiga klik, begitu juga dengan model tampilan big menu. Dengan 

menggunakan model big menu, pengguna harus menuju pada halaman big menu 

setiap kali harus berpindah halaman/aktivitas. 
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Gambar 4.2 Output fase diverge model tampilan menu 

Berikut tabel rangkuman fase diverge untuk model tampilan menu untuk 

masing masing alternatif: 

Tabel 4.7 Konsiderasi tampilan menu 

Alternatif Konsiderasi 

Big Menu Kelebihan: 

1. Terdapat halaman khusus navigasi 

2. Ukuran tombol yang digunakan sebagai menu lebih 

besar 
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Alternatif Konsiderasi 

3. Selain menggunakan label, tombol yang digunakan 

sebagai menu juga menggunakan gambar 

Kekurangan: 

1. Pengguna harus masuk ke halaman navigasi (menu) 

untuk berpindah halaman 

2. Jumlah klik yang harus dilalui pengguna lebih banyak 

dari pada alternatif menu Inline 

Inline Menu Kelebihan: 

1. Jumlah klik yang harus dilalui oleh pengguna lebih 

sedikit jika dibandingkan dengan alternatif big menu 

2. Selalu ditampilkan dibawah header 

3. Pengguna dapat langsung berpindah dari satu halaman 

ke halaman lain 

Kekurangan: 

1. Jika menu yang harus ditampilkan banyak dan 

menggunakan kalimat yang panjang, tampilan inline 

menu terkesan penuh. 

2. Tidak menampilkan gambar/icon. 

 

Pengguna cukup melalui satu kali klik pada model tampilan menu inline 

karena model menu ini selalu ditampilkan dibawah header aplikasi. Model menu 

yang dipilih pada fase converge adalah model tampilan menu inline. 

 

 Prototype menu yang dibangun memungkinkan pengguna masuk dalam 

halaman yang diinginkan dengan melalui satu klik saja, selisih jumlah klik harus 

dilalui pengguna ini dipercaya dapat membantu mengurangi kompleksitas dalam 

mengingat menu yang harus ditekan oleh user.  

 
Gambar 4.3 Tampilan header saat ini 
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Header yang dibuat juga menampilkan informasi tentang sistem beserta 

informasi penggunanya. Hal ini diharapkan dapat memberikan informasi bahwa 

pengguna telah sukses masuk kedalam sistem. Informasi mengenai versi sistem 

yang sedang berjalan beserta kontak bantuan ditampilkan pada bagian footer sistem. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Prototype tampilan Header dan Footer 

 

Fase diverge dalam mengeksplorasi desain alert/warning menghasilkan 

beberapa alternatif. Desain alert/warning yang diajukan fokus pada penggunaan 

sudut alert-box.  

 

Gambar 4.5 Luaran fase diverge alert-box 

Berikut tabel rangkuman fase diverge untuk model tampilan alert-box untuk 

masing-masing alternatif: 
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Tabel 4.8 Konsiderasi tampilan alert box 

Alternatif Konsiderasi 

Alternatif 

A 

Kelebihan: 

1. Menggunakan sudut siku-siku. Sudut siku-siku dinilai 

memberikan nilai yang tegas dan diharapkan dapat 

mengambil perhatian mata pengguna. 

Kekurangan: 

1. Lokasi gambar/icon berada di sebelah kiri, perhatian 

pengguna terarah ke gambar, sedangkan prioritas 

informasi seharusnya berada pada teks alert-box yang 

ditampilkan. 

Alternatif 

B 

Kelebihan: 

1. Konsisten dengan tampilan elemen UI yang lain: card, 

forms, button, dsb 

Kekurangan: 

1. Tidak memberikan kesan tegas karena menggunakan 

sudut yang melengkung 

2. Lokasi gambar/icon berada di sebelah kiri, perhatian 

pengguna terarah ke gambar, sedangkan prioritas 

informasi seharusnya berada pada teks alert-box yang 

ditampilkan. 

Alternatif 

C  

Kelebihan: 

1. Menggunakan sudut siku-siku. Sudut siku-siku dinilai 

memberikan nilai yang tegas dan diharapkan dapat 

mengambil perhatian mata pengguna. 

2. Gambar bersifat suplementary. Teks ditampilkan di 

sebelah kanan, perhatian pengguna tetap terarah pada 

informasi yang ditampilkan, tidak pada gambar. 

Kekurangan: 

1. Dengan menggunakan sudut siku-siku, menimbulkan 

kesan yang tidak konsisten terhadap elemen UI yang 

lain  
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Desain alert-box A menggunakan sudut siku-siku tajam dan meletakkan 

icon disisi kiri kotak. Desain alert-box B menggunakan sudut melengkung 

(rounded). Desain alert-box C meletakkan icon disebelah kanan kotak dan 

menggunakan sudut siku-siku.  

Keputusan yang dipilih pada fase converge adalah menggunakan desain 

alert-box C. Sudut siku-siku tajam dipilih karena dinilai memberikan sifat tegas, 

sedangkan icon yang ditampilkan disebelah kanan memberikan informasi sekunder 

mengenai warning yang terjadi tanpa harus melewatkan teks/informasi utama. 

Warna yang digunakan pada alert-box dikembangkan pada fase converge. 

Standar palet warna tersebut terdiri dari warna merah, kuning, hijau, dan abu-abu. 

Setiap warna juga memiliki makna terhadap konsekuensi yang muncul dari alert-

box. Alert-box dengan warna merah menandakan bahwa peringatan yang muncul 

memiliki konsekuensi tinggi atau menandakan suatu kegagalan. Warna kuning 

memiliki makna konsekuensi yang lebih rendah dan dapat ditolelir. Warna hijau 

menandakan adanya aktivitas yang sukses, dan warna abu-abu digunakan sebagai 

info dan tidak memiliki konsekuensi. 
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Gambar 4.6 Palet warna yang dipakai pada alert-box 

 

Palet warna diatas juga digunakan dalam elemen sistem yang lain, sebagai 

contoh status/state sebuah pekerjaan. Pekerjaan overdue akan diberi warna merah, 

pekerjaan yang selesai akan selalu ditandai dengan warna hijau, pekerjaan on 

progress diberi warna biru. 

 

 
Gambar 4.7 Prototype tampilan alert-box 
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Desain halaman login saat ini tidak memberikan informasi kepada 

pengguna mengenai sistem, penulis juga menemukan beberapa inkonsistensi 

bahasa penggunaan kata sign-in dan login yang pada dasarnya memiliki makna 

yang sama. Selain itu pemilihan warna latar pada form login memiliki banyak ruang 

untuk perbaikan. 

 

Gambar 4.8 Desain tampilan halaman login saat ini 

Fase diverge pada satuan pekerjaan membuat login page menghasilkan tiga 

alternatif desain. Desain pertama menampilkan form tepat ditengah layar. Desain 

ini mengadaptasi tampilan login yang diterapkan pada saat ini. Desain yang kedua 

dan ketiga menampilkan form login di sisi sebelah kanan layar. Yang membedakan 

antara desain kedua dan ketiga adalah letak label form login. Form login kedua 

meletakkan label secara linear vertikal, sedangkan form login ketiga meletakkan 

label dan text-box secara horizontal. 
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Gambar 4.9 Luaran fase diverge halaman login 

Berikut tabel rangkuman fase diverge untuk model tampilan halaman Login 

untuk masing masing alternatif: 

Tabel 4.9 Konsiderasi tampilan halamanlogin 

Alternatif Konsiderasi 

Alternatif 

Pertama 

Kelebihan: 

1. Form ditampilkan ditengah layar. 

2. Perhatian pengguna fokus ke tengah layar untuk 

melakukan login. 

Kekurangan: 

1. Tidak ada ruang lebih untuk tampilan gambar 

2. Hanya sisi tengah layar yang dapat dimanfaatkan 

Alternatif 

Kedua 

Kelebihan: 

1. Sisi kiri layar dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk 

menampilkan gambar, info, banner. 

2. Memanfaatkan seluruh lebar layar 
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Alternatif Konsiderasi 

Kekurangan: 

1. Form tidak berada di tengah layar 

Alternatif 

Ketiga 

Kelebihan: 

1. Sisi kiri layar dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk 

menampilkan gambar, info, banner. 

2. Memanfaatkan seluruh lebar layar 

Kekurangan: 

1. Form tidak berada di tengah layar 

2. Label form ditampilkan secara horizontal. 

 

Tampilan desain halaman login yang dipilih pada fase converge dan 

dilanjutkan pada fase prototype adalah opsi desain kedua. Prototype yang dibuat 

memberikan informasi mengenai aplikasi yang sedang diakses oleh pengguna. 

Selain itu perhatian pengguna juga diarahkan pada judul form “Log in” sehingga 

pengguna tau bahwa mereka harus melakukan login dengan memasukkan email dan 

password.  

Alert-box ditampilkan setelah judul form diharapkan dapat mengambil 

perhatian pengguna bahwa telah terjadi kegagalan dalam memasuki sistem karena 

email dan password yang salah. Latar belakang putih pada form login yang baru 

diharapkan memberikan kontras warna yang baik. 
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Gambar 4.10 Prototype halaman login beserta contoh error 

Dasar pemikiran perubahan yang desain yang dilakukan pada proses design 

sprint iterasi pertama dirangkum pada tabel design sprint rationale dibawah ini: 

Tabel 4.10 Tabel Design Sprint Rationale iterasi pertama 

No Task Rationale Implications 

PB1.1 Menyederhanakan 

model menu,  

mengurangi jumlah 

klik yang harus 

dilalui pengguna 

Dengan model menu 

yang sederhana, 

pengguna diharapkan 

dapat lebih mudah 

mengingat menu 

mana yang harus 

ditekan. 

Dengan mengurangi 

jumlah klik yang 

harus dilalui, 

pengguna dapat 

berpindah dari satu 

halaman ke halaman 

lain dengan lebih 

cepat 

model menu yang 

kompleks atau 

bertingkat 

mengurangi 

kebutuhan pengguna 

untuk mengingat 

menu apa yang harus 

ditekan untuk sampai 

ke halaman tertentu. 



69 

 

 

 

No Task Rationale Implications 

PB1.2 Memperbaiki tata 

bahasa yang dipakai 

dalam menu 

Dengan tata bahasa 

yang baik, pengguna 

tidak perlu menebak 

apa yang dimaksud 

oleh sistem 

Tata Bahasa yang 

tidak baik berpotensi 

membuat pengguna 

kesulitan  bernavigasi 

dalam sistem 

PB3.1 Menentukan palet 

warna yang akan 

digunakan pada 

Sistem saat terjadi 

sebuah event. 

Dengan palet warna 

yang terstandarisasi, 

pengguna dapat 

mengartikan 

beberapa elemen 

seperti warning/alert 

yang terjadi pada 

sistem. 

Ketika sistem 

memberikan 

warning/alert dengan 

warna yang tidak 

terstandar, pengguna 

berpotensi secarara 

tidak sengaja 

mengabaikan 

kejadian tersebut. 

PB3.2 Menentukan makna 

prioritas/konsekuensi 

masing masing 

warna. 

PB4.1 Membuat desain 

system alert/warning. 

Desain alert/warning 

yang baik mampu 

mengambil alih 

perhatian pengguna 

tentang konsekuensi 

yang mungkin terjadi 

terhadap sistem. 

Pengguna berpotensi 

secara tidak sengaja 

mengabaikan 

kejadian/warning 

yang seharusnya 

mendapat perhatian. 

PB9 Tidak ada informasi 

yang 

mengindikasikan 

bahwa pengguna 

sukses masuk 

kedalam sistem. 

Pengguna harus tau 

sedang berada di 

halaman apa, 

sehingga pengguna 

tidak perlu menduga 

sedang berada di 

halaman apa. 

Pengguna harus 

menebak sedang 

berada pada halaman 

apa. 
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4.2.3 Review 

Seluruh item sprint backlog pada sprint iterasi pertama selesai tepat waktu. 

Koreksi hanya dilakukan pada item PB3.1, palet warna sebelum review dinilai 

terlalu gelap. Koreksi dilakukan ketika sprint review sehingga tidak perlu 

mengubah product backlog. 

 

Gambar 4.11 Palet warna sebelum (kiri) dan sesudah (kanan) koreksi 

Tabel 4.11 Daftar item sprint review iterasi pertama 

No Task Ket 

Pengguna sulit mengenali dan mengingat menu yang ada pada sistem (PB1) 

PB1.1 Menyederhanakan model menu baru, mengurangi jumlah 

klik yang harus dilalui pengguna 

Done 

PB1.2 Memperbaiki tata bahasa yang dipakai dalam menu Done 

Pemilihan warna belum mengingatkan user pada event yang terjadi pada sistem 

(PB3) 

PB3.1 Menentukan palet warna yang akan digunakan pada Sistem 

saat terjadi sebuah event 

Done* 
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No Task Ket 

PB3.2 Menentukan makna prioritas/konsekuensi masing masing 

warna 

Done 

Pengguna merasa kesulitan dalam membedakan antara teks warning dan bukan. 

Namun aktivitas yang dilakukan secara sukses dapat dibedakan. (PB4) 

PB4.1 Membuat desain system alert/warning  Done 

Tidak ada informasi yang mengindikasikan bahwa pengguna sukses masuk 

kedalam sistem (PB10) 

PB10.1 Memperbaiki Login Page Done 

PB10.2 Membuat header Done 

PB10.3 Membuat footer Done 

Ket: * = Selesai setelah koreksi 

4.2.4 Retrospective 

Sprint retrospective pada iterasi pertama mengungkap bahwa penjadwalan 

dan alur pengerjaan tiap satuan tugas/task berjalan dengan baik, namun detil dalam 

pembahasan item product backlog dapat dikembangkan lebih lanjut. 

What went great? 

Apa saja yang berjalan dengan baik? 

• Penjadwalan 

• Alur pengerjaan 

What can be learned? 

Apa yang dapat dipelajari? 

• - 

 

What is lacked? 

Apa yang masih kurang? 

• Detil dalam pembahasan item 

product backlog pada fase 

understanding 

What went wrong? 

Apa yang tidak sesuai rencana? 

• - 

Gambar 4.12 Kuadran Sprint Retrospective iterasi pertama 

 

4.3 Sprint Iterasi ke-2 

Sama seperti sprint iterasi pertama, sprint iterasi kedua dan ketiga  

merupakan serangkaian proses yang diulang, mulai dari planning hingga 
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retrospective, yang membedakan pada iterasi kedua ini adalah item product backlog 

yang akan dikerjakan. 

4.3.1 Planning 

Product backlog yang dipilih pada iterasi sprint kedua adalah PB2, PB7,  

dan PB6. Sprint iterasi kedua dijadwalkan dimulai pada tanggal 12/11/2018 hingga 

16/11/2018. 

Tabel 4.12 Sprint Backlog Iterasi kedua 

No Task 

Pengguna merasa bahwa memerlukan waktu yang relatif lama dalam 

familiarisasi layout (PB2) 

PB2.1 Menata ulang dashboard, mengubah pie chart menjadi donut chart 

Pengguna merasa tata letak beberapa elemen tatap muka pengguna tidak 

konsisten (PB7) 

PB7.1 Merancang bentuk tampilan aktivitas 

PB7.2 Mengkategorikan tabel aktivitas berdasarkan state pekerjaan 

Pengguna merasa bahwa sistem memerlukan adanya simplifikasi bahasa yang 

digunakan (PB6) 

PB6.1 Memperbaiki bahasa yang digunakan pada dashboard 

 

4.3.2 Design Sprint 

Fase understanding pada iterasi kedua dimulai dengan membahas mengenai 

rasional dan implikasi dari empat satuan pekerjaan/task yang dikembangkan pada 

proses sprint planning. 

 Langkah pengumpulan alternatif desain pada fase diverge dilakukan dengan 

menggambar wireframe sederhana diatas kertas untuk kemudian dipilih dan diubah 

menjadi prototype. Namun tidak semua satuan pekerjaan/task menghasilkan 
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beberapa alternatif, contohnya pada satuan pekerjaan pemilihan palet warna, fase 

diverge pada satuan pekerjaan tersebut hanya menghasilkan satu alternatif. 

 Desain dashboard saat ini menampilkan daftar history description diantara  

dua buah pie chart. Grafik pie-chart yang ditampilkan pada dashboard saat ini 

memiliki judul dan indikator yang dinilai penulis redundan. Judul pie chart 

dituliskan dua kali, ditambah setiap indikator yang ditampilkan juga menyebutkan 

judul piechart tersebut alih-alih hanya menyebutkan status/label satuan datanya 

saja.  

Penggunaan bahasa pada history description juga dapat diperbaiki dari 

“Non Critical Routine Equip Maintenance Job Scheduled” menjadi “Scheduled 

Non-critical Routine Equipment Maintenance Job”, begitu juga deskripsi yang lain. 

 

Gambar 4.13 Desain dashboard saat ini 

 

Kedua alternatif tampilan dashboard yang ditata ulang mengubah tampilan 

grafik pie chart menjadi donut chart. Grafik ini dipilih karena dinilai memberikan 

lebih banyak ruang bagi mata dan mengalihkan pandangan pengguna ke informasi 

yang diberikan sistem ketimbang sisi estetika dari pie chart. 



74 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Luaran fase diverge halaman dashboard 

Berikut tabel rangkuman fase diverge model tampilan dashboard untuk 

masing masing alternatif: 
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Tabel 4. 13 Konsiderasi tampilan dashboard 

Alternatif Konsiderasi 

Alternatif 

Pertama 

Kelebihan: 

1. Kontras antara teks dan background lebih baik jika 

dibandingkan dengan alternatif lain 

2. Elemen dashboard satu dengan yang lain terlihat lebih 

terpisah. 

3. Fokus pandangan pengguna terkotak-kotak per-elemen 

dashboard 

Kekurangan: 

1. Membutuhkan ruang untuk memisahkan satu elemen 

dashboard dengan yang lain 

Alternatif 

Kedua 

Kelebihan: 

1. Memberikan kesan halaman dashboard yang luas 

karena tidak memerlukan background. 

Kekurangan: 

1. Memberikan kesan elemen dashboard yang menyatu. 

2. Berpotensi lebih mudah mendistraksi pengguna karena 

mata pengguna tidak diarahkan ke salah satu elemen 

dashboard 

 

Selain itu keduanya juga memindahkan daftar history description ke sebelah 

kiri layar dan pie chart disebelah kanan layar. Fase converge halaman dashboard 

memutuskan bahwa desain alternatif A yang akan dilanjutkan ke fase prototyping. 
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Gambar 4.15 Prototype desain tampilan dashboard 

Prototype desain tampilan yang dibuat menggunakan palet warna yang telah 

ditentukan pada iterasi pertama. Aktivitas dengan status completed diberi warna 

hijau, Aktivitas dengan status overdue diberi warna merah karena memiliki nilai 

konsekuensi tinggi, aktivitas on progress diberi warna biru, dan aktivitas yang telah 

dijadwalkan diberi warna abu-abu. Selain itu dengan memindahkan model menu 

menjadi horizontal, sistem yang dijalankan memiliki lebih banyak ruang horizontal 

pada layar, sehingga jumlah kolom yang tersedia pada dashboard meningkat dari 

tiga kolom informasi, menjadi empat kolom informasi. 

Tampilan utama pada setiap aktivitas pada sistem ini disajikan dalam bentuk 

tabel. Oleh karena itu tabel menjadi elemen utama pada setiap aktivitas, pengguna 

dihadapkan dengan sebuah tabel beserta tombol action yang bisa dilakukan 

pengguna. Pengguna harus melakukan klik pada header kolom status untuk 

mengurutkan pekerjaan berdasarkan status/state pekerjaan tersebut. 
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Gambar 4.16 Desain tabel approval work report 

Sebagai Contoh, desain tabel Approval Work report dan desain tabel 

approval request list pada dasarnya sama, yang membedakan hanya jumlah dan 

nama kolom tabel yang sedang aktif. Tabel approval work report memiliki tujuh 

kolom, sedangkan tabel approval request list memiliki enam kolom. 

 

Gambar 4.17 Desain tabel approval request list 

Fase diverge untuk menyelesaikan masalah ini dilakukan dengan membuat 

dua alternatif halaman dimana tabel yang dikategorikan berdasarkan state/status 

pekerjaan. State tersebut antara lain pekerjaan yang telah disubmit oleh pengguna 

sebagai ‘sent’ pekerjaan yang telah diketahui oleh atasan diberi status 
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‘rejected/approved’, dan yang terakhir jika pekerjaan sudah selesai diberi status 

‘done’.  

 
Gambar 4.18 Luaran fase diverge halaman aktivitas 

Berikut tabel rangkuman fase diverge model tampilan halaman aktivitas 

untuk masing masing alternatif: 
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Tabel 4.14 Konsiderasi tampilan halaman aktivitas 

Alternatif Konsiderasi 

Alternatif 

Pertama 

Kelebihan: 

1. Menampilkan lebih banyak tabel state aktivitas 

dibandingkan dengan alternatif lain. 

Kekurangan: 

1. Jumlah kolom yang dapat ditampilkan tiap tabel lebih 

sedikit jika dibandingkan dengan alternatif lain. 

2. Ada potensi memberikan informasi yang ambigu jika 

dua atau lebih tabel ditampilkan secara bersebelahan. 

Alternatif 

Kedua 

Kelebihan: 

1. Informasi ditampilkan secara linear dari atas ke bawah 

2. Perhatian pengguna fokus pada satu garis dari atas ke 

bawah. 

3. Jumlah kolom yang ditampilkan dalam satu tabel lebih 

banyak jika dibandingkan dengan alternatif lain. 

Kekurangan: 

1. Jumlah tabel yang ditampilkan dalam satu waktu tidak 

lebih banyak dari alternatif lain. 

 

Alternatif pertama menampilkan tampilan tabel dalam sebuah card yang 

ditampilkan secara mosaik. Model layout ini mampu menampilkan banyak 

informasi dalam satu layar. Sedangkan alternatif kedua menampilkan tabel secara 

linear. Model layout linear seperti ini tidak dapat memberikan informasi yang lebih 

banyak dibandingkan model mosaik, namun perhatian pengguna cukup terarah 

pada satu garis. Alternatif yang dipilih pada fase converge adalah alternatif kedua, 

dimana tabel ditampilkan secara linear vertikal untuk mengurangi potensi informasi 

yang ambigu jika dua atau lebih tabel ditampilkan secara bersebelahan. 
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Gambar 4.19 Prototype desain tampilan aktivitas request list 

Tabel yang memberikan pilihan action bagi penggunanya ditampilkan di 

urutan paling atas, diikuti dengan pekerjaan yang on progress, dan pekerjaan yang 

sudah selesai/done. Tombol untuk menambah data diperbesar dan diubah menjadi 

rounded button, rounded button dipilih karena dinilai lebih mudah mencolok karena 

berbeda dibandingkan dengan elemen-elemen tampilan yang lain. Label yang 

digunakan dalam tombol pembuatan data juga diubah menjadi satu kalimat lengkap 

untuk memberikan informasi tambahan mengenai aktivitas yang akan dilakukan, 

jadi tombol pembuatan data yang pada desain lama hanya diberi label “Create” 

diubah menjadi “New Request List, New Work Order” dan seterusnya. 
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Selain itu pengguna juga disajikan dengan tabel yang bersifat colapsible. 

Tabel ini dapat ditutup sementara jika pengguna ingin fokus terhadap salah satu 

tabel. 

 
 

Gambar 4.20 Prototype desain tampilan aktivitas request list dengan tabel on 

progress dan request done tertutup/collapsed 

 

Dasar pemikiran perubahan yang desain yang dilakukan pada proses design 

sprint iterasi kedua dirangkum pada tabel design sprint rationale dibawah ini: 

Tabel 4.15 Tabel Design Sprint Rationale iterasi kedua 

No Task Rationale Implications 

PB2.1 Menata ulang 

dashboard, 

mengubah pie chart 

menjadi donut chart 

Donut chart 

memberikan ruang 

kosong yang lebih 

baik tanpa 

menghilangkan 

manfaat yang 

didapatkan pada pie 

chart 

Ruang kosong pada 

donut chart dapat 

dimanfaatkan dengan 

memberikan detil 

informasi dengan 

mempertahankan 

desain tampilan yang 

sederhana 

 

PB7.1 Merancang bentuk 

tampilan aktivitas 

Dengan dibentuknya 

standar, maka 

tampilan akan 

Membentuk tampilan 

yang konsisten akan 

membantu pengguna 
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No Task Rationale Implications 

menjadi lebih 

konsisten  

menemukan 

informasi yang akan 

dicari. 

PB7.2 Mengkategorikan 

tabel aktivitas 

berdasarkan state 

pekerjaan 

Dengan tabel yang 

terkategori 

berdasarkan status, 

pengguna tidak perlu 

melakukan klik untuk 

mensortir tabel. 

Layout yang tidak 

teratur berpotensi 

memperlambat 

proses familiarisasi 

tata letak elemen. 

PB6.1 Memperbaiki bahasa 

yang digunakan pada 

dashboard 

Dashboard 

merupakan halaman 

dimana informasi 

ditampilkan secara 

garis besar. Bahasa 

yang digunakan 

harus mudah 

dipahami sehingga 

informasi yang 

ditampilkan benar-

benar sesuai dengan 

maksudnya/tidak 

ambigu 

Tata bahasa yang 

kurang baik 

berpotensi 

menyulitkan 

pengguna dalam 

mencerna informasi 

yang diberikan 

sistem 

 

4.3.3 Review 

Review yang dilakukan pada setiap satuan pekerjaan/task pada sprint iterasi 

kedua tidak membutuhkan koreksi, sehingga tidak perlu mengubah product 

backlog. 

Tabel 4.16 Daftar item sprint review iterasi kedua 

No Task Ket 

Pengguna merasa bahwa memerlukan waktu yang relatif lama dalam 

familiarisasi layout (PB2) 

PB2.1 Menata ulang dashboard Done 

Pengguna merasa tata letak beberapa elemen tatap muka pengguna tidak 

konsisten (PB7) 
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No Task Ket 

PB7.1 Merancang bentuk tampilan aktivitas Done 

PB7.2 Mengkategorikan tabel aktivitas berdasarkan state pekerjaan Done 

Pengguna merasa bahwa sistem memerlukan adanya simplifikasi bahasa yang 

digunakan (PB6) 

PB6.1 Memperbaiki bahasa yang digunakan pada dashboard Done 

 

4.3.4 Retrospective 

Sprint pada iterasi kedua berakhir sesuai rencana pada tanggal 16/11/2018. 

Waktu dan alur pengerjaan berjalan dengan baik. 

What went great? 

Apa saja yang berjalan dengan baik? 

• Alur pengerjaan 

• Waktu pengerjaan 

 

What can be learned? 

Apa yang dapat dipelajari? 

• - 

 

What is lacked? 

Apa yang masih kurang? 

• - 

 

 

What went wrong? 

Apa yang tidak sesuai rencana? 

• - 

Gambar 4.21 Kuadran Sprint Retrospective iterasi kedua 

4.4 Sprint Iterasi ke-3 

Sprint iterasi ketiga fokus pada penataan lokasi form dan pembuatan 

halaman tutorial sebagai upaya untuk mengurangi peluang terjadinya kesalahan 

pada aktivitas tertentu. 

4.4.1 Planning 

Dua user story yang diselesaikan dalam sprint iterasi ketiga adalah 

menanggulangi keluhan pengguna merasa bahwa membutuhkan waktu yang lama 

dalam mengisikan form pada desain yang saat ini diterapkan, dan berupaya untuk 
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mengurangi peluang terjadinya kesalahan dengan memberikan contoh yang benar. 

Sprint iterasi ketiga dilaksanakan pada tanggal 19/11/2019 hingga tanggal 

23/11/2019. 

Tabel 4.17 Sprint Backlog iterasi Ketiga 

No Task 

Salah satu pengguna (Fleet Technical Manager) mengeluhkan bahwa 

membutuhkan waktu yang lama untuk mengisikan form. (PB8) 

PB8.1 Menata ulang layout tampilan form input 

PB8.2 Menata ulang tampilan proses acknowledge/approve 

Sistem belum memberikan contoh yang benar sebagai upaya mengurangi 

peluang terjadinya kesalahan (PB5) 

PB5.1 Membuat layout tampilan Tutorial Create 

PB5.2 Membuat layout tampilan Tutorial Input/Save/Submit 

PB5.3 Membuat layout tampilan Tutorial Edit/Acknowledge/Approve 

PB5.4 Membuat layout tampilan Tutorial kembali ke dashboard 

PB5.4 Membuat layout tampilan Tutorial Login & Logout 

 

4.4.2 Design Sprint 

Fase understanding untuk mengatasi keluhan bahwa pengguna 

membutuhkan waktu yang lama dalam mengisikan form dilihat dari aspek alur 

pandangan visual pengguna. Desain form input dan form acknowledge/review yang 

saat ini diterapkan membagi layar menjadi dua atau tiga kolom isian, hal ini 

dikhawatirkan dapat membagi alur pandangan visual pengguna yang idealnya 

mengisi form secara linear atau urut dari atas kebawah.  



85 

 

 

 

 
Gambar 4.22 Alur pandangan pengguna dalam proses input form 

Desain form yang saat ini diterapkan dalam proses acknowledge/review juga 

menampilkan informasi dalam bentuk kotak text-input/input box yang ter-disable, 

sedangkan secara fungsional pihak yang melakukan acknowledge/review tidak 

diijinkan untuk melakukan perubahan. Keputusan desain seperti ini membuka 

kemungkinan terjadinya kesalahpahaman bagi pengguna, idealnya informasi yang 

hanya dapat dibaca oleh pengguna disajikan dalam bentuk teks. 



86 

 

 

 

 
Gambar 4.23 Desain Form Review saat ini 

Untuk melakukan proses review/acknowledge, pengguna harus menekan 

tombol update pada tabel di halaman aktivitas terkait. Pihak yang melakukan 
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review tidak dapat melakukan perubahan apapun kecuali mengubah tanggal 

penyelesaian, menekan tombol “click as Reviewed” dan melakukan save/submit.  

 
Gambar 4.24 Input inspection status 

Pemilihan input pada kotak inspection status dan inspection result pada 

desain yang saat ini ditampilkan menggunakan tabel dengan lima kolom untuk 

menata letak elemen input. Kolom pertama, kedua, dan ketiga diisi dengan 

checkbox untuk inspection status completed, In Progress, dan On Hold. Kolom ke 

empat dan ke lima diisi dengan checkbox inspection status pass dan fail. 

 Pemilihan input pada kotak inspection status dan inspection result juga 

dirasa kurang tepat karena menggunakan checkbox, sedangkan opsi yang dapat 

dipilih masing-masing hanya satu pilihan baik pada inspection status dan result.  

 
Gambar 4.25 Tata letak input Inspection Description saat ini 

 Desain saat ini menggunakan tabel untuk menata beberapa elemen tampilan, 

sebagai contoh elemen tampilan Inspection description. Inspection description 

digunakan untuk menambah deskripsi inspeksi, dalam satu dokumen, deskripsi 

inspeksi dapat diisikan lebih dari satu kali. untuk menambahkan deskripsi baru, 
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pengguna harus mengisi deskripsi di kolom ke-2, kemudian menekan tombol “ + “ 

pada kolom ke-4. 

 

Gambar 4.26 Tata letak input untuk menambahkan equipment pada dokumen 

Maintenance Schedular saat ini 

 

Tata letak input Maintenance schedular juga ditampilkan dalam bentuk 

tabel dengan 19 kolom. Kolom pertama digunakan untuk memberikan informasi 

nomor kepada pengguna. Kolom kedua dan ketiga digunakan untuk menginputkan 

Equipment beserta Part-nya. Kolom ke-4 hingga ke-19 digunakan untuk 

mengisikan tanggal periode maintenance. Sedangkan kolom terakhir digunakan 

sebagai tombol yang harus ditekan ketika ingin menambahkan equipment lain yang 

akan ditambahkan. 
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Gambar 4.27 Fase Diverge tata-letak form 

 

Berikut tabel rangkuman fase diverge tampilan tata-letak form untuk masing 

masing alternatif: 

Tabel 4.18 Konsiderasi tampilan tata-letak form 

Alternatif Konsiderasi 

Alternatif 

Pertama 

Kelebihan: 

1. Form ditampilkan ditengah layar. 

2. Perhatian pengguna fokus ke tengah layar untuk 

melakukan aktivitas 

Kekurangan: 

1. Tidak memanfaatkan seluruh lebar layar 

2. Informasi yang ditampilkan dalam satu waktu lebih 

sedikit jika dibandingkan dengan alternatif lain 

Alternatif 

Kedua 

Kelebihan: 

1. Mampu menampilkan lebih banyak informasi dalam 

satu waktu jika dibandingkan dengan alternatif desain 

yang lain. 

2. Memanfaatkan seluruh lebar layar 
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Alternatif Konsiderasi 

Kekurangan: 

1. Pengguna harus mengarahkan pandangan ke sisi kanan 

dan kiri layar secara bergantian 

 

Fase diverge tata letak form dilakukan dengan membuat dua alternatif 

desain. Alternatif Desain pertama menggunakan kontainer form yang membuat 

tampilan form sedikit lebih menjorok ke tengah layar dan menampilkan form dari 

atas kebawah dalam satu kolom. Tampilan dengan kontainer seperti ini diharapkan 

dapat mengambil perhatian pengguna sehingga tidak terdistraksi dalam mengisikan 

form. Alternatif kedua memanfaatkan lebar layar dan membagi tata letak form  

menjadi dua kolom. Dengan membagi tata letak menjadi dua kolom, diharapkan 

sistem dapat menampilkan lebih banyak informasi dalam satu waktu jika 

dibandingkan dengan tampilan alternatif pertama. 

Fase diverge untuk tata letak form juga membahas mengenai alternatif 

desain untuk tampilan inspection status & result dan menghasilkan dua alternatif 

desain. Desain pertama memisahkan antara kotak antara inspection status dan 

inspection result. Sedangkan alternatif desain kedua tetap menggabungkan kedua 

kotak tersebut dan memisahkan inspection status dan result dengan sebuah 

separator. 
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Gambar 4.28 Alternatif desain untuk tampilan inspection status & result 

Berikut tabel rangkuman fase diverge model tampilan inspection status & 

result untuk masing masing alternatif: 

Tabel 4.19 Konsiderasi tampilan dashboard 

Alternatif Konsiderasi 

Alternatif 

Pertama 

Kelebihan: 

1. Dengan menggabungkan kotak inspection status dan 

result, pengguna tau bahwa dua hal tersebut saling 

terkait. 

2. Dengan menggabungkan kotak inspection status dan 

result, memungkinkan kolom komentar untuk 

dimasukkan kedalam card inspection. 

Kekurangan: 

1. Tidak memberikan kesan step-by-step karena membaur 

Alternatif 

Kedua 

Kelebihan: 

1. Pengguna tau bahwa antara inspection status dan result 

diisikan secara step by step. 

Kekurangan: 

1. Kolom komentar tidak dapat dimasukkan kedalam card 
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Alternatif desain yang dipilih pada fase converge tata letak form adalah 

alternatif pertama/A, sedangkan untuk tampilan inspection status & result adalah 

alternatif kedua/B. 

Prototype tata letak form dibuat dengan menggunakan alternatif desain yang 

telah diputuskan pada fase converge. Form ditampilkan dalam sebuah container 

dengan latar berwarna putih. 

 
Gambar 4.29 Prototype form Standard Job 

Prototype form yang dibuat menampilkan informasi tentang nomer 

dokumen (standard job no: ) sebagai sebuah plain-text, tidak sebuah text-box yang 

di-disable karena penomoran tersebut dilakukan secara otomatis oleh sistem. 

prototype form yang dibuat juga mengkategorikan input berdasarkan informasi 

yang harus dimasukkan pada dokumen dengan menggunakan spasi yang berbeda 



93 

 

 

 

antara informasi sangat terkait dengan informasi yang lainnya. Pada desain 

sebelumnya, elemen input yang digunakan untuk memilih equipment criticality 

adalah option box, sedangkan pilihan yang diberikan hanya dua buah item, yaitu 

Critical dan Non-Critical oleh karena itu elemen input yang dipakai pada prototype 

diubah menjadi radio button 

. Tata letak input untuk menambahkan equipment pada dokumen 

Maintenance Schedular pada prototype  yang dibuat ditampilkan secara vertikal 

dan tidak lagi menggunakan tampilan tabel sebagai alat untuk melakukan input, 

namun tabel hanya digunakan untuk menampilkan data yang telah diinput dan 

ditambahkan kedalam dokumen. 

 
Gambar 4.30 Prototype Tata letak input untuk menambahkan equipment pada 

dokumen Maintenance Schedular 
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Prototype yang dibuat pada dokumen maintenance schedular menggunakan 

dua kolom pada bagian informasi periode, dengan menggunakan dua kolom saja, 

maka label untuk date-picker periode maintenance lebih mudah dibaca karena 

memiliki lebih banyak ruang. Pengguna juga dibantu dengan menggunakan 

datepicker, sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam menginputkan format 

tanggal. Tabel yang ditampilkan dibawah form mengikuti desain tabel yang sudah 

diputuskan sebelumnya. 

 
Gambar 4.31 Prototype Inspection Status dan Inspection Result 

Tampilan desain kotak inspection status dan inspection result yang pada 

desain saat ini ditampilkan dalam bentuk tabel dan menggunakan checkbox 

diperbaiki sesuai dengan alternatif desain yang diputuskan pada fase converge. 

Elemen input yang menggunakan checkbox diubah menjadi radio button karena 

hanya dapat menerima satu opsi. Opsi yang ditampilkan juga ditandai sesuai standar 

warna yang telah ditentukan pada sprint sebelumya. Selain itu Input-box kolom 

yang pada desain sebelumnya dipisahkan oleh beberapa spasi dimasukkan kedalam 

kotak. 
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Gambar 4.32 Fase diverge tata letak form update/review/acknowledgement 

Berikut tabel rangkuman fase diverge tampilan tata letak form 

update/review/acknowledgement untuk masing masing alternatif: 

Tabel 4.20 Konsiderasi tampilan tata letak form update, review,  

acknowledgement 

Alternatif Konsiderasi 

Alternatif 

Pertama 

Kelebihan: 

1. Pengguna fokus pada bagian input, karena field read 

only dan field yang membutuhkan input disajikan 

terpisah. 

2. Tampilan terlihat konsisten. 

Kekurangan: 

1. Informasi tidak ditampilkan secara terurut. 
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Alternatif Konsiderasi 

2. Pengguna harus berkali-kali melihat bagian atas dan 

bagian bawah jika data yang harus diinputkan 

berhubungan dengan field read only. 

Alternatif 

Kedua 

Kelebihan: 

1. Informasi ditampilkan secara terurut 

2. Perhatian pengguna tetap linear dari atas kebawah 

Kekurangan: 

1. Pengguna perlu membaca seluruh bagian form untuk 

menginputkan data karena field read only dan field 

yang membutuhkan input disajikan secara tercampur. 

2. Tampilan tidak terlihat konsisten 

 

Fase diverge untuk form update/review/acknowledgement menghasilkan 

dua alternatif. Alternatif pertama memisahkan antara bagian form yang 

memerlukan action dari pengguna dengan bagian read-only. Sedangkan alternatif 

kedua tetap menggabungkan bagian yang bersifat read-only dan bagian yang 

membutuhkan action dari pengguna. Namun kedua alternatif tetap menggunakan 

plain-text sebagai elemen yang digunakan untuk menampilkan informasi dan tidak 

lagi menggunakan text-box seperti desain yang saat ini digunakan. 

Fase converge untuk tata letak tampilan form update, review, dan 

acknowledgement memutuskan bahwa alternatif kedua yang akan dilanjutkan ke 

fase prototyping karena informasi yang bersifat read-only dan informasi yang 

membutuhkan action dari pengguna masih saling terkait dan memiliki herarki 

informasi yang sama, sehingga diharapkan pengguna membaca secara urut dan 

tidak melompati informasi yang bersifat read-only. 
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Prototype tata letak form review menggunakan tata letak tampilan form 

yang telah diputuskan, sama seperti form input, form review juga menggunakan 

tampilan yang sedikit lebih menjorok kedalam dan menggunakan warna latar 

belakang hitam dan teks berwarna putih. Prototype ini juga mengubah tampilan 

kolom tanda tangan pengguna dari sebuah button menjadi link dengan 

menggunakan kalimat yang lebih lengkap. Peletakan tombol save, submit, dan 

discard menggunakan desain dan tata letak yang sama seperti yang diputuskan pada 

sprint sebelumnya. 
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Gambar 4.33 Prototype Form Review/Acknowledgement 

Fase Understanding untuk user story upaya mengurangi peluang terjadinya 

kesalahan dengan memberikan contoh yang benar dilakukan dengan memahami 

pentingnya tutorial atau help section pada sebuah sistem. Tutorial dapat membantu 

memberikan contoh yang benar ketika pengguna menggunakan sistem untuk 

pertama kalinya, dengan demikian peluang terjadinya kesalahan dapat dikurangi. 
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 Fase Diverge untuk user story upaya mengurangi peluang terjadinya 

kesalahan dilakukan dengan membuat alternatif dengan berupa tutorial, atau berupa 

tooltips/hint. Tutorial memberikan panduan yang lebih komprehensif jika 

dibandingkan dengan tooltips/hint, namun tooltips/hint memberikan informasi yang 

lebih spesifik. 

 Fase converge yang dilakukan memutuskan bahwa tutorial dapat 

memberikan informasi yang lengkap dan mengurangi peluang terjadinya kesalahan 

dalam penggunaan sistem. prototype halaman tutorial dibuat berupa overlay dan 

teks terkait tutorial. 

 
Gambar 4.34 Prototype halaman tutorial login 

Navigasi tutorial dilakukan melalui sistem pencarian. Pengguna diberikan 

fasilitas untuk mencari tutorial melalui keyword yang mengarah pada halaman 

tutorial yang dicari. Tombol pencarian ditampilkan di awal halaman tutorial dan 

diletakkan diatas halaman. 
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Gambar 4.35 Pencarian Tutorial 

Rasionale dan implikasi proses  design sprint iterasi ketiga disimpulkan 

dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 4.21 Tabel Design Sprint Rationale iterasi ketiga 

No Task Rationale Implications 

PB8.1 Menata ulang layout 

tampilan form 

Form menjadi 

elemen utama 

dalam proses 

penginputan data 

pada sistem ini. 

Proses input yang 

lama/berbelit 

membuka 

kemungkinan 

terjadinya 

kesalahan input. 

PB8.2 Menata ulang tampilan 

proses 

acknowledge/approve 

Proses 

acknowledge dan 

approve saat ini 

dapat 

disederhanakan 

Proses yang yang 

berbelit membuka 

kemungkinan 

terjadi kesalahan. 

PB5.1 Membuat tampilan tutorial 

Create, Input/save/submit, 

edit/acknowledge/approve, 

dashboard, dan logout  

Tutorial 

memberikan 

contoh mengenai 

hal yang 

seharusnya 

dilakukan oleh 

pengguna, dengan 

Jika aplikasi tidak 

memberikan tutorial 

tentang apa yang 

seharusnya 

dilakukan, maka 

membuka peluang 

terjadinya 

PB5.2 

PB5.3 

PB5.4 

PB5.4 
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No Task Rationale Implications 

memberikan 

informasi tentang 

aktivitas yang 

benar, pengguna 

dapat menghindari 

kesalahan  

kesalahan dalam 

penggunaan 

 

 

4.4.3 Review 

Review yang dilakukan pada setiap satuan pekerjaan/task pada sprint iterasi 

kedua tidak membutuhkan koreksi, sehingga tidak perlu mengubah product 

backlog. 

Tabel 4.22 Daftar item sprint review iterasi ketiga 

No Task Ket 

Salah satu pengguna (Fleet Technical Manager) mengeluhkan bahwa 

membutuhkan waktu yang lama untuk mengisikan form. (PB8) 

PB8.1 Menata ulang layout tampilan form input Done 

PB8.2 Menata ulang tampilan proses acknowledge/approve Done 

Sistem belum memberikan contoh yang benar sebagai upaya mengurangi 

peluang terjadinya kesalahan (PB5) 

PB5.1 Membuat layout tampilan Tutorial Create Done 

PB5.2 Membuat layout tampilan Tutorial Input/Save/Submit Done 

PB5.3 Membuat layout tampilan Tutorial 

Edit/Acknowledge/Approve 

Done 

PB5.4 Membuat layout tampilan Tutorial kembali ke dashboard Done 

PB5.5 Membuat layout tampilan Tutorial Login & Logout Done 
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4.4.4 Retrospective 

Pelaksanaan sprint pada iterasi ketiga berjalan sesuai rencana, dimulai 

tanggal 19/11/2019 dan berakhir 23/11/2018. Estimasi poin pekerjaan dapat 

dipelajari lebih lanjut, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan pada 

iterasi melebihi estimasi dan dikerjakan diluar jam kerja 

What went great? 

Apa saja yang berjalan dengan baik? 

• Proses diverge dan converge 

berjalan tanpa kendala 

 

What can be learned? 

Apa yang dapat dipelajari? 

• Mengestimasi poin pekerjaan 

dengan lebih akurat 

 

What is lacked? 

Apa yang masih kurang? 

• - 

 

 

What went wrong? 

Apa yang tidak sesuai rencana? 

• Waktu yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan melebihi estimasi 

pengerjaan 

Gambar 4.36 Kuadran Sprint Retrospective iterasi ketiga 

4.5 Design Assets & Guidelines 

Design guidelines dibuat sebagai kumpulan aset desain yang dapat 

digunakan untuk membantu programmer dalam melanjutkan desain yang telah 

dibuat. Aset yang dibahas pada design guidelines ini antara lain: tipografi, color 

palette, navigation, alert & notification, buttons, imagery, tables, dan forms. 

4.5.1 Tipografi 

Prototype Planned Maintenance System ini menggunakan typeface family 

Montserrat. Font yang digunakan antara lain: Montserrat Regular, Light dan Black. 

Typeface ini merupakan font open source yang tersedia di laman google fonts, dan 

dapat digunakan secara bebas dengan lisensi Open Font License. 

 

https://fonts.google.com/specimen/Montserrat
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Montserrat 20pt: 

Montserrat 16pt: 

Montserrat 12pt: 

Montserrat light 20pt: 

Montserrat light 16pt: 

Montserrat light 12pt: 

 

Gambar 4.37 Contoh tampilan font Montserrat 

 

4.5.2 Color Palette 

Standarisasi warna digunakan sebagai sarana familiarisasi pengguna, 

dengan menggunakan warna yang konsisten, maka diharapkan tampilan UI sistem 

menjadi lebih konsisten.  

Warna Utama dalam prototype PMS adalah abu-abu dengan 30% opacity 

sebagai background utama, warna biru sebagai background menu, dan hitam 

sebagai warna dominan teks. Teks yang ditampilkan didalam button diberi warna 

putih, kecuali button action pada table. 

Warna utama yang digunakan dalam desain User Interface Planned 

Maintenance System yang baru antara lain: 
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Gambar 4.38 Palet warna yang digunakan dalam sistem 

 

4.5.3 Navigation 

Navigasi Prototype yang dibuat menggunakan menu yang disusun secara 

inline tepat dibawah header. Header sistem terdiri dari link menuju dashboard di 

sisi kiri, dan informasi profil pengguna di sisi kanan. 

 

Gambar 4.39 Header beserta menu navigasi 

 

Footer prototype menyajikan informasi mengenai versi PMS yang sedang 

berjalan, Contact Support, link menuju halaman tutorial, serta tombol ubah bahasa. 
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Gambar 4.40 desain footer 

 

4.5.4 Alert & Notifications 

Alert dan Notifikasi yang ditampilkan pada prototype menggunakan sudut 

siku-siku tajam. Warna yang digunakan pada alert & notifikasi juga memiliki 

makna sesuai konsekuensi munculnya alert & notifikasi. Alert-box dengan warna 

merah menandakan bahwa peringatan yang muncul memiliki konsekuensi tinggi 

atau menandakan suatu kegagalan. Warna kuning memiliki makna konsekuensi 

yang lebih rendah dan dapat ditolelir. Warna hijau menandakan adanya aktivitas 

yang sukses, dan warna abu-abu digunakan sebagai info dan tidak memiliki 

konsekuensi. 

          

Gambar 4.41 Contoh alert dan notifikasi beserta konsekuensinya 
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4.5.5 Buttons 

Button yang digunakan dalam prototype PMS menggunakan rounded 

button. Icon yang ditampilkan didalam button diletakkan di sisi kiri. Button yang 

digunakan untuk membuat/menambah sesuatu ditampilkan menggunakan kalimat 

lengkap, tidak dipotong menjadi “create, add, new”, tapi “New Maintenance 

schedular, Add new Equipment, dst”. Button dengan action yang bersifat 

konfirmatif diberi warna, sedangkan button dengan sifat negasi/cancel/discard 

diberi warna putih dengan border dan teks abu abu. 

 

Gambar 4.42 Contoh desain button 

 

4.5.6 Imagery 

Beberapa elemen gambar yang digunakan dalam prototype PMS antara lain 

Card dan Grafik. 
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A. Card 

Card digunakan sebagai latar belakang beberapa elemen UI. Card dibuat 

dengan menggunakan warna background putih #ffffff, 9px corner radius, dan 

memiliki drop shadow. 

 

Gambar 4.43 Contoh Cards 

 

Corner radius yang digunakan merupakan value yang konstan, tidak 

mengikuti ukuran card. Berikut contoh penggunaan card sebagai background teks. 

 

Gambar 4.44 Contoh card sebagai background teks 
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B. Graphs 

Grafik yang digunakan untuk memvisualisasikan rasio menggunakan 

diagram donat. Diagram ini dipilih karena dapat memberikan ruang lebih untuk 

menunjukkan nilai tiap datum. Warna yang digunakan dalam diagram juga harus 

menggunakan standar yang telah ditetapkan. 

Grafik ditampilkan di dalam sebuah card, nilai masing-masing data point 

ditampilkan ditengah donut. Data dengan status completed ditampilkan dengan 

warna hijau, status overdue ditampilkan dengan warna merah, data on progress 

ditampilkan dengan warna biru, sedangkan informasi kegiatan yang sudah 

terjadwal ditampilkan dalam warna abu-abu. Legend untuk masing masing data-

point ditampilkan di sisi kanan bawah diagram dan diikuti dengan tombol untuk 

melakukan refresh. 

 

Gambar 4.45 Tampilan diagram/grafik 
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4.5.7 Tables 

Tabel yang digunakan dalam prototype tidak menggunakan background, 

namun menggunakan separator berwarna abu-abu untuk memisahkan baris satu 

dengan lainnya. Judul tabel dimasukkan kedalam Card. 

 

Gambar 4.46 Desain Tabel 

 

Card judul tabel juga berfungsi sebagai tombol untuk membuka dan 

menutup tabel terkait. Kolom action diletakkan di sisi paling kanan dengan layout 

rata kanan. Jika dalam satu halaman terdapat lebih dari satu tabel, maka tabel yang 

ditampilkan pertama adalah tabel dengan action yang diperlukan pengguna. 

4.5.8 Forms 

Desain forms yang digunakan pada Sistem Informasi ditampilkan secara 

linear dari atas kebawah. Setiap form ditampilkan dalam sebuah card. Input field 

yang sangat terkait dikelompokkan bersama dan dipisahkan dengan jarak 10px. 

Lainnya dipisahkan dengan jarak 53px. 
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Gambar 4.47 Contoh Desain Form 

 

Tampilan input field ditampilkan dengan corner radius sebesar 5px dan 

tidak terikat ukuran panjang/lebar input field terkait. Rounded corner ini berlaku 

untuk semua jenis input field, baik textinput, datepicker, ataupun options. Border 

dari input field diberi warna abu-abu, sedangkan setiap placeholder diberi warna 

abu-abu dengan opacity 30%. 

 

Gambar 4.48 Desain Radio Button 

 

Radio button pada inspection status dan inspection result diberi warna 

sesuai dengan konsekuensi pilihan. On progress diberi warna biru, On hold diberi 
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warna merah, Completed diberi warna hijau. Warna yang dipilih menggunakan 

opacity 30%. Pada Inspection result, Pass dan Fail diberi warna hijau dan merah. 

Opsi/pilihan pada option select setidaknya berisi tiga atau lebih pilihan, jika 

kurang dari itu sebaiknya menggunakan radio button. Contohnya pada pilihan 

Inspection Criticallity, jika pilihan hanya berisi Critical dan non-Critical, maka 

elemen input yang dipakai adalah radio button. 

Apabila terdapat informasi yang bersifat read only / generated oleh sistem 

didalam form, maka ditampilkan dalam bentuk plain teks, bukan input field yang 

di-nonaktifkan / disabled. Hal ini dilakukan untuk mengurangi distraksi yang 

dihadapi oleh pengguna, sehingga pengguna dapat membedakan field mana yang 

memerlukan inputan/action. 

 

Gambar 4.49 Desain form dengan elemen yang bersifat read only 

4.6 Evaluasi Akhir 

Evaluasi akhir dilakukan pada tanggal  26/11/2018 hingga  18/12/2018  

setelah menunjukkan prototype yang dibuat dan mengukur kembali usabilitas 
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kepada pengguna. Setiap indikator mengalami peningkatan rata-rata selain P13, 

P31, dan P35. P13 membahas mengenai bahasa yang digunakan, menurun sebesar 

0.75439. P31 membahas mengenai apakah tampilan mempercepat pekerjaan, 

menurun sebesar 0.01754. P35 membahas mengenai apakah pengguna dapat 

mengisikan form dengan cepat, menurun sebesar 0.19298. Rata-rata evaluasi 

penilaian desain yang baru meningkat sebesar 24.13% dari 2.497301 menjadi 

3.291498 

Rata-rata Aspek bahasa yang digunakan oleh sistem berkurang dapat 

diakibatkan oleh pengaruh kebiasaan bahasa yang dipakai oleh pengguna, begitu 

juga dengan tingkat kemudahan pengguna dalam menginputkan form, Pengguna 

juga dirasa memerlukan beberapa waktu untuk membiasakan diri dalam 

menggunakan sistem. 

Peningkatan rata-rata terbesar terjadi pada poin kuisioner P12 sebesar 2.12, 

diikuti oleh poin kuisioner P32 dan P22 sebesar 2.03 dan 1.96. Poin Kuisioner 

membahas mengenai pengguna tidak membutuhkan waktu yang lama untuk 

mempelajari letak halaman pada kuisioner, poin kuisioner P32 membahas 

mengenai apakah pengguna dapat membaca teks yang ditampilkan dengan mudah, 

dan poin kuisioner P22 membahas mengenai apakah warna pada elemen halaman 

mengingatkan pengguna pada event tertentu. 

Peningkatan rata-rata terkecil terjadi pada poin kuisioner P47 yang 

membahas apakah pengguna dapat memperbaiki kesalahan yang terjadi dalam 

sistem secara mandiri, peningkatan rata-rata poin kuisioner P47 sebesar 0.07. 
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Tabel 4.23 Selisih rata-rata nilai usabilitas 

Variabel 
Sebelum Sesudah 

Selisih 
Mean Priority Mean Priority 

Learnabilities 1.868 High 2.776 Medium 0.907 

Memorabilities 2.043 Medium 3.429 Low 1.385 

Efficiencies 2.879 Medium 3.366 Low 0.487 

Errors 2.478 Medium 3.408 Low 0.929 

Satisfactions 3.008 Low 3.329 Low 0.289 

Rata-rata 2.5 
 

3.3 
 

0.8 

 

Secara garis besar, seluruh variabel usabilitas UI mengalami peningkatan. 

Nilai variabel learnabilities meningkat 0.907 poin dari 1.868 menjadi 2.776. 

Variabel memorabilites meningkat 1.385 poin dari 2.043 menjadi 3.429. Variabel 

efficiencies meningkat 0.487 poin dari 2.879 menjadi 3.366. Nilai rata-rata variabel 

errors meningkat 0.929 poin dari 2.478 menjadi 3.408. Variabel satisfaction 

meningkat 0.289 poin dari 3.008 menjadi 3.329.  

Jika ditinjau dari data evaluasi akhir dan interval prioritas perbaikan yang 

digunakan pada tabel frekuensi respon statistika deskriptif diatas, maka prioritas 

perbaikan dari variabel learnabilities berubah dari high priority menjadi medium 

priority, menandakan pengguna menilai bahwa tampilan desain UI yang baru lebih 

mudah dipelajari dibandingkan dengan desain yang lama. Prioritas perbaikan 

variabel memorabilities berubah dari medium priority menjadi low priority, 

menandakan bahwa melalui desain yang baru pengguna lebih mudah mengingat 

elemen planned maintenance system. Prioritas perbaikan variabel efficiencies 

berubah dari medium priority menjadi low priority, menandakan bahwa pengguna 

menggunakan planned maintenance system lebih efisien dengan desain UI yang 

baru. Prioritas perbaikan variabel error berubah dari medium priority menjadi low 

priority, menandakan desain yang baru dinilai lebih baik dalam mentolelir sebuah 
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kesalahan. Walaupun prioritas perbaikan variabel satisfaction tetap berada pada low 

priority, namun nilai rata-rata variabel tersebut meningkat, menandakan ada 

kecenderungan bahwa pengguna lebih puas menggunakan desain UI yang baru. 

 

 



 

115 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dari pengembangan desain user interface yang telah dilakukan, kesimpulan 

yang dapat ditarik antara lain: 

1. Evaluasi usabilitas awal yang dilakukan mengungkap bahwa teridentifikasi 

sembilan user story yang dilanjutkan dan dimasukkan pada product backlog dan 

selesai dikerjakan dalam tiga sprint. 

2. Fase yang digunakan pada proses design sprint penelitian ini antara lain: 

understand, diverge, converge, prototype. Evaluasi (test) tidak dilakukan setiap 

iterasi, namun dilakukan secara keseluruhan di akhir penelitian. 

3. Fase Understanding merupakan irisan dari proses sprint review dan design 

sprint. Dilakukan melalui aktivitas menentukan sprint backlog, task list, dan 

melakukan review & research. Fase diverge dilakukan melalui Mind-map 

Sketching. Fase converge dilakukan melalui vote dan validasi penyelia. Proses 

prototyping juga dilakukan melalui validasi penyelia. 

4. Dari tiga sprint yang dilaksanakan, sprint pertama melakukan koreksi untuk 

palet warna yang dibuat, sprint kedua dan sprint ketiga tidak melakukan koreksi 

pada proses sprint review. 

5. Design Assets & Guidelines dibuat setelah sprint dilakukan dan digunakan 

untuk membantu programmer merealisasikan design 

6. Jika ditinjau dari data evaluasi akhir dan interval prioritas perbaikan yang 

digunakan pada tabel frekuensi respon statistika deskriptif: 



116 

 

 

 

a. Pengguna menilai bahwa tampilan desain UI yang baru lebih mudah 

dipelajari dibandingkan dengan desain yang lama.  

b. Pengguna lebih mudah mengingat elemen planned maintenance system.  

c. Pengguna menggunakan planned maintenance system lebih efisien dengan 

desain UI yang baru. 

d. Desain yang baru dinilai lebih baik dalam mentolelir sebuah kesalahan.  

e. Nilai rata-rata variabel satisfaction meningkat, menandakan ada 

kecenderungan bahwa pengguna lebih puas menggunakan desain UI yang 

baru. 

5.2 Saran 

Saran yang dapat dipertimbangkan dalam pengembangan user interface 

lebih lanjut antara lain: 

1. Tampilan aplikasi dapat dikembangkan dengan platform yang bersifat 

responsive sehingga dapat diakses dengan mudah tanpa mengorbankan 

usabilitas aplikasi pada perangkat handheld. 

2. Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan menggunakan plane user experience 

lain, tidak hanya fokus pada sensory plane 

3. Tiga poin kuisioner yang mengalami penurunan dapat dijadikan topik penelitian 

selanjutnya. Aspek penggunaan tata-bahasa dalam sebuah sistem dapat 

dipelajari dan diuji lebih lanjut dalam penelitian bahasa interaksi komputer-

manusia. Aspek kemudahan pengisian form dapat dikembangkan pada 

penelitian mengenai perilaku user terhadap sistem. 

4. Rekomendasi prototype desain yang telah dikembangkan dapat dilanjutkan dan 

direalisasikan pada penelitian selanjutnya. 
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