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ABSTRAK 
 

Pandemi covid-19 membawa dampak pada berbagai aspek kehidupan, selain pada 

pertumbuhan ekonomi berdampak pula pada bidang pendidikan, sehingga pemerintah 

mengganti sistem pembelajaran, yang seharusnya tatap muka secara langsung menjadi 

online dan dilakukan dirumah masing-masing dengan menggunakan handphone atau laptop 

maupun komputer. Hal ini membuat mahasiswa merasa keberatan, karena merasa kesulitan 

dalam mencerna informasi yang disampaikan oleh dosen. Dengan adanya pembelajaran 

secara daring, mahasiswa merasa kesulitan dalam mencaritahu jadwal kesibukan dosen, 

kesulitan dalam mencari waktu yang tepat untuk menghubungi dosen. Berdasarkan 

permasalahan tersebut penulis memberikan usulan solusi berupa ide startup find dosen, ide 

startup ini membutuhkan validasi dari pengguna untuk mengetahui apakah startup ini layak 

dijalankan atau tidak. Ide startup find dosen ini dapat memberikan fasilitas yang dapat 

mempermudah mahasiswa dalam menghubungi dosen, sehingga waktu yang dibutuhkan 

menjadi lebih singkat dan lebih efektif. Terdapat fitur untuk mahasiswa yang sedang 

menjalani tugas akhir, kerja praktik, komunikasi dengan dosen wali, jadwal dosen, papan 

pengumuman dan status, serta daftar dosen untuk kepentingan lain seperti kepentingan 

organisasi kampus. Validasi ide startup find dosen dilakukan dengan menggunakan metode 

design thinking dan testing dilakukan dengan menggunakan System Usability Scale. 

Tampilan prototype yang disajikan sebagai hasil dari ide yang dibuat telah dilakukan uji 

coba pada mahasiswa universitas dinamika, dihasilkan skor rata-rata System Usability 

Scale (SUS) sebesar 79,9 yang artinya protorype yang mengandung ide startup tersebut 

dapat diterima atau acceptable dengan percentile range 85-95. 

 

Kata Kunci: Startup, Design Thinking, Prototype, System Usability Scale (SUS). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia membutuhkan percepatan pertumbuhan entrepreneur untuk 

mengurangi dampak Pandemi Covid-19 yaitu tingginya pengangguran dan 

melemahnya ekonomi nasional karena usaha banyak yang harus berhenti atau 

mengurangi operasionalnya. Startup menjadi solusi kebutuhan lapangan pekerjaan 

dan memecahkan permasalahan di masyarakat melalui kemunculan usaha baru. . 

Selain itu, dunia telah memasuki masa kompetisi ketat antara produk lokal dan 

produk luar negeri. Entrepreneur dapat menjadi solusi dengan menguatkan produk 

local. Menurut Steve Blank and Bob Dorf (2012) Pertumbuhan Startup di 

Indonesia terus mengalami peningkatan. Indonesia menjadi negara kelima dunia 

dengan 2.193 Startup pada tahun 2019 setelah AS, India, Inggris dan Kanada. 

Startup milik Indonesia tidak hanya unggul dalam kuantitas namun juga dalam 

kualitasnya, terbukti dengan munculnya empat unicorn dan satu decacorn. Selain 

itu, valuasi unicorn dan decacorn juga mendominasi Startup di Asia Tenggara. 

Pandemi Covid-19 menyebabkan proses belajar mengajar harus dijalankan 

secara daring. Menurut Sagirani T. dkk (2020) peralihan pembelajaran ini 

memaksa berbagai pihak memanfaatkan teknologi yang ada namun terdapat 

beberapa faktor yang menghambat efektivitas pembelajaran seperti kurangnya 

penguasaan teknologi, keterbatasan sarana dan pras-sarana, konesi internet dan 

biaya. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada 4675 responden mahasiswa 

Universitas Dinamika pada semester 20.1, diperoleh hasil sebagai berikut 20% 

responden dapat kurang/tidak dapat menerima penjelasan dari dosen/laboran 

secara Synchronous Learning (tatap maya secara interaktif melalui gmeet, zoom, 

dll), 25,5% kurang/tidak dapat menerima pembelajaran secara asynchronous 

learning, dan 46,5% menyatakan bahwa lebih sulit mencerna informasi atau materi 

perkuliahan dari dosen/laboran, dibanding perkuliahan secara tatap muka 

langsung. Berdasarkan hasil survei ini dapat disimpulkan bahwa, mahasiswa 

membutuhkan kehadiran dan konsultasi dengan dosen secara langsung.  
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Find Dosen merupakan salah satu Startup baru yang memfasilitasi 

komunikasi antara mahasiswa dengan dosen. Find Dosen dapat membantu 

mahasiswa untuk mengetahui jadwal dosen, apakah dosen sedang mengajar, berada 

di ruangan, mengikuti kegiatan diluar kampus, maupun ketika dosen tidak hadir. 

Find Dosen juga memiliki fitur live chat, sehingga ketika dosen berada diruangan, 

mahasiswa bisa langsung melakukan live chat untuk menemui sang dosen. Find 

Dosen dirancang untuk mempermudah mahasiswa ketika hendak menemui dosen 

baik secara langsung maupun daring, baik untuk berkonsultasi mengenai materi 

pembelajaran yang mungkin kurang dipahami, membuat janji temu untuk 

bimbingan baik kerja praktik maupun tugas akhir. Find Dosen juga memberikan 

fasilitas untuk mengetahui jadwal dosen, sehingga mahasiswa dapat menentukan 

waktu yang tepat untuk menghubungi dosen. 

Untuk mendukung Startup Find Dosen, dibutuhkan validasi dari pengguna, 

apakah Startup Find Dosen ini layak untuk dijalankan atau tidak, sehingga dipilih 

metode Design Thinking.  Menurut Stanford (2012) metode Design Thinking 

merupakan suatu konsep untuk mengembangkan suatu inovasi, yaitu dengan 

berfokus pada manusia (user) dan segala hal yang melingkupinya, berkolaborasi 

untuk membangun dan mengembangkan ide baru dengan optimis serta diwujudkan 

dengan eksperimen yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu Empathize, Define, Ideate, 

Prototype dan Test. Design Thinking. Urgensi validasi Startup diperlukan karena 

dalam mengembangkan sebuah Startup membutuhkan waktu, biaya dan 

sumberdaya yang sangat banyak, apalagi bagi pengusaha pemula. Oleh sebab itu, 

untuk meminimalisasi kerugian, maka akan dilakukan validasi ide Startup dengan 

membangun dan memvalidasi prototype Startup. Metode yang dapat digunakan 

untuk melakukan validasi Ide Startup ini ada beberapa seperti Lean Startup, Design 

Sprint, Design Thinking dan lainnya. Ada dua metode yang hampir sama yaitu 

metode Design Sprint dan metode Design Thinking, kedua metode tersebut 

memiliki prinsip dan teknik yang sama, namun keduanya merupakan pendekatan 

atau metode yang berbeda. Setelah membandingkan kedua metode tersebut, 

penulis akhirnya memutuskan untuk memilih metode design thinking. Keunggulan 

metode design thinking dibanding yang lain ialah metode ini dapat digunakan pada 
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berbagai perusahaan, dapat menguji ide, serta dapat dilakukan evaluasi pada setiap 

tahapannya yang tidak selalu runtut, sehingga hasilnya lebih maksimal, tidak hanya 

itu saja, metode ini juga dapat membantu untuk mengembangkan inovasi dengan 

lebih dekat dengan user. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasakan latar belakang diatas, rumusan masalah untuk penelitian ini 

ialah bagaimana Implementasi Design Thinking untuk Validasi Ide Startup Find 

Dosen. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dengan rumusan yang ada, maka batasan masalah yang akan digunakan 

ialah: Prototype ini akan diuji cobakan pada mahasiswa universitas dinamika. 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, tujuan dari 

penelitian ini ialah adalah untuk membuktikan apakah ide Startup layak dijalankan 

atau tidak dengan menguji/test prototype pada user dengan menggunakan metode 

design thinking. 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini, antara lain : 

1. Mempermudah mahasiwa dalam membuat janji dengan dosen serta 

mengurangi miskomunikasi. 

2. User mendapatkan informasi secara realtime. 

3. Mahasiswa dapat mengetahui jadwal dosen. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dijadikan penulis sebagai acuan dalam melakukan 

penelitian ini. Tidak ditemukan kesamaan judul antara penelitian terdahulu dengan 

judul yang dimiliki oleh penulis. Beberapa penelitian ini diangkat sebagai referensi 

untuk memperkaya bahan kajian penulis. Berikut penelitian terdahulu yang berupa 

jurnal. 
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

 
 
 

1 

M. Lahandi 

Baskoro & 

Bayyihah 

Nurrul Haq 

(2019) 

Penerapan Design Thinking 

pada Usaha Pengembangan 

Budi Daya Ikan Lele di Desa 

Pabuaran, Kecamatan Gunung 

Sindur, Kabupaten 

Bogor. 

- Menghasilkan ide pembuatan 

sistem drainase 

- Menghasilkan metode 

beternak lele yang baru 

- Tindakan pencegahan 

predator pemakan bibit ikan 

Perbedaan : 

Ide yang dihasilkan berbeda, jika penelitian terdahulu diterapkan pada 

pengembangan budidaya ikan lele. Sedangkan penelitian penulis untuk memvalidasi ide 

Startup Find Dosen. Meskipun sama menggunakan Design Thinking. 

 
 

2 

Muhammad 

Lutfi Lazuardi 

& Iwan Sukoco 

(2019) 

Design Thinking David Kelley 

& Tim Brown: Otak Dibalik 

Penciptaan Aplikasi Gojek 

Menghasilkan pemikiran 

mengenai solusi yang tepat dan 

efektif dalam pemecahan 

masalah kemacetan, aspek 

sosial maupun ekonomi 
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Perbedaan : 

Pada penelitian terdahulu memberikan solusi kepada masyarakat mengenai kemacetan, 

maupun aspek sosial-ekonomi. Sedangkan pada penelitian penulis mengenai Startup find 

dosen, diharapkan dapat memberikan solusi kepada mahasiswa dalam berkomunikasi 

dengan dosen, walaupun terhalang jarak dan 

waktu, tetap dapat mengetahui keberadaan dan kesibukan dosen. 

2.2 Startup 

Startup ialah organisasi yang dirancang atau dibuat untuk menemukan model 

bisnis yang tepat supaya keuntungan yang dihasilkan maksimal (Blank, 2013). 

Menurut Nugroho R.W dkk (2018) mengimplementasikan sesuatu yang telah 

direncanakan serta diproyeksikan kedalam suatu bentuk rencana bisnis disebut 

dengan startup. Startup digeluti oleh kurang dari 20 orang pegawai, serta bisnisnya 

dijalanka secara digital serta memiliki pergerakan yang cepat atau pesat. Tujuan 

Startup sama dengan perusahaan lainnya yaitu mendapatkan profit atau 

keuntungan namun lebih menitik beratkan pada pertumbuhannya. 

Organisasi sementara yang mencari model bisnis yang scalable, repetable 

dan   profitable. Scalable  Startup merupakan   hasil karya wirausahawan teknologi 

tradisional, yang meyakini bahwa visinya akan mengubah dunia dan menghasilkan 

perusahaan dengan penjualan yang fantastis. Bermula dengan pencarian Pada 

intinya, Startup merupakan suatu perusahaan yang tumbuh dan berkembang dari 

sebuah ide atau gagasan atau membuat suatu inovasi yang menjadi suatu peluang 

bisnis yang menguntungkan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang 

ada. Startup merupakan model bisnis yang dapat diulang dan diukur. Tidak hanya 

itu saja, Startup juga haruslah buyable. 

Startup membuka peluang baru bagi generasi muda saat ini dengan 

memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan berbagai ide yang dimiliki 

untuk membuat inovasi-inovasi baru dan memperkenalkannya pada khalayak luas. 

Para pencetus Startup haruslah mengenali visi Startup yang mereka bangun sebagai 

serangkaian hipotesis yang belum teruji, serta membutuhkan pengujian secara 

berkala kepada para pelanggan mengenai wawasan, maupun arahnya, sehingga 

dapat dihasilkan fitur atau produk yang diinginkan oleh pelanggan sesuai dengan 
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kebutuhan dan mampu membantu mengatasi masalah yang dihadapi para 

pelanggan. 

2.3 Perbandingan Antara Design Sprint dan Design Thinking 

Menurut Magno C. dkk (2019) Design Spint ialah suatu metodologi yang 

memiliki proses selama lima hari yang dibuat oleh Google Venture untuk 

memecahkan permasalahan melalui suatu prototype dan bertukar pikiran dengan 

pelanggannya, Design Sprint terdiri dari beberapa tahapan, antara lain: 

Hari ke-1 : Understand Define 

Hari ke-2 : Diverge 

Hari ke-3 : Decide 

Hari ke-4 : Prototype 

Hari ke-5 : Validate 

 Sedangkan Design Thinking merupakan suatu konsep untuk 

mengembangkan suatu inovasi, yaitu dengan berfokus pada manusia (user) dan 

segala hal yang melingkupinya, berkolaborasi untuk membangun dan 

mengembangkan ide baru dengan optimis serta diwujudkan dengan eksperimen 

yang terdiri dari beberapa tahapan antara lain,  Empathize, Define, Ideate, 

Prototype dan Test. Tahapan dari Design Thinking. Pada Design Thinking tidak 

selalu runtut tahapannya dan dapat mengulang kembali tahapan sebelumnya, bukan 

berarti suatu kegagalan melainkan proses pengembangan sehingga nantinya akan 

didapatkan hasil yang maksimal. 

     Design Sprint dan Design Thinking merupakan metodologi yang memiliki 

prinsip dan teknik yang sama, sehingga banyak orang menyangka bahwa keduanya 

identik atau sama persis.  

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

Tabel 2.2 Perbedaan antara Design Sprint dan Design Thinking 

Design Spint Design Thinking 
Fokus terhadap permasalahan yang 

sepesifik 

Mengusulkan untuk menyelesaikan 

permasalahan yang kompleks 

Waktu yang singkat yaitu lima hari 
Waktu dapat bervariasi dari minggu ke 

bulan 

Mengembangkan solusi dengan cepat  
Memahami konteks secara mendalam dan 

kemudian menciptakan solusi 

Mengembangkan solusi dan 

meningkatkan inovasi  

Mengembangkan solusi atau ingin 

membangun sesuatu yang benar-benar 

baru 

Berasal dari tantangan internal tim 

Berasal dari keinginan untuk melihat 

kebutuhan yang dihadapi pengguna dan 

membantu mereka menyelesaikan 

permasalahan tersebut 

Berfokus pada konvergensi sehingga tiga 

dari lima hari yang ia miliki digunakan 

unuk pengambilan keputusan melalui 

pemilihan 

Lebih memilih fase divergen yang 

menghasilkan ide-ide baru melalui 

momen brainstorming serta mengarah 

pada pengurangan ketidakpastian dan 

meningkatkan potensi keberhasilan  

Berdasarkan perbandingan dari kedua metodologi tersebut, penulis memilih 

untuk menggunakan Design Thinking  karena tujuan penulis ingin lebih memahami 

konteks permasalahan secara mendalam dan kemudian menciptakan solusi. Dalam 

penelitian ini dikembangkan solusi dengan membangun sesuatu yang benar-benar 

baru. Solusi yang diperoleh berupa Ide startup, ide ini muncul karena melihat 

kebutuhan yang dihadapi oleh pengguna dan diharapkan dapat menjadi alternatif 

yang dapat membantu permasalahan tersebut 

2.4 Design Thinking 
Design Thinking ialah suatu pendekatan inovasi yang berorientasi pada 

pelanggan yang komperehensif yang bertujuan untuk menghasilkan dan 
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mengembangkan ide bisnis kreatif atau selurus model bisnis Roterberg (2018). 

Pada akhirnya pendekatan ini diterapkan semua jenis ide bisnis, baik produk 

maupun layanan atau jasa. Menurut Kelley & Brown (2018) Design Thinking ialah 

suatu pendekatan yang berpusat pada manusia atau user terhadap inovasi yang 

diambil dari suatu rancangan untuk mengintegrasikan kebutuhan orang-orang, 

teknologi serta persyaratan kesuksesan bisnis. Dalam proses pengembangan 

Design Thinking, sering terjadi iteration loops. Mengulang atau kembali ke tahap 

sebelumnya bukanlah kesalahan tetapi menunjukkan keberhasilan proses 

pembelajaran. Semakin cepat kita gagal, semakin cepat kita sukses, karena 

kegagalan merupakan bagian dari proses pengembangan. Metode design thinking 

tampak pada gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.1 Metode Design Thinking (Stanford, 2012) 

Terdapat dua fase, yang pertama, fase analitis yaitu dengan mengumpulkan, 

mengatur, dan mengevaluasi informasi, pada fase ini masalah dianalisis dengan 

detail yang bisa disebut dengan problem space. Fase kedua, fase sintetis yaitu 

mengembangkan, menguji, serta menemukan solusi, pada fase ini lebih fokus pada 

solusi konkret yang dikembangkan dan diuji, bisa disebut dengan solution space. 

Pada design thinking terdapat tiga elemen utama sebagai bahan pertimbangan 

dalam membuat sebuah ide atau inovasi, yaitu desirability of people yaitu 

mempertimbangkan kebutuhan user atau pengguna. Setelah mengetahui kebutuhan 

user, kemudian digabungkan dengan teknologi yang sesuai atau dapat disebut 

dengan feasibility of technology. Dari penggabungan dua elemen tersebut sehingga 
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mampu menjadi produk bisnis yang baik atau biasa disebut dengan viability of 

business karena memberikan kelayakan dan solusi efektif bagi suatu permasalahan. 

Menurut Standford (2012) Design Thinking memiliki 5 tahapan, antara lain : 

1. Emphatize, yaitu tahap paling utama yang berfokus pada user dengan 

melakukan observasi, terlibat secara langsung dalam mengungkap pemikiran 

user, serta turut merasakan pengalaman atau permasalahan yang terjadi. 

2. Define, yaitu menentukan permasalahan atau mendefinisikan permasalahan 

yang dihadapi. Kemudian berfokus kepada user secara spesifik, serta 

berdasarkan insight dan kebutuhan user. 

3. Ideate, mengeluarkan atau mengumpulkan ide-ide yang dapat menjadi solusi 

permasalahan user, sesuai dengan kebutuhannya. 

4. Prototype, ide yang telah terkumpul diaplikasikan kedalam bentuk fisik berupa 

prototype yang nantinya akan diuji kepada user. 

5. Test, pada tahap ini merupakan tahap peluang untuk memperbaiki solusi, 

sehingga dapat diperbaruhi atau dikembangkan lagi sehingga menjadi lebih 

baik. Pada tahap ini dilakukan secara berulang, hingga akhirnya didapatkan 

hasil terbaik yang dapat memenuhi kebutuhan user dalam membantunya 

menangani masalah yang dihadapi. 

2.5 Prototype 
Menurut Rahman Y. dkk (2020) Prototype merupakan suatu metode dalam 

pengembangan sistem yang menggunakan pendekatan untuk membuat sesuatu 

program dengan cepat dan bertahap sehingga segera dapat dievaluasi oleh pemakai. 

Prototype mewakili model produk yang akan dibangun atau mensimulasikan 

struktur, fungsionalitas dan operasi sistem. 

Tujuan prototype yaitu : 

1. Evaluasi dan feedback pada rancangan interaktif. 

2. Stakeholder (dalam hal ini user) dapat melihat, menyentuh, berinteraksi dengan 

prototype. 

3. Anggota tim dapat berkomunikasi secara efektif. 

4. Para perancang dapat mengeluarkan ide-idenya. 
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5. Memunculkan ide-ide secara visual dan mengembangkannya. 

6. Dapat menjawab pertanyaan —-> membantu pemilihan di antara alternatif- 

alternatif. 

7. Mendapatkan informasi dan pemahaman tentang pengalaman pengguna. 

8. Estimasi dan validasi tentang kesulitan perancangan, keputusan dan 

keuntungan biaya. 

9. Investigasi, eksplorasi dan pembandingan solusi perancangan yang berbeda. 

Tahapan pembuatan prototype seperti pada gambar berikut : 

Gambar 2.2 Tahapan Prototype (McLeod Jr. P, GP Schell, 2007) 

keunggulan menggunakan prototipe yaitu : 

1. Adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan 

2. Pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan 

3. Pelanggan berperan aktif dalam pengembangan sistem 

4. Lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem 

5. Penerapan   menjadi lebih   mudah   karena pemakai mengetahui   apa yang 

diharapkannya. 

6. Mengurangi biaya pengembangan dan pemeliharaan 

7. Dapat bereksperimen dengan perancangan alternatif 

8. Meningkatkan kualitas, kecepatan spesifikasi dan perancangan sistem 

9. Dapat dipadukan dengan metode terstruktur dan CASE tools 

10.  Dapat digunakan pada berbagai level, detail termasuk konsep, kebutuhan, 

spesifikasi dan perancangan. 
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Berikut ini beberapa Metode Prototyping 

1. Metode Non-Computer. Metode ini biasanya dikerjakan lebih awal dalam 

proses pembuatan. Jenis metode non-computer yaitu : 

a. Sketsa, Mock-Ups interface (antarmuka) dideskripsikan menggunakan 

kertas, Baik untuk mengungkapkan pendapat, Fokus pada orang dengan 

desain tingkat tinggi, Tidak terlalu baik untuk menggambarkan alur dan 

rinciannya. Murah dan cepat, membutuhkan umpan balik. 

b. Storyboarding. Storyboard adalah lembaran kertas yang berisi contoh 

tampilan antarmuka pengguna, dengan setiap antarmuka layar diperlihatkan 

pada lembar kertas yang berbeda. Suatu storyboard akan terdiri dari tampilan 

layar yang menggambarkan fitur sistem seperti menu, kotak dialog dan 

window. Pensil dan simulasi catatan atau walkthrough dari kemampuan dan 

tampilan sistem. Menggunakan urutan diagram/gambar. Menunjukkan kunci 

snap shots. Setiap halaman terdapat keterangan sehingga pengguna dapat 

menjelajah ke seluruh aplikasi, Cepat dan murah. 

c. Skenario. Merupakan Hipotesis atau imajinasi penggunaan, Biasanya 

menyertakan beberapa orang, peristiwa, lingkungan dan situasi, 

Menyediakan konteks operasi, Terkadang dalam format naratif, tetapi dapat 

berupa sketsa atau bahkan video, Mengurangi level fungsionalitas dan 

jumlah fitur, Sangat mudah untuk dirancang dan diimplementasikan, 

Berukuran kecil, dapat diubah dan ditest berulang-ulang, Dapat 

dikembangkan menggunakan satu atau beberapa skenario tugas Utilitas 

skenario, Menjanjikan dan menarik, Mengijinkan perancang untuk melihat 

masalah dari pandangan orang lain, Memudahkan umpan balik dan pendapat, 

Dapat sangat kreatif dan modern 

2. Metode Komputer 

a. Early prototyping (prototipe cepat) 

b. Late prototyping (prototipe lambat) 

c. Low-fidelity prototyping (prototipe dengan tingkat ketepatan yang rendah) 

d. Mid-fidelity prototyping (prototipe dengan tingkat ketepatan sedang) 

e. High-fidelity prototyping (prototipe dengan tingkat ketepatan yang tinggi) 
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dengan karakteristik 

Penelitian ini akan menghasilkan high fidelity prototyping dengan karakteristik 

a. Mempunyai interaksi penuh. 

b. Pengguna dapat memasukkan data ke dalam medan masukan, menanggapi 

pesan, memilih ikon untuk membuka window, berinteraksi dengan UI. 

c. Mewakili fungsi-fungsi inti dari antarmuka pengguna produk. 

d. Dapat mensimulasikan sebagian besar fungsi sistem akhir. 

e. Umumnya dibuat dengan 4GLs seperti Smalltalk atau bahasa pemrograman 

berbasis visual seperti Visual basic. 

f. Trade off kecepatan dengan ketelitian. 

g. Tidak secepat dan semudah membuat prototype low-fidelity. 

h. Mewakili antarmuka pengguna yang akan diimplementasikan dalam produk 

akhir 

i. Mempunyai penampilan yang sangat mirip dengan produk aktual. 

 
 
 
 
 
 

Gambar 2.3 Pemodelan Terminologi Prototype (McLeod Jr. P, GP Schell. 2007) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Tahapan metodologi yang digunakan untuk penyelesaian ini antara lain : 
 

Gambar 3.1 Tahapan metodologi penelitian 
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Pada gambar 3.1 dijelaskan bahwa tahap awal yang dilakukan dimulai dari 

studi literatur, untuk kemudian mencari metode dan teori yang tepat yang dapat 

digunakan untuk mendukung penelitian ini, setelah itu dilakukan observasi dan 

wawancara guna melihat kondisi dan situasi yang terjadi saat ini. Dilanjutkan dengan 

tahap perencanaan menggunakan metode yang dipilih yaitu metode Design Thinking yang 

terdiri dari tahap Emphatize, Define, Ideate, Prototype dan Test. Setelah dilakukan 

perencaan hingga tahap test kemudian dibuat laporan final sebagai hasil atau bukti dalam 

melakukan penelitian ini. 

3.1 Tahap Awal 

3.1.1 Studi Literatur 

Pada tahap awal, dilakukan studi literatur untuk mengkaji judul lebih dalam 

serta menentukan latar belakang penelitian masalah yang mencakup permasalahan 

yang baru serta faktual sehingga hasil penelitian dapat bermanfaat dan digunakan 

di kemudian hari. Setelah itu menentukan rumusan masalah, tujuan, serta manfaat. 

Studi literatur digunakan untuk memperkaya data serta informasi yang dibutuhkan 

oleh penulis dalam melakukan penelitian. Penulis mengangkat judul Implementasi 

Design Thinking untuk Validasi Ide Startup “Find Dosen” 

 Startup ialah organisasi yang dirancang atau dibuat untuk menemukan 

model bisnis yang tepat supaya keuntungan yang dihasilkan maksimal (Blank, 

2013). Design Thinking ialah suatu pendekatan inovasi yang berorientasi pada 

pelanggang yang komperehensif yang bertujuan untuk menghasilkan dan 

mengembangkan ide bisnis kreatif atau selurus model bisnis menurut Roterberg, 

(2018). 

Menurut Kelley & Brown (2018) Design Thinking ialah suatu pendekatan 

yang berpusat pada manusia atau user terhadap inovasi yang diambil dari suatu 

rancangan untuk mengintegrasikan kebutuhan orang-orang, teknologi serta 

persyaratan kesuksesan bisnis. 

a. Metode dan Teori yang digunakan untuk penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah, metode Design Thinking, 

yaitu suatu metode yang terdiri dari 5 tahapan, antara lain Emphatize, Define, 
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Ideate, Prototype, Test. Metode ini dimulai dengan menelusuri permasalahan user, 

serta apa yang mereka butuhkan, kemudian mengumpulkan ide untuk kemudian 

diujikan, apakah ide tersebut dapat menjadi solusi dari permasalahan tersebut atau 

tidak, jika tidak maka akan dilakukan pengembangan dan pembaharuan, hingga 

akhirnya didapatkan yang terbaik sebagai solusi permasalahan tersebut. Metode ini 

digunakan untuk mengetahui apakah Startup yang dirancang layak untuk dijalankan 

atau tidak. 

b. Wawancara dan Observasi 

Tahap wawancara merupakan tahapan yang digunakan untuk melengkapi 

proses Emphatize, yaitu peneliti mencaritahu apa saja yang menjadi kendala atau 

permasalahan user, peneliti turut terjun untuk merasakan permasalahan yang 

dialami oleh user, sehingga peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan apa saja 

yang terjadi di lapangan.  

3.1.2 Kondisi saat ini 

Proses belajar pada masa pandemi Covid-19 mengharuskan melakukan 

pembalajaran secara daring. Dengan dilakukannya pembelajara daring, banyak 

mahasiswa yang kurang dapat memahami materi pembelajaran yang disampaikan 

oleh dosen, maka dari itu, mahasiswa membutuhkan konsultasi dengan dosen 

secara langsung, sehingga find dosen diharapkan mampu menjadi solusi mahasiswa 

untuk berkomunikasi lebih mudah dengan dosen. 

3.2 Tahap Perencanaan 

3.2.1 Emphatize 

Pada tahap ini berfokus pada manusia atau orang atau user, dengan 

mengamati apa yang user lakukan dan bagaimana cara mereka berinteraksi dengan 

lingkungannya, sehingga dapat memahami kebutuhan mereka. Selain observasi, 

dengan terlibat secara lansung dapat membantu user dalam mengungkapkan cara 

berpikir dan nilai-nilai mereka, dapat pula mengetahui pandangan user melalui 

cerita dan hal yang dilakukannya. Setelah mengamati dan terlibat secara langsung 

dengan user, penting untuk merasakan secara langsung pengalaman user, sehingga 

dapat mengetahui situasinya. 
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3.2.2 Define 

Setelah mengumpulkan data dari observasi, terlibat secara langsung serta 

merasakan apa yang dirasakan oleh pengguna atau user, pada tahap ini dilakukan 

analisis dan disintesa permasalahan yang dihadapi oleh user, dengan fokus pada 

user secara spesifik serta berdasarkan insight dan kebutuhan-kebutuhan user 

3.2.3 Ideate 

Proses ini ialah proses yang dilakukan untuk menghasilkan ide-ide untuk 

menghasilkan solusi, dimulai dengan mengidentifikasi ide atau solusi berdasarkan 

masalah yang dihasilkan dari tahap define yang sesuai dengan kebutuhan 

pengguna. Sebelum membuat prototype, ide-ide yang dihasilkan dapat dibuat 

dengan menggunakan mind maping atau sketsa terlebih dahulu. 

3.2.4 Prototype 

Tahap ini, merupakan tahap yang dilakukan untuk mewujudkan ide ke 

dalam bentuk model atau prototype, untuk kemudian dilakukan pengujian kepada 

pelanggan. 

3.2.5 Test 

Pada tahap test, dilakukan pengujian prototype kepada pengguna atau user. 

Jika hasil yang didapatkan belum sesuai atau belum maksimal, dapat dilakukan 

pengulangan baik kembali pada tahap ideate maupun pada tahap prototype, 

sehingga hasil akhirnya dapat lebih maksimal dan sesuai dengan kebutuhan 

pengguna. 

Testing yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan System Usability 

Scale. System Usability Scale merupakan salah satu metode yang menyediakan alat 

ukur “Quick and Dirty” untuk pengujian terhadap pengguna yang digunakan untuk 

mengevaluasi berbagai jenis produk ataupun layanan, yang diperkenalkan oleh 

John Brooke pada tahun 1986 (Thomas, 2015). Metode pengumpulan dat yang 

digunakan ialah kuisioner yang dibuat sesuai dengan System Usability Scale. 

Setelah dilakukan pengisian kuisioner oleh pengguna, dilakukan pengukuran hasil 

perhitungan evaluasi perspektif pengguna, yaitu dengan membedakan instrumen 

ganjil dan genap. Pengukuran ini memiliki beberapa aturan perhitungan : 

1. Instrumen bernomor ganjil skala jawabannya dikurangi 1 
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2. Instrumen bernomor genap 5, skor akhir didapat dari nilai 5 dikurangi skor 

pertanyaan yang didapat dari pengguna 

3. Skor System Usability Scale didapat dari hasil penjumlahan skor setiap 

pertanyaan yang kemudian dikali 2,5 

Menurut Suyanti., & Ependi U. (2019) System Usability Scale terdapat 5 

pilihan jawaban mulai dari sangat tidak setuju, tidak setuju, ragu-ragu, setuju dan 

sangat setuju. Yang masing-masing skor jawabannya mulai dari satu sampai 

dengan lima. 

Rumus yang digunakan menghitung skor System Usability Scale 

Gambar 3.2 Rumus System Usability Scale (SUS) 

Setelah dihitung didapatkanlah skor rata-rata dari setiap responden. Skor 

tersebut kemudian disesuaikan dengan penelitian System Usability Scale. Masuk 

kategori mana hasil skor dengan pengujian yang sudah didapat. 
 

Gambar 3.3 System Usability Scale 

3.3 Tahap Akhir 
3.3.1  Penulisan final dokumen 

Penulisan final dokumen ini berisi tentang validasi ide Startup Find Dosen 

dengan menggunakan implementasi Design Thinking, mulai dari rancangan, 

metodologi hingga hasil akhirnya. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Studi Literatur 
Permasalahan yang dihadapi mahasiswa ialah kesulitan dalam menemui 

dosen, baik untuk bimbingan, meminta tanda tangan maupun untuk keperluan 

lainnya yang disebabkan oleh berbagai macam faktor, seperti mahasiswa yang tidak 

mengetahui jadwal atau kesibukan dosen, mengunjungi dosen diwaktu yang tidak 

tepat maupun faktor lainnya yang menyebabkan mahasiswa akhirnya kesulitan 

dalam menemui dosen sehingga dibutuhkan wadah yang dapat memfasilitasi 

hubungan komunikasi antara mahasiswa dengan dosen. Berdasarkan identifikasi 

permasalahan dan analisis kebutuhan pengguna yang telah dilakukan oleh penulis, 

maka penyelesaian masalah dilakukan dengan metode Design Thinking untuk 

memvalidasi Ide Startup Find Dosen. Design Thinking merupakan suatu metode 

atau pendekatan yang berpusat pada manusia atau user terhadap inovasi yang 

diambil dari suatu rancangan untuk mengintegrasikan kebutuhan orang-orang, 

teknologi serta persyaratan kesuksesan bisnis menurut Kelley & Brown (2018). 

Dengan menggunakan pendekatan tersebut, diharapkan ide startup find dosen ini 

dapat tervalidasi dan dapat dikembangkan dikemudian hari untuk solusi dari 

permasalahan yang ada, sehingga dapat memfasilitasi kebutuhan komunikasi antara 

mahasiswa dan dosen. 

4.2 Hasil Tahap Empathize 
Hasil dari tahapan pertama pada Desain Thinking ialah Empathize. Pada tahap 

ini penulis melakukan observasi dan terlibat secara langsung merasakan 

pengalaman user menghadapi permasalahan yang terjadi. Permasalahan yang 

terjadi ialah kesulitan dalam menghubungi maupun menemui dosen karena 

berbagai faktor, seperti tidak mengetahui jadwal dosen, baik jadwal mengajar 

maupun jadwal kegiatan diluar atau dosen yang sedang rapat mendadak sehingga 

tidak dapat dihubungi atau berbagai kendala lainnya yang membuat mahasiswa sulit 

menemui dosen. Hal tersebut membuat banyak mahasiswa sering bolak-balik ke 
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ruang dosen dan menunggu di depan ruang dosen. Mahasiswa menjadi kesulitan 

ketika hendak berkonsultasi, meminta tanda tangan maupun melakukan keperluan 

lain dengan dosen. 

Kebutuhan komunikasi mahasiswa dan dosen 

Untuk mengetahui kebutuhan mahasiswa dan dosen maka dilakukan penyebaran 

kuisioner online melalui google form. Penyebaran kuisioner ini ditujukan untuk 

mengetahui kebutuhan komunikasi antara mahasiswa dan dosen. Metode yang 

digunakan dalam perhitungan pengisian kuisioner ini ialah menggunakan metode 

Skala Likert yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, 

persepsi seseorang atau kelompok dalam menghadapi masah sosial (Sugiyono, 

Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 2017). Menurut Monte Carlo 

dalam Laksono B. (2021) Ukuran sampel normal untuk distribusi ialah 15 yang 

sudah sesuai dengan teorema limit pusat dan untuk ukuran sampel 30 sesuai dengan 

distribusi bimodal sesuai dengan teorema limit pusat, jadi ukuran sampel 30 

dianggap normal. Pertanyaan yang diberikan pada kuisioner ini mengarah pada 

kesulitan yang dihadapi mahasiswa dalam berkomunikasi dengan dosen serta 

kebutuhan mahasiswa dalam menghubungi dosen. Berikut merupakan rangkuman 

daftar pertanyaan, tujuan serta hasil yang didapatkan melalui kuisioner online dapat 

dilihat pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Kebutuhan komunikasi mahasiswa dan dosen 

Pertanyaan Tujuan Pertanyaan Hasil Pertanyaan 

Gender 
Untuk mengetahui 
responden laki-laki atau 
perempuan 

4 dari 31 responden berjenis 
kelamin perempuan, sisanya laki-
laki 

Semester yang ditempuh 

Untuk mengetahui 
responden sedang 
menempuh semester 
berapa 

3 orang responden semester 1, 2 
orang responden semester 3, 3 
orang responden semester 5, 2 
orang responden semester 7, dan 
sisanya smt lanjutan 

Program Studi 
Untuk mengetahui 
responden terdiri dari 
program studi apa saja 

Responden terdiri dari mahasiswa 
program studi S1 Teknik 
Komputer, S1 Manajemen, S1 
Produksi Film dan Televisi, D3 
Sistem Informasi dan sisanya S1 
Sistem Informasi 
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Tabel 4.2 Kebutuhan komunikasi mahasiswa dan dosen (lanjutan) 

Pertanyaan Tujuan Pertanyaan Hasil Pertanyaan 

Pernahkah anda 
mengalami kesulitan 
dalam menghubungi atau 
menemui dosen? 

Untuk mengetahui apakah 
responden mengalami 
kesulitan dalam 
menghubungi atau 
menemui dosen 

6,5% Mahasiswa tidak merasa 
kesulitan dalam menghubungi 
dosen, sedangkan 93,5% 
sisanya mengaku pernah 
merasa kesulitan dalam 
menghubungi dosen 

Pernahkah anda merasa 
bingung bagaimana cara 
menghubungi atau 
menemui dosen? 

Untuk mengetahui apakah 
responden merasa bingung 
cara menghubungi atau 
menemui dosen 

22, 6% Mahasiswa tidak 
merasa bingung untuk 
menghubungi dosen, 
sedangkan 77,4% pernah 
merasa kebingungan dalam 
menghubungi dosen 

Apakah anda pernah 
merasa kesulitan untuk 
mengetahui jadwal 
senggang dosen? 

Untuk mengetahui apakah 
responden merasa kesulitan 
untuk mengetahui jadwal 
senggang dosen dan bisa 
ditemui 

Seluruh responden merasa 
kesulitan untuk mengetahui 
jadwal senggang dosen 

Apakah anda mengetahui 
jadwal dosen? 

Untuk mengetahui apakah 
responden mengetahui 
jadwal dosen 

6,5% Mahasiswa mengetahui 
jadwal dosen sedangkan 
93,5% tidak mengetahui 
jadwal dosen 

Pernahkah anda merasa 
kesulitan mencari waktu 
yang tepat untuk 
menghubungi dosen? 

Untuk mengetahui apakah 
responden merasa kesulitan 
mencari waktu yang tepat 
untuk menghubungi dosen 

93,5% Mahasiswa pernah 
merasa kesulitan mencari 
waktu yang tepat untuk 
menghubungi dosen, 
sedangkan sisanya tidak 

Jika sedang berada di 
kampus, apakah anda 
dapat dengan mudah 
menemui dosen? 

Untuk mengetahui apakah 
responden dapat menemui 
dosen dengan mudah saat 
dikampus 

77,4% Mahasiswa mengakui 
bahwa meskipun sedang 
berada di kampus, mereka 
tidak dapat dengan mudah 
menemui dosen 

Jika hendak menemui 
dosen, apakah anda 
membuat janji temu 
terlebih dahulu? 

Untuk mengetahui apakah 
responden membuat janji 
temu terlebih dahulu 
dengan dosen sebelum 
bertemu 

90,3% Mahasiswa melakukan 
janji temu terlebih dahulu 
sebelum menemui dosen 

Bagaimana cara anda 
menghubungi dosen 
apabila anda tidak dapat 
menemui beliau di 
kampus? 

Untuk mengetahui cara 
responden dalam 
menghubungi dosen 

Apabila tidak dapat menemui 
dosen di kampus, 93,5% 
mahasiswa menghubungi 
dosen melalui Whatsapp dan 
sisanya melalui email 
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Tabel 4.3 Kebutuhan komunikasi mahasiswa dan dosen (lanjutan) 

Selain hasil dari kuisioner, penulis juga melakukan wawancara mendalam dengan dua 

orang mahasiswa dari program studi yang berbeda dan semester yang berbeda. Mahasiswa 

pertama merupakan mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir, dan pernah 

mengikuti organisasi di kampus. Sedangkan mahasiswa kedua ialah mahasiswa semester 5 

dan mengikuti salah satu UKM di kampus. Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan, 

kedua mahasiswa tersebut mengalami kesulitan dalam menghubungi dosen karena tidak 

mengetahui jadwal kesibukan dosen, sehingga merasa kebingungan mencari waktu yang 

tepat dalam menghubungi dosen, selain itu kendala yang mereka hadapi ketika sudah 

membuat janji dengan dosen, ia tidak mengetahui jadwal mendadak sang dosen dan dosen 

lupa memberi kabar untuk mengatur ulang janji temunya karena ada urusan mendadak, 

sehingga menurut kedua mahasiswa tersebut dibutuhkan layanan informasi terkini untuk 

mengetahui jadwal dosen yang mendadak atau diluar jadwal yang seharusnya, sehingga 

tidak terjadi miskomunikasi antara mahasiswa dengan dosen. Hasil wawancara dapat 

dilihat pada lampiran 1. 

 

Pertanyaan Tujuan Pertanyaan Hasil Pertanyaan 

Pernahkah anda 
menunggu dosen diruang 
dosen beberapa kali 
namun tidak dapat 
bertemu dengan beliau? 

Untuk mengetahui apakah 
responden pernah bolak-
balik ke ruang dosen 
untuk memeriksa apakah 
dosen bisa ditemui atau 
tidak 

74,2% mahasiswa pernah bolak-
balik ke dosen untuk menemui 
dosen tetapi tetap tidak dapat 
bertemu dengan dosen yang 
bersangkutan 

Menurut anda perlukah 
adanya aplikasi yang 
dapat memfasilitasi 
komunikasi antara 
mahasiswa dengan dosen? 

Untuk mengetahui apakah 
responden merasa 
memerlukan aplikasi 
untuk memudahkan 
komunikasi antara 
mahasiswa dengan dosen 

64,5% Mahasiswa merasa perlu 
adanya aplikasi yang dapat 
memfasilitasi komunikasi antara 
mahasiswa dengan dosen, dan 
35,5% merasa cukup perlu 
adanya aplikasi tersebut 

Menurut anda bagaimana 
cara menghubungi dosen 
yang efektif? 

Untuk mengetahui 
menurut responden cara 
efektif untuk menemui 
dosen 

Sebagian besar mahasiswa 
merasa bahwa cara efektif untuk 
menghubungi dosen ialah 
melalui Whatsapp dan email 

Menurut anda, fitur apa 
saja yang diperlukan 
untuk mempermudah 
komunikasi antara 
mahasiswa dengan dosen? 

Untuk mengetahui fitur 
apa saja yang dibutuhkan 
oleh responden dalam 
mempermudah 
komunikasi antara 
mahasiswa dengan dosen 

Menurut responden, diperlukan 
fitur chat, jadwal kesibukan, 
jadwal senggang, dan fitur untuk 
janji temu dengan dosen  
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4.3 Hasil Tahap Define 
Hasil dari tahap Define ialah berfokus pada pemasalahan dan kebutuhan user. 

Sehingga berdasarkan permasalahan yang ada, mahasiswa membutuhkan sebuah 

media atau sarana yang mampu menghubungkan antara mahasiswa dan dosen, 

media tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi secara realtime 

dengan dosen, tetapi juga untuk mengetahui informasi kesibukan dosen, seperti 

jadwal mengajar, sedang mengikuti kegiatan di luar kampus, sedang sakit atau ijin, 

sedang tidak dapat diganggu atau sedang berada di ruang dosen dan dapat ditemui 

oleh mahasiswa.  

Pada penelitian ini, penulis menawarkan Ide Startup Find Dosen, yaitu suatu 

media yang berfungsi untuk memfasilitasi komunikasi antara mahasiswa dan dosen, 

sehingga mahasiswa dapat lebih mudah untuk menemui dosen dan mengetahui 

kesibukan dosen. Ide startup ini juga diharapkan dapat membuat komunikasi antara 

mahasiswa dengan dosen menjadi lebih efektif, sehingga mahasiswa tidak perlu lagi 

menunggu berjam-jam di depan ruang dosen atau setiap hari bolak-balik ke kampus 

untuk mencari dosen di ruang dosen tanpa mengetahui kesibukannya. Adanya ide 

startup ini membuat mahasiswa lebih mengerti kesibukan dosen, sehingga tidak 

sering spam chat  pada waktu dosen sedang sibuk dan tidak dapat diganggu, hal ini 

juga dapat membuat dosen menjadi lebih nyaman dan tidak merasa terganggu 

dengan spam chat mahasiswa yang terkadang tidak tahu waktu. Tidak hanya itu 

saja, mahasiswa tingkat akhir dan mahasiswa yang sedang kerja praktik juga dapat 

dengan mudah mengetahui dosen mana yang tersedia untuk menjadi dosen 

pembimbing. Hasil define dapat dilihat pada lampiran 2. 

4.3.1 Proses Bisnis 

Model proses bisnis Startup Find Dosen  yang ditampilkan menggunakan 

diagram Bussiness Process dengan menggunakan tools miro.com. Pada gambar 4.1 

dijelaskan proses bisnis salah satu fitur yang ada dalam Find Dosen yaitu fitur tugas 

Akhir, ketika pengguna berhasil login, pengguna akan langsung menemukan fitur 

Tugas Akhir, berikut proses bisnisnya.
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Gambar 4.1 Proses Bisnis Tugas Akhir 

Pada gambar 4.2 dijelaskan proses bisnis yang ada pada fitur mata kuliah dan berbagai hal yang ada didalamnya. Didalam fitur 

mata kuliah terdapat fitur group chat, personal chat dan folder. Fitur Folder dalam mata kuliah berfungsi sebagai tempat penyimpanan 

data bahan ajar yang dapat diunggah oleh dosen maupun dapat digunakan oleh mahasiswa untuk mengumpulkan tugasnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.2 Proses bisnis Mata Kuliah (Mahasiswa) 
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Selanjutnya merupakan proses bisnis dari fitur mata kuliah, mahasiswa dapat berkonsultasi seputar mata kuliah yang ditempuh, 

sedangkan dosen juga dapat membagikan informasi terkini seputar mata kuliah 

Gambar 4. 3 Proses Bisnis Mata Kuliah (Dosen) 
 

Didalam Find Dosen juga terdapat Fitur Status, dimana dosen dapat membagikan informasi terupdate menegenai kesibukannya 

diluar jadwal, ataupun ketika dosen sedang ada kegiatan mendesak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gambar 4. 4 Proses Bisnis Status
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4.3.2 User Persona 

Wawancara dilakukan kepada dua mahasiswa aktif Universitas Dinamika 

yang digunakan untuk melengkapi data kuisioner, hal ini dilakukan untuk 

mengetahui serta menggali informasi mengenai permasalahan yang ada, tujuannya 

ialah untuk mengetahui dan memahami kebutuhan user dan menemukan 

permasalahan yang ada. Menurut Rustiaria dkk (2021) Penyusunan user persona 

dilakukan dengan cara mengumpulkan semua informasi hasil wawancara dan 

kuisioner, kemudian mengkategorikan setiap informasi kedalam persona, seperti 

kategori persona, nama, kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan, backstory atau 

demografi, motivasi menggunakan website, kutipan pribadi terkait website, dan 

foto dan gambar yang mewakili kelompok pengguna. hasil dari user persona 

responden I. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.5 User Persona I 
 

Berikut juga merupakan hasil dari User Persona responden kedua, penulis 

menggali informai pada Mahasiswa Universitas Dinamika, D3 Sistem Informasi, 

semester 5 (Gambar 4.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.6 User Persona II  
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4.4 Hasil Tahap Ideate 
Hasil dari tahap Ideate ialah ide-ide berupa solusi yang ditawarkan, yang 

nantinya akan dibuat prototype. Berdasarkan kuisioner awal yang disebarkan, 

didapatkan hasil, sebanyak 93,5% mahasiswa mengaku pernah merasa kesulitan 

dalam menghubugi dosen, selain itu sebanyak 77,5% mahasiswa mengaku 

meskipun sedang berada di kampus mereka tidak dapat dengan mudah untuk 

menemui dosen. Bahkan mereka bisa bolak-balik ke ruang dosen untuk mencari 

dosen yang bersangkutan namun ia tetap tidak dapat dengan mudah bertemu dengan 

dosen yang bersangkutan. Sehingga berdasarkan kuisioner tersebut sebanyak 64,5% 

mahasiswa merasa perlu  dan 35,5% mahasiswa merasa cukup perlu adanya aplikasi 

yang dapat memfasilitasi komunikasi antara mahasiswa dengan dosen, karena 

terdapat. Dari gambaran permasalahan diatas penulis menawarkan ide-ide berupa 

solusi untuk permasalahan tersebut, yaitu dengan ditawarkannya Ide Startup Find 

Dosen, yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk permasalahan mahasiswa 

dalam menemui dosen, serta dapat memfasilitasi hubungan komunikasi antara 

mahasiswa dengan dosen. Hasil dari tahap ini berupa mind mapping kebutuhan 

mmahasiswa beserta dengan solusinya, serta mind mapping fitur apa saja yang 

nantinya akan ditawarkan sebagai solusi dari permasalahan tersebut, dapat dilihat 

pada gambar 4.5 Mind mapping kebutuhan mahasiswa dan solusi yang ditawarkan 

dan gambar 4.6 Sitemap fitur find dosen. 
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Gambar 4.7 Mind mapping kebutuhan mahasiswa dan solusi yang ditawarkan 
 

Berikut merupakan solusi yang ditawarkan oleh penulis berupa fitur apa saja 

yang nantinya akan ditampilkan pada Fiind Dosen, dapat dilihat pada Sitemap 

dibawah ini (Gambar 4.6). 

 
Gambar 4.8 Sitemap fitur Find Dosen 
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4.5 Hasil Tahap Prototype 
Hasil dari prototype berisi rancangan desain yang akan memfasilitasi user 

untuk mempermudah hubungannya dengan dosen. User disini ialah mahasiswa, 

sedangkan permasalahan yang dihadapi mahasiswa ialah kesulitan dalam 

menghubungi dan menemui dosen, baik di kampus maupun di luar kampus. 

Sehingga solusi yang ditawarkan ialah  suatu media yang berfungsi sebagai 

fasilitator hubungan komunikasi antara mahasiswa dengan dosen, tidak hanya 

berfungsi sebagai sarana komunikasi secara realtime dengan dosen, tetapi juga 

untuk mengetahui informasi kesibukan dosen, seperti jadwal mengajar, sedang 

mengikuti kegiatan di luar kampus, sedang sakit atau ijin, sedang tidak dapat 

diganggu atau sedang berada di ruang dosen dan dapat ditemui oleh mahasiswa. 

Tidak hanya itu saja, mahasiswa tingkat akhir dan mahasiswa yang sedang kerja 

praktik juga dapat dengan mudah mengetahui dosen mana yang tersedia untuk 

menjadi dosen pembimbing (lihat gambar 4.7). 

Gambar 4.9 Logo Find Dosen 
Berikut arti logo Find Dosen : 

● Warna Biru 

Warna biru melambangkan pengetahuan, kesejukan intelektual, lain itu juga 

melambangkan kesetiaan dan kepercayaan. Warna biru membuat beberapa 

orang merasa lebih produktif dan banyak digunakan pada logo perusahaan 

maupun hal lainnya. 
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● Warna Abu-abu 

Abu-abu menyimbolkan sifat netral, karena ia tidak hitam dan tidak putih. Abu-

abu juga dapat diartikan dengan seimbang, klasik dan sederhana. Warna ini juga 

mempengaruhi kekuatan emosi, penyeimbang antara warna hitam dan putih  

serta pendukung jika diterapkan pada desain suatu produk 

 

4.5.2 Login User 
Prototype Login User terdapat dua pilihan login yaitu untuk mahasiswa dan dosen. Ketika 

gambar mahasiswa atau dosen ditekan, maka akan masuk ke fitur login, dengan 

memasukkan username dan password supaya bisa masuk dan mengakses fitur yang ada 

dalam find dosen. Username berisikan NIM atau NIDN dan password didapatkan secara 

otomatis melalui kampus masing-masing (Lihat gambar 4.8). 

Gambar 4.10 Login Find Dosen 
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4.5.3 Home atau Beranda 

Ketika mahasiswa atau dosen telah berhasil login, maka yang akan keluar ialah 

prototype Home atau status atau bisa disebut dengan beranda. Pada fitur ini terdapat 

beberapa pilihan menu, antara lain room dosen wali, tugas akhir, kerja praktik, mata 

kuliah dan list dosen dari berbagai fakultas yang ada pada suatu kampus, sedangkan 

pada bagian bawah terdapat menu beranda itu sendiri, status, profil user, dan 

schedule atau jadwal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Gambar 4.11 Home atau Beranda 

 
4.5.4 Room Dosen Wali 

Pada fitur ini terdapat beberapa pilihan menu antara lain, group chat yang berisi 

seluruh anak bimbing dari dosen tersebut, personal chat untuk chat kepada dosen 

wali secara pribadi atau personal, serta papan informasi yang dapat dibagikan oleh 

dosen wali mengenai pengumuman atau informasi yang berkaitan antara mahasiswa 

dan kampus yang menyangkut dengan dosen wali, seperti pengumuman KRS, 

centang TA dan lain sebagainya. 
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Gambar 4.12 Room dosen wali (Mahasiswa) 

Dapat dilihat pada gambar dibawah ini, berikut merupakan tampilan Room 

Dosen Wali yang berada pada sisi dosen, tidak jauh berbeda dengan sisi 

mahasiswa, hanya saja dosen dapat menambahkan informasi terkini atau 

informasi penting yang hendak dibagikan kepada mahasiswa. 

Gambar 4.13 Room dosen wali (Dosen) 

 

4.5.5 Tugas Akhir 

Prototype tugas akhir berisi daftar nama dosen, daftar nama tersebut menunjukkan 

kuota anak bimbing dosen, terlihat dari notifikasi disamping nama. Centang hijau 
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untuk masih menerima dan silang merah untuk kuota penuh. Ketika nama dosen 

yang bercentang hijau diklik, maka akan muncul tulisan request berwarna biru dan 

mahasiswa bisa melakukan request sedangkan silang merah diklik maka akan 

muncul tulisan full atau penuh. Setelah dosen menyetujui, secara otomatis akan 

muncul room dosen . 

 
Gambar 4.14 Daftar dosen tugas akhir 

Dibawah ini contoh tampilan room dosen tugas akhir ketika pengajuan mahasiswa 

diterima oleh dosen yang bersangkutan (lihat gambar 4.12)  

 

Gambar 4.15 Room dosen tugas akhir (Mahasiswa) 

Berikut tampilan request list, dosen dapat melihat siapa saja yang 

melakukan permohonan untuk menjadi anak bimbing dan bisa menyetujui dengan 

klik accept atau menolak dengan meng-klik decline 
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Gambar 4.16 Tampilan request list tugas akhir 

 
Berikut tampilan room tugas akhir milik dosen, dan tampilan ketika dosen 

menambahkan informasi pada papan informasi. 

Gambar 4.17 Room dosen tugas akhir (Dosen) 
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4.5.6      Kerja Praktik 

Prototype pada fitur kerja praktik hampir sama dengan fitur yang ada pada tugas 

akhir, hanya saja pada fitur kerja praktik hanya satu dosen pembimbing. Pada fitur 

ini berisi daftar dosen dan ketika dosen menerima mahasiswa menjadi anak 

bimbingnya maka akan muncul fitur room dosen pembimbing kerja praktik (lihat 

gambar 4.13) 

Gambar 4.18 Daftar dosen kerja praktik 

Setelah diterima oleh dosen dan berhasil menjadi anak bimbing dosen, 

maka akan muncul tampilan yang berisi grup chat, personal chat dengan dosen 

dan papan informasi seperti dibawah ini (lihat gambar 4.14).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 4.19 Room dosen kerja praktik (Mahasiswa) 
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 Setelah mahasiswa melakukan request maka secara otomatis akan muncul 

nama mahasiswa tersebut pada request list milik dosen kerja praktik yang masih 

tersedia atau masih dapat dikirim permintaan.  Dosen dapat melihat nama-nama 

mahasiswa yang mengajukan permohonan sebagai anak bimbing dan dapat diterima 

dengan accept ataupun ditolak dengan decline 

 

Gambar 4.20 Tampilan request list kerja praktik 

Berikut tampilan room dosen kerja praktik milik dosen, serta tampilan ketika 

dosen menambahkan informasi penting atau pengumuman.  

Gambar 4.21 Room dosen kerja praktik (Dosen) 
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4.5.7 Mata Kuliah 

     Prototype mata kuliah berisi ruangan mata kuliah yang diambil saat KRS, 

sehingga akan sesuai dengan setiap mata kuliah yang mahasiswa ambil pada 

semester tersebut. Dalam fitur ini terdapat ruangan tiap mata kuliah yang ditandai 

dengan nama mata kuliah dan dosen pengampu, sedangkan didalamnya terdapat 

fitur group chat untuk seluruh mahasiswa yang memilih mata kuliah tersebut, 

kemudian terdapat pula fitur personal chat dengan dosen pengampu mata kuliah, 

terdapat pula fitur folder perkuliahan yang dapat digunakan untuk membagikan 

bahan ajar, maupun mengumpulkan tugas, serta terdapat  fitur papan informasi, 

yaitu dosen dapat memberikan berbagai informasi penting mengenai mata kuliah 

yang bersangkutan. 

Gambar 4.22 Fitur mata kuliah 

Didalam fitur mata kuliah terdapat fitur Folder Pengumpulan tugas dan info penting. 

Dosen dapat membagikan bahan ajar berupa word, pdf maupun power point pada folder ini 

dan dapat di akses oleh seluruh mahasiswa yang mengikuti mata kuliah yang bersangkutan, 

selain itu mahasiswa juga dapat menggunakan fitur Folder pengumpulan tugas untuk 

mengumpulkan tugas yang diberikan oleh dosen. 
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Gambar 4.23 Fitur folder mata kuliah 
4.5.8 Fitur Lecture’s List  

Prototype ini berisi daftar Fakultas yang ada pada suatu universitas yang 

didalamnya terdapat daftar program studi pada fakultas tersebut, kemudian jika 

diklik pada bagian program studi, maka akan muncul daftar nama dosen yang ada. 

Daftar nama dosen yang ada pada fitur ini dapat di klik untuk kemudian melakukan 

percakapan melalui chat. Fungsi dari fitur ini ialah untuk membantu mahasiswa 

yang hendak menghubungi dosen diluar dosen mata kuliah, dosen wali, dosen 

pembimbing tugas akhir maupun dosen pembimbing kerja praktik, bisa juga 

digunakan oleh mahasiswa yang mengikuti organisasi kampus dan membutuhkan 

komunikasi atau koordinasi dengan dosen baik dosen program studinya maupun 

dosen lain diluar program studi ataupun fakultasnya. 
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Gambar 4.24 Fitur List Dosen 

4.5.9 Fitur Status 

Prototype pada fitur ini digunakan untuk memberikan informasi dari dosen kepada 

mahasiswa terkait informasi yang bersifat umum, sehingga informasi ini tidak 

hanya disebar pada papan informasi tugas akhir, kerja praktik maupun dosen wali. 

Selain itu pada fitur ini juga dapat digunakan oleh dosen untuk memberikan 

informasi tekait jadwal dadakan maupun hanya sebatas memberikan semangat 

kepada mahasiswanya. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.25 Fitur Status pada mahasiswa 
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Berikut merupakan  fitur status jika dilihat dari sisi dosen, dosen dapat 

membagikan informasi terkini terkait dengan informasi jadwal dadakan maupun 

pengumuman penting lainnya, tidak hanya itu saja, dosen juga dapat membagikan 

kata-kata penyemangat untuk mahasiswanya. 

Gambar 4.26 Status (Dosen) 

4.5.10 Fitur Schedule 

Prototype fitur ini memuat jadwal dosen yang secara otomatis terinput pada sistem, 

berisi jadwal mengajar dosen, istirahat maupun jadwal rapat tetap dosen. Jika dosen 

berhalangan hadir atau memiliki jadwal mendadak diluar jadwal yang telah terinput 

oleh sistem, maka dosen bisa menambahkannya pada fitur status, dan jika dosen 

berhalangan hadir seperti izin tidak masuk karena kepentingan di luar kampus 

maupun karena sakit, maka jadwal akan secara otomatis off. 
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Gambar 4.27 Fitur Schedule 
 

4.5.11 Fitur Profil User 
Prototype fitur profil user berisi data diri pengguna, mulai dari foto profil, nama, 

NIM, email, program studi, semester yang sedang ditempuh, hingga nomor telp. 

Pengguna dapat mengganti data dirinya seperti foto profil, dan nomor telp, 

sedangkan NIM, email, program studi dan semester yang sedang ditempuh akan 

secara otomatis dari sistem kampus begitu pula milik dosen, terdapat informasi 

NIDN dan lain sebagainya seperti ada tampilan dibawah ini. 
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Gambar 4.28 Profil User Mahasiswa 
 

Fitur Profil User antara mahasiswa dan dosen memiliki kesamaan, jika 

mahasiswa memiliki NIM maka dosen memiliki NIDN, jika mahasiswa terdapat 

program studi dalam berkuliah maka pada fitur profil user dosen terdapat program 

studi dosen mengajar, dosen juga dapat memperbaharui informasi pribadinya. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
Gambar 4.29 Profil User (Dosen)  
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     4.6 Hasil Tahap Testing 

Untuk menguji apakah startup layak dijalankan atau tidak, maka prototype yang 

sudah dirancang, akan dilakukan testing kepada calon penggunanya. Sebelum 

melakukan pengisian angket, penulis memberikan informasi mengenai apa itu find 

dosen dan mempersilahkan responden untuk mencoba tampilan find dosen, 

sehingga responden dibekali gambaran penggunaan find dosen. Berikut merupakan 

pedoman pertanyaan yang akan diajukan pada responden dalam validasi ide startup 

find dosen yang dapat dilihat pada tabel. Pada tahap ini penulis menggunakan 

metode SUS atau System Usability Scale terdiri dari 10 item kuisioner dengan lima 

pilihan jawaban, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Manfaat dari 

System Usability Scale beragam salah satunya dapat digunakan sebagai validasi, 

yang dapat secara efektif dapat membedakan sistem yang dapat digunakan dan yang 

tidak. 

Tabel 4.4 Pedoman Wawancara 

Pedoman Wawancara User  
1. Pengisian data diri 

a. Nama 
b. Jenis Kelamin 
c. Universitas 
d. Semester yang sedang ditempuh 

Pedoman Wawancara Validasi Ide Startup Find Dosen 
1. Saya Berpikir akan menggunakan system ini lagi 
2. Saya merasa sistem ini rumit untuk digunakan 
3. Saya merasa system ini mudah untuk digunakan 
4. Saya membutuhkan bantuan dari orang lain atau teknisi dalam 

menggunakan sistem ini 
5. Saya merasa fitur-fitur system ini berjalan dengan semestinya 
6. Saya merasa ada banyak hal yang tidak konsisten (tidak serasi pada sistem 

ini) 
7. Saya merasa orang lain akan memahami cara menggunakan sistem ini 

dengan cepat 
8. Saya merasa sistem ini membingungkan 
9. Saya merasa tidak ada hambatan dalam menggunakan sistem ini 
10. Saya perlu membiasakan diri terlebih dahulu sebelum menggunakan 

sistem ini 
11. Kritik dan saran untuk ide startup Find Dosen 
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Berikut daftar nilai kuisioner. Kuisioner menggunakan 5 poin dimulai dari sangat 

tidak setuju hingga sangat setuju. 

Tabel 4.5 Daftar Nilai Kuisioner 
NO Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Responden 1 5 1 5 1 5 2 5 1 5 1 
2 Responden 2 5 2 4 3 4 2 4 2 4 2 
3 Responden 3 5 2 5 2 4 4 5 1 5 1 
4 Responden 4 5 1 4 2 4 2 4 2 5 2 
5 Responden 5 5 2 4 2 4 2 3 2 4 1 
6 Responden 6 5 1 5 1 5 1 4 1 5 1 
7 Responden 7 5 3 3 4 4 3 4 3 4 1 
8 Responden 8 5 1 5 3 5 3 4 2 4 1 
9 Responden 9 5 2 4 2 4 2 4 2 4 1 

10 Responden 10 5 2 4 3 4 4 3 3 4 2 
11 Responden 11 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 
12 Responden 12 4 2 4 2 4 1 5 2 4 1 
13 Responden 13 4 2 4 2 3 3 4 2 4 1 
14 Responden 14 4 2 4 3 5 3 4 2 5 2 
15 Responden 15 4 2 4 2 3 3 4 2 4 2 
16 Responden 16 5 1 5 1 5 1 5 1 5 2 
17 Responden 17 4 3 5 3 4 3 4 3 4 2 
18 Responden 18 4 3 4 4 4 3 4 2 5 3 
19 Responden 19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
20 Responden 20 4 1 5 1 5 4 4 1 1 1 
21 Responden 21 3 3 4 3 3 2 3 2 1 1 
22 Responden 22 4 2 5 3 4 2 5 2 5 1 
23 Responden 23 5 2 5 2 5 2 5 1 5 1 
24 Responden 24 4 1 5 2 5 4 5 2 5 1 
25 Responden 25 5 1 5 2 5 2 5 1 4 2 
26 Responden 26 5 2 4 2 4 2 5 1 5 2 
27 Responden 27 4 2 4 1 4 2 4 1 5 1 
28 Responden 28 5 1 5 2 5 2 5 1 5 2 
29 Responden 29 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 
30 Responden 30 5 1 5 2 5 2 5 1 5 2 
31 Responden 31 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 
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Keterangan : 

Poin 1 : Responden memilih Sangat Tidak Setuju (STS) 

Poin 2 : Responden memilih Tidak Setuju (TS) 

Poin 3 : Responden memilih Ragu-Ragu  

Poin 4 : Responden memilih Setuju (S) 

Poin 5 : Responden memilih Sangat Setuju (SS) 

 

 Setelah mendapatkan daftar nilai kuisioner, kemudian dilakukan 

perhitungan sesuai dengan aturan SUS, antara lain : 

● Setiap pertanyaan bernomor ganjil, skor yang didapatkan dari responden 

dikurangi 1, sehingga menghasilkan (x – 1) 

● Setiap pertanyaan bernomor genap, skor 5 dikurangi skor yang didapat oleh 

responden, sehingga menghasilkan (5 – x) 

● Kemudian skor SUS hasil dari total setiap pertanyaan kemudian dikali 2,5 

Berikut hasil skor yang telah diolah sesuai dengan petunjuk pertama dan kedua 

 

  



45 
 

Berikut hasil skor SUS responden yang didapatkan dari (Total x 2,5). 

Tabel 4.6 Hasil skor SUS responden (setelah total x 2,5) 

NO Responden Skor SUS 

1 Responden 1 97,5 
2 Responden 2 75 
3 Responden 3 85 
4 Responden 4 82,5 
5 Responden 5 77,5 
6 Responden 6 97,5 
7 Responden 7 65 
8 Responden 8 82,5 
9 Responden 9 80 

10 Responden 10 65 
11 Responden 11 60 
12 Responden 12 82,5 
13 Responden 13 72,5 
14 Responden 14 75 
15 Responden 15 70 
16 Responden 16 97,5 
17 Responden 17 67,5 
18 Responden 18 65 
19 Responden 19 50 
20 Responden 20 77,5 
21 Responden 21 57,5 
22 Responden 22 82,5 
23 Responden 23 92,5 
24 Responden 24 85 
25 Responden 25 90 
26 Responden 26 85 
27 Responden 27 85 
28 Responden 28 92,5 
29 Responden 29 95 
30 Responden 30 92,5 
31 Responden 31 95 

Total 2477,5 

Berdasarkan hasil perhitungan dari total SUS dikali 2,5, dapat diketahui 

bahwa skor tertinggi ialah 97,5 dan skor terendah ialah 50, sedangkan skor yang 

paling banyak muncul yaitu 85. Untuk perhitungan selanjutnya ialah mencari rata-

rata skor SUS dengan rumus berikut : 
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�̅�𝑥 =  
∑𝑥𝑥
𝑛𝑛

 

Keterangan : 

𝑥𝑥  : Skor rata-rata 

∑𝒙𝒙  : Jumlah skor SUS 

𝑛𝑛 : Jumlah Responden 

 
Jumlah skor SUS ialah 2477,5, seperti dapat dilihat pada tabel 4.5 yang didapat 

dari 31 responden. Berdasarkan rumus tersebut, jumlah skor SUS dibagi dengan jumlah 

responden yaitu sebagai berikut : 

𝑥𝑥 =  2477,5
31

   
 

𝑥𝑥 =  79,9 
 
 Berdasarkan hasil tersebut, rata-rata skor SUS didapatkan sebanyak 79,9. 

Setelah diketahui hasil rata-rata skor SUS, kemudian hasil tersebut kemudian dilihat 

menggunakan interpretasi skor SUS, seperti pada tabel interpretasi berikut 

 
Tabel 4.7 Interpretasi skor SUS 

Grade SUS Percentile 
Range Adjectve Acceptable NPS 

A+ 84,1 - 100 96 - 100 Best Imaginable Acceptable Promoter 
A 80,8 - 84,0 90 - 95 Excellent Acceptable Promoter 
A- 78,9 - 80,7 85 - 89 Good Acceptable Promoter 
B+ 77,2 - 78,8 80 - 84 Good Acceptable Passive 
B 74,1 - 77,1 70 - 79 Good Acceptable Passive 
B- 72,6 - 74,0 65 - 69 Good Acceptable Passive 
C+ 71,1 - 72,5 60 - 64  Good Acceptable Passive 
C 65,0 - 71,0 41 - 59 OK Marginal Passive 
C- 62,7 - 64,9 35 - 40 OK Marginal Passive 
D 51,7 - 62,6 15 - 34 OK Marginal Detractor 
F 25,1 - 51,6 2 - 14 Poor Not Acceptable Detractor 
F 0 - 25 0 - 1,9 Worst Imaginable Not Acceptable Detractor 
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Rata-rata skor SUS yaitu 79,9 sehingga masuk kedalam grade A dengan 

percentile range 85-95, adjective good dan Acceptable.  

Berdasarkan hasil wawancara dan kuisioner tersebut menunjukkan bahwa 

kebanyakan mahasiswa membutuhkan fasilitas untuk mengetahui jadwal kesibukan 

dosen, selain untuk menentukan waktu yang tepat untuk menghubungi dosen, 

jadwal tersebut juga dapat dijadikan acuan untuk tidak mengganggu dosen diwaktu 

yang tidak tepat. Selain itu juga dibutuhkan fasilitas yang dapat membantu 

mempermudah mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir dan kerja praktik 

dalam mencari dosen pembimbing, apakah dosen tersebut masih memiliki kuota 

untuk menerima mahasiswa sebagai anak bimbingnya atau kuotanya telah terisi 

penuh. 

Berdasarkan hasil SUS dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa prototype 

ide startup find dosen dianggap acceptable atau valid dan dapat dikembangkan lagi 

fiturnya untuk dapat lebih mempermudah atau memfasilitasi hubungan komunikasi 

antara mahasiswa dan dosen. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 
Kesimpulan dari penelitian ini Implementasi Metode Design Thinking Untuk 

Validasi Ide Startup Find Dosen dianggap berhasil karena berdasarkan hasil survei 

yang telah didapatkan. Pada tahap empetize dilakukan penyebaran kuisioner awal 

yang menunjukkan bahwa mahasiswa pernah mangalami kesulitan dalam 

menghubungi dosen kemudian Ide Startup find dosen dituang ke dalam bentuk 

prototype kemudian diujikan kepada pengguna atau User dan didapatkan hasil 

testing yang dihitung dengan menggunakan SUS atau System Usability Scale, 

didapatkan hasil rata-rata skor SUS 79,9 yang kemudian diinterpretasikan kedalam 

tabel SUS, dan masuk dalam kategori grade A, adjective good dan Acceptable, 

sehingga berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa ide startup find 

dosen yang dituang dalam bentuk prototype dapat diterima atau valid. 

5.2 Saran 
 Saran untuk penelitian ini ialah ide startup find dosen ini diharapkan dapat 

menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya. Selain itu ide startup find dosen ini 

nantinya dapat dikembangkan menjadi sebuah aplikasi yang lebih modern dengan 

ditambahkan fitur-fitur baru serta tampilan yang lebih menarik supaya semakin 

lengkap dalam memfasilitasi hubungan komunikasi antara mahasiswa dan dosen. 
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