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ABSTRAK 

 

Website Sistem Informasi Akademik (SIA) adalah aplikasi sistem informasi 

akademik berbasis web dengan tujuan memberikan informasi seputar akademik kepada 

mahasiswa. Dengan adanya SIA mahasiswa dapat mengetahui informasi yang berkaitan 

dengan akademik kampus seperti biodata mahasiswa, forum kelas, kurikulum jurusan, kuliah 

semester, Kartu Rencana Studi (KRS), jadwal kuliah, absensi, skripsi, Kartu Hasil Studi 

(KHS), daftar nilai, transkrip, dan keuangan. Hasil wawancara dengan pihak Teknologi 

Informasi Universitas PGRI Ronggolawe Tuban bahwa banyaknya pengunjung pada bulan 

September dan Februari dikarenakan adanya perwalian oleh mahasiswa yang menggunakan 

aplikasi SIA untuk melihat informasi Kartu Rencana Studi (KRS). Hasil yangtelah didapat 

dari penelitian ini sebagai rekomendasi untuk meningkatkan user interface dan user 

experience pada website Sistem Informasi Akademik (SIA) Universitas PGRI Ronggolawe 

Tuban. Sehingga mahasiswa dapat mencari informasi seputar perkuliahan dengan mudah dan 

dengan desain interface yang mudah digunakan. Dari hasil kuesioner perbaikan nilai masing-

masing indikator indikator yaitu Learnability 2,56, Efficiency 2,94, Memorability 2,31, Error 

2,38, dan Satisfaction 2,43. Hasil akhir dari menghitung rata-ratapada masing- masing 

indikator didapatkanlah nilai sebesar 2,52. Menurut skala likert dari nilai 1–4 nilai sebesar 

2,52 berada pada kategori baik. 

 

Kata Kunci : User Interface, Usability Testing, User Centered Design 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Pendahuluan 

Universitas PGRI Ronggolawe Tuban adalah salah satu perguruan tinggi swasta di 

kabupaten Tuban yang telah menerapkan sistem teknologi informasi. Universitas PGRI 

Ronggolawe Tuban berdiri pada tahun 2007. Dalam melakukan kegiatan belajar mengajar, 

Universitas PGRI Ronggolawe Tuban memiliki 16 program studi dengan jumlah mahasiswa 

yang aktif saat ini berjumlah 2.637 mahasiswa. Salah satu layanan teknologi informasi yang 

ada di Universitas PGRI Ronggolawe Tuban adalah Sistem Informasi Akademik (SIA) yang 

beralamat di http://sia.unirow.ac.id/. 

Website Sistem Informasi Akademik (SIA) adalah aplikasi sistem informasi 

akademik berbasis web dengan tujuan memberikan informasi seputar akademik kepada 

mahasiswa. Dengan adanya SIA mahasiswa dapat mengetahui informasi yang berkaitan 

dengan akademik kampus seperti biodata mahasiswa, forum kelas, kurikulum jurusan, kuliah 

semester, Kartu Rencana Studi (KRS), jadwal kuliah, absensi, skripsi, Kartu Hasil Studi 

(KHS), daftar nilai, transkrip, dan keuangan. 

Hasil wawancara dengan pihak Teknologi Informasi Universitas PGRI Ronggolawe 

Tuban bahwa banyaknya pengunjung pada bulan September dan Februari dikarenakan 

adanya perwalian oleh mahasiswa yang menggunakan aplikasi SIA untuk melihat informasi 

Kartu Rencana Studi (KRS). Berikut adalah jumlah dan grafik pengunjung website Sistem 

http://sia.unirow.ac.id/
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Informasi Akademik (SIA) Universitas PGRI Ronggolawe Tuban pada bulan agustus – 

oktober 2019 dapat dilihat pada gambar 1.1 dan 1.2. 

Gambar 1.1 Jumlah Pengunjung Website 

(Sumber : www.similarweb.com) 

Pada Gambar 1.1 menunjukan jumlah pengunjung pada bulan Agustus 2019 – 

Oktober 2019 sebesar 34,853 dan mengalami penurunan sebesar 58,67% dari bulan 

sebelumnya. Jumlah pengunjung yang mengunjungi website dengan menggunakan laptop 

sebesar 16,83%, sedangkan yang menggunakan smartphone sebesar 83,17%. 
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Gambar 1.2 Grafik Pengunjung Website 

(Sumber : www.similarweb.com) 

 

Pada Gambar 1.2 menunjukan grafik pengunjung website pada bulan agustus dan 

mengalami peningkatan pada bulan september dikarenakan terjadinya perwalian, penurunan 

jumlah pengunjung website terjadi saat awal perkuliahan yaitu pada bulan Oktober. 

Survei awal dilakukan dalam bentuk tanya jawab dengan 30 mahasiswa yang telah 

menggunakan website SIA. Dari hasil survai yang dilakukan ditemukan permasalahan saat 

menggunakan website SIA diantaranya adalah jadwal perkuliahan tidak ada pada halaman 

utama sehingga kurang efisien, dan mahasiswa juga mengeluhkan tampilan website yang 

kurang menarik, seperti warna yang masih monoton, tampilan yang kurang modern, serta 

tidak adanya gambar background kampus yang menjadi ciri khas kampus Universitas PGRI 

Ronggolawe Tuban. 
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Observasi berikutnya dilakukan dengan penyebaran kuesioner dengan mengunakan 

usability testing. Usability testing dipilih untuk mengukur learnability, efficiency, 

memorability, error, dan satisfaction. Menurut Saputri & dkk (2017), kriteria-kriteria web 

yaitu learning (mudah dipelajari), efficiency (efisien dalam penggunaan), memorability 

(mudah diingat), error (frekuensi kesalahan dan kesederhanaan), satisfaction (kepuasan 

pengguna). Dari hasil penyebaran kuesioner yang telah diisi oleh 100 responden pengunjung 

website SIA Universitas PGRI Ronggolawe Tuban untuk kemudian dilakukan perhitungan 

nilai rata-rata pada masing-masing indikator dan menghasilkan nilai rata-rata pada masing 

indikator yaitu learnability 2,05, efficiency 1,98, memorability 2,01, error 2,01, dan 

satisfaction 1,87. Hasil akhir dari menghitung rata-rata pada masing-masing indikator 

didapatkanlah nilai sebesar 1,98. Menurut skala likert dari nilai 1–4 nilai sebesar 1,98 berada 

pada kategori kurang baik. 

Dari permasalahan diatas, dibutuhkan redesain untuk memperbaiki website Sistem 

Informasi Akademik Universitas PGRI Tuban dengan menggunakan metode Usability 

Testing sebagai evaluasi. Hasil evaluasi dari usability testing memberikan rekomendasi untuk 

meredesain antarmuka pengguna. Dari rekomendasi tersebut dikembangkan desain 

antarmuka pengguna menggunakan metode User Centered Design dan tahapan akhir dari 

penelitian ini ialah menyusun dokumentasi UI. User Centered Design dipilih karena metodi 

ini berfokus terhadap kebutuhan pengguna. User Centered Design (UCD) adalah salah satu 

metode best practices untuk merancang sebuah antarmuka pengguna, yang secara langsung 

melibatkan pengguna itu sendiri. Hasil yang telah didapat dari penelitian ini sebagai 
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rekomendasi untuk meningkatkan user interface dan user experience pada website Sistem 

Informasi Akademik (SIA) Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Sehingga mahasiswa 

dapat mencari informasi seputar perkuliahan dengan mudah dan dengan desain interface 

yang mudah digunakan. 

 
1.2 Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yangtelah dijabarkan di atas, rumusan masalah yang akan 

diselesaikan pada penelitian adalah sebagai berikut : Bagaimana meredesain website Sistem 

Informasi Akademik (SIA) Universitas PGRI Ronggolawe Tuban dengan menggunakan 

metode User Centered Design ? 

 

 
1.3 Batasan Masalah 

 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang maka dibuatlah batasan masalah 

sebagai berikut : 

1. Pengembangan sistem informasi dilakukan melalui tahapan perencanaan, analisis, 

perancangan, implementasi dan pengujian. Dalam penelitian ini berfokus pada 

perancangan antarmuka pengguna website Sistem Informasi Akademik. 

2. Evaluasi dan perancangan hanya dilakukan pada website Sistem Informasi Akademik 

dengan menggunakan metode User Centered Design dan metode Usability Testing . 

3. Penilitian ini mencakup pembuatan prototype. 
 

4. Responden penelitian ini adalah mahasiswa Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. 
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1.4 Tujuan 

 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuandari penelitian 

ini adalah untuk meredesain antarmuka pengguna pada website Sistem Informasi Akademik 

(SIA) Universitas PGRI Ronggolawe Tuban sehingga dapat meningkatkan dan memudahkan 

pengguna website Sistem Informasi Akademik (SIA) Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. 

 

 
1.5 Manfaat 

Berdasarkan redesain antarmuka pengguna pada website Sistem Informasi 

Akademik (SIA) Universitas PGRI Ronggolawe Tuban diharapkan dapat memberikan 

manfaat terhadap pengguna dengan memberikan tampilan yang mudah digunakan dan 

informasi yang sesuai kebutuhan. 



 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Usability Testing 
 

Secara informal, usability dapat diartikan sebagai tingkat kemudahan suatu produk 

untuk digunakan menurut (Saputri & dkk, 2017). Berdasarkan ISO usability didefinisikan 

sebagai keefektifan, efisiensi, dan kepuasan pengguna yang dapat mencapai tujuan spesifik 

di lingkungan tertentu (ISO DIS 9241-11). Kriteria-kriteria web usability adalah sebagai 

berikut: 

1. Learnability adalah kriteria yang mengukur tingkat kemudahan suatu situs untuk 

dipelajari dan digunakan, khususnya bagi pengguna yang baru pertama kali melihat dan 

menjelajahi situs tersebut. 

2. Efficiency adalah kriteria yang mengukur tingkat performansi pengguna ketika 

menggunakan situs. 

1. Memorability adalah kriteria kualitatif yang dapat dilihat melalui kemudahan pengguna 

dalam menggunakan lagi produk (situs) setelah beberapa saat tidak mengunjungi situs. 

2. Errors adalah kriteria kuantitatif pada web usability, errors menilai situs melalui 

banyaknya kesalahan yang dilakukan oleh pengguna ketika melakukan tugas skenario 

yang diberikan. 

3. Satisfaction adalah pengukuran kualitatif yang dirasakan atau juga ditunjukkan oleh 

pengguna, ketika sistem atau situs yang digunakan menyenangkan dan juga mudah 
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dipakai akan memberikan kenyamanan kepada pengguna atau juga memberikan rasa 

puas ketika pengguna dapat menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik. 

Inti utama usability adalah menjawab pertanyaan, apakah produk tersebut sesuai 

dengan kebutuhan user. 

 

 
2.2 Metode Pengumpulan Data 

 

Menurut Windarti (2015), dalam metode pengumpulan data ada teknik 

pengumpulan data dibedakan menjadi 3 macam, yaitu wawancara, kuesioner, dan observasi. 

1. Wawancara 

 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan atau data untuk tujuan tertentu 

dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan responden. 

Wawancara secara garis besar ada dua pedoman wawancara, yaitu: 

a. Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang memuat garis 

besar saja. 

b. Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara 

terperinci sehingga menyeruai chek-list 

2. Kuesioner 

 

Kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data yang memungkinkan analis 

mempelajari sikap–sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang penting 

didalam organisasi. Tujuannya untuk memperoleh informasi dengan reliabel dan validitas 

yang tinggi. 
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3. Obervasi 

 

Observasi atau pengamatan langsung adalah teknik pengumpulan data dengan 

melakukan penelitian langsung terhadap obyek penelitian yang mendukung kegiatan 

penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi obyek penelitian tersebut. 

2.3 Populasi dan Sampel 
 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian, apabila seseorang ingin meneliti 

semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitian populasi atau studi 

populasi atau study sensus (Sabar, 2007). Jadi populasi tidak harus orang, tetapi bisa 

menggunakan objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah 

yang ada pada objek/ subjek yang dipelajari, tetapi meliputi karakteristik/ sifat yang dimiliki 

subjek/ objek. Sedangkan sampel adalah sebagian dari subyek dalam populasi yang diteliti, 

yang sudah tentu mampu secara representative dapat mewakili populasinya (Sabar, 2007). 

Sampel yang diambil dari populasi adalah pengguna yang nantinya dijadikan 

responden dalam usability. Pengguna yang akan dijadikan populasi yang digunakan dalam 

melakukan penelitian adalah pengunjung dari website Sistem Informasi Akademik 

Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Sedangkan untuk sampel yang digunakan dalam 

melakukan penelitian ini berjumlah 100 responden yang diambil dari pengunjung website 

Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. 
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2.4 Uji Reliabilitas 
 

Setelah pengujuan validitas, maka tahap selanjutnya adalah pengujuan reliablitas. 

Uji reliabilitas adalah proses pengukuran terhadap ketepatan dari suatu instrumen. Pengujian 

ini dimaksudkan untuk menjamin instrumen yang digunakan meruakan sebuah insrumen 

yang handal, konsistensi, stabil dan dependibilitas, sehingga bila digunakan berkali kali dapat 

menghasilkan data yang sama. Uji reliabilitas mengindiksikan bahwa suatu indikatir tidak 

bias dan sejauh mana suatu indikator handal pada waktu, tempat, dan orang yang berbeda 

beda. Untuk mengukur reliabilita dari indikator penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan koefisien Cronbach’s Alpha. Koefisien Cronbach’s Alpha yang mendekati 

satu menandakan reliabilitas konsistensi yang tinggi. Cronbach’s Alpha digunakan untuk 

mengukur keandalan indikator – indikator yang digunakan dalam kuesioner penelitian. Uji 

reliabilitas meruoakan uji yang dilakukan untuk mengukur apakah kuesioner benar benar 

merupakan reliabel apabila jawaban seseorang konsisten dari wakti ke waktu. Reliabilitas 

dalam penelitian ini diuji dengan metode Cronbach’s Alpha dengan bantuan SPSS. Data 

dikatakan jika nilai Cronbach’s Alpha ≥ 0,6 (Ghozali, 2005). 

Berikut adalah rumus Cronbach’s Alpha: 
 

𝑟11 = (  𝑛   ) (1 − 
𝑛−1 

 
Keterangan: 

∑ 𝜎2 

𝑡 ) 
2 
𝑡 

 

 

𝑟11 = Reliabilitas yang dicari 
 

𝑛 = Jumlah item pertanyaan yang diuji 

𝜎 
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∑ 𝜎𝑡2 = Jumlah varians skor tiap – tiap item 

 

𝜎𝑡2     = Varians total 

 

Jika nilai alpha > 0,7 artinya reliabilitas mencukupi (sufficient reliability) sementara 

jika alpha > 0,80 ini mensugesikan seluruh item reliabel dan seluruh tes secara konsisten 

memiliki reliabilitas yang kuat. Atau ada pula yang memaknakan sebagai berikut: jika aplpha 

antara 0,70 – 0,90 maka reliabilitas sempurna. Jika alpha antaa 0,50 – 0,70 maka reliabilitas 

moderat. Jika alpha <0,50 maka reliabilitas rendah. Jika alpha rendah, kemungkinan saru atau 

beberapa item tidak reliabel. 

2.5 Statistical Produk and Service Solution 
 

SPSS merupakan software aplikasi statistik yang sangat popular, baik bagi praktiswi 

yang sedang melakukan riset ataupun bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan tugas akhir 

(Trihendradi, 2012). Sedangkan menurut Priyatno (2010) SPSS merupakan singkatan dari 

Statistical Package for the Social Scientes karena program ini mula-mula dipakai untuk 

meneliti ilmu-ilmu sosial. Namun seiring berjalannya waktu penggunaan semakin luas untuk 

berbagai bidang ilmu seperti bisnis, pertanian, perindustrian, ekonomi, psikologi, dan lain- 

lain sehingga kepanjangan SPSS menjadi Statistical Produk and Service Solution. SPSS 

merupakan program untuk mengolah data statistik yang paling popular dan paling banyak 

pemakaiannya di seluruh dunia dna banyak digunakan oleh peneliti untuk berbagai keperluan 

seperti riset pasar, untuk menyelesaikan tugas analisis seperti skripsi, tesis, disertasi dan 

sebagainya. 
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2.6 User Interface 

 

Menurut Lastiansah (2012), user interface adalah cara program dan pengguna untuk 

berinteraksi. Istilah user interface terkadang digunakan sebagai pengganti istilah Human 

Computer Interaction (HCI) dimana semua aspek dari interaksi pengguna dan komputer. 

Semua yang terlihat dilayar, membaca dalam dokumentasi dan dimanipulasi dengan 

keyboard (atau mouse) juga merupakan bagian dari user interface. 

User interface memiliki fungsi untuk menghubungkan atau menterjemahkan 

informasi antara pengguna dengan sistem operasi, sehingga komputer dapat digunakan. 

Dengan demikian user interface bisa juga diartikan sebagai mekanisme inter-relasi atau 

integrase total dari perangkat keras dan lunak membentuk pengalaman berkomputer. User 

interface dari sisi software bisa berbentuk Graphical User Interface (GUI) atau Command 

Line Interfae (CLI), sedangkan dari sisi hardware bisa berbentuk Aplle Desktop Bus (ADB), 

USB, dan fire wire. 

Konsep user interface memiliki banyak aspek yang perlu diperhatikan, karena akan 

mengacu pada beragam aplikasi teknologi seperti electronic display, aplikasi web, aplikasi 

mobile dan lain-lain. 

2.7 User Centered Design 
 

UCD adalah salah satu metode best practices untuk merancang sebuah antarmuka 

pengguna, yang secara langsung melibatkan pengguna itu sendiri. Pengguna terlibat sejak 

tahap analisa awal kebutuhan pengguna sampai dengan pengujian dan evaluasi. Konsep UCD 

adalah “In user-centered design, the users are center focus” maksudnya adalah semua sifat 
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konteks, dan lingkungan produk semua berdasarkan oleh pengalaman pengguna. Menurut 

Saputri dkk (2017) terdapat 4 prinsip dalam pengembangan dengan metode UCD, yakni: 

1. Fokus pada Pengguna (User Requirements) 

 

Perancangan harus berhubungan langsung dengan pengguna sesungguhnya atau calon 

pengguna melalui interview, survey, dan partisipasi dalam workshop perancangan. 

Tujuannya adalah untuk memahami kognisi, karakter, dan sikap pengguna serta 

karakteristik anthropometric. Aktivitas utamanya mencakup pengambilan data, analisis 

dan integrasinya ke dalam informasi perancangan dari pengguna tentang karakteristik 

tugas, lingkungan teknis, dan organisasi. 

2. Perancangan Terintegrasi (Prototyping) 
 

Perancangan harus mencakup antarmuka pengguna, sistem bantuan, dukungan teknis 

serta prosedur instalasi dan konfigurasi. 

3. Pengujian pengguna (Usability Measurement) 

 

Satu-satunya pendekatan yang sukses dalam perancangan sistem yang berpusat pada 

pengguna adalah secara empiris dibutuhkan observasi tentang kelakuan pengguna, 

evaluasi umpan-balik yang cermat, wawasan pemecahan terhadap masalah yang ada, 

dan motivasi yang kuat untuk mengubah rancangan. 

4. Perancangan interaktif (Spiral Model) 
 

Sistem yang sedang dikembangkan harus didefinisikan, dirancang, dan ditest berulang 

kali. Berdasarkan hasil test kelakuan dari fungsi, antarmuka, sistem bantuan, 

dokumentasi pengguna, dan pendekatan pelatihannya. 
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2.7.1 Tahapan dalam UCD (ISO 9241-210, 2009) 

 

1. Specify the context of use (Menentukan konteks penggunaan) 

 

2. Specify user and organisational requirements (Menentukan kebutuhan pengguna 

dan kebutuhan oganisasi) 

3. Produce design solutions (Membuat perancangan / desain solusi) 

 

4. Evaluate designs against user requirements (Mengevaluasi perancangan 

terhadap kebutuhan pengguna) 

 
Kelebihan UCD 

 

1. Hasil desain lebih akurat, dikarenakan seluruh pengalaman pengguna (user) ikut 

berpartisipasi langsung dalam pengembangannya. 

2. Lebih cepat dalam menemukan kesalahan (error). 
 

3. Waktu untuk pengembangan dapat lebih cepat, karena kebutuhan pengguna 

sudah tersedia. 

4. Fleksibel dalam pengembangannya (desainer bebas memilih menggunakan 

 

tools atau metode pembuatan desain antarmuka). 

 
Langkah-langkah yang dilakukan mengacu pada konsep UCD 

 

1. Pengguna “duduk bersama” perancang untuk membuat rancangan antarmuka. 

 

2. Pengguna menyampaikan keinginannya, dan perancang menggambar 

keinginan pengguna, sambil menjelaskan untung-ruginya. 

3. Perancang meminta pendapat pengguna tentang rancangan yang dibuatnya. 

 

4. Proses ini dilakukan secara iteratif (berulang). 
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2.8 Teori Warna 

 

Warna termasuk salah satu terpenting dalam desain karena dengan warna, suatu 

karya akan mempunyai nilai tersendiri. Selain itu pemilihan warna yang tepat dengan 

tampilan yang enak dilihat akan memberikan rasa ketertarikan pengunjung terhadap situs 

web. Pemilihan warna tidaklah sederhana tanpa mengerti psikologi dari warna tersebut. 

Beberapa pertimbangan mengenai keindahan, identitas dan kegunaan yang harus 

dipertimbangkan. Ahli filsafat seperti Isaac Newton, Johann Wolfgang von Goethe dan 

Johannes Itten memberikan pemahaman mengenai keberadaan warna yang dijelaskan dengan 

roda warna (color wheel). Roda warna merupakan diagaram warna berupa lingkaran yang 

dikembangkan untuk menyajikan konsep dan terminologi teori warna yang terbagi menjadi 

warna primer, sekunder, dan tersier (George, 2016). 

 

Gambar 2. 1 Teori Warna (Tubrik Studios, 2017) 



 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
Dari latar belakang diatas, penelitian ini termasuk jenis penelitian studi kasus dan 

untuk pertanyaan penelitian dalam tugas akhir ini adalah bagaimana meredesain website 

sistem akademik Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Untuk menjawab pertanyaan 

tersebut maka dilakukan tahapan pengembangan dengan menggunakan metode User 

Centered Design. Berikut alur metodologi penelitian pada Gambar 3.1 

 

Gambar 3. 1 Metodologi Penelitian 
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3.1 Tahap Awal Penelitian 

 
3.1.1 Studi Literatur 

 

Studi literatur dilakukan dengan mempelajari dan mengumpulkan informasi yang 

berkaitan dengan analisa dan perancangan desain user interface, data statistik (populasi dan 

sampel) dan usability pada website yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang 

bagaimana melakukan analisa dan perancangan menggunakan metode tersebut. 

 

 
3.1.2 Wawancara 

 

Wawancara dilakukan dengan pihak Teknologi Informasi Universitas PGRI 

Ronggolawe Tuban untuk mencari informasi dan data awal mengenai website SIA dan 

masalah yang muncul saat ini. Dari wawancara ini diharapkan sebagai acuan dalam 

penelitian. 

Tanya Jawab dengan 30 mahasiswa pada Universitas PGRI Ronggolawe Tuban 

mengenai permasalahan saat menggunakan website SIA. Hasil wawancara adalah sebagai 

berikut : 

1. Website SIA mulai diluncurkan pada tahun 2016 
 

2. Webste SIA memiliki fitur tampilan menu biodata mahasiswa, forum kelas, kurikulum 

jurusan, kuliah semester, Kartu Rencana Studi (KRS), jadwal kuliah, absensi, skripsi, 

Kartu Hasil Studi (KHS), daftar nilai, transkrip, dan keuangan. 

3. Jumlah pengunjung mengalami peningkatan pada bulan pada bulan agustus dan 

mengalami peningkatan pada bulan september dikarenakan terjadinya perwalian. 
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4. Jumlah pengunjung website SIA mengalami penurunan pada saat awal perkuliahan yaitu 

pada bulan Oktober. 

Hasil tanya jawab dengan 26 mahasiswa Universitas PGRI Ronggolawe Tuban 

untuk mengetahui adakah permasalahan saat menggunakan website SIA diantaranya: 

1. Jadwal perkuliahan tidak ada pada halaman utama sehingga kurang efisien 

 

2. Mahasiswa mengeluhkan tampilan website yang kurang menarik 

 

3. Warna yang masih monoton dan tampilan yang kurang modern 

 

4. Tidak adanya gambar background kampus yang menjadi ciri khas kampus Universitas 

PGRI Ronggolawe Tuban. 

 

 
3.1.3 Observasi 

 

Observasi dilakukan secara online dengan langsung mengakses situs 

Sia.unirow.ac.id. Mengamati setiap proses dan kejadian yang ada pada situs Sia.unirow.ac.id. 

Observasi juga dilakukan pada website SIA yang sedang berjalan saat ini dengan 

cara mengambil dan mempelajari tampilan website SIA. Beberapa hasil observasi yang telah 

dilakukan pada website SIA dapat dilihat pada lampiran 2 halaman Login Website Lama SIA 

UNIROW, Lampiran 3 Tampilan halaman utama website lama SIA UNIROW, Lampiran 4 

tampilan menu keuangan website lama SIA UNIROW, lampiran 5 tampilan biodata SIA 

UNIROW. 
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3.1.4 Perhitungan Sampel 

 

Penelitian dilakukan di Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Pengguna yang akan 

dijadikan populasi yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah pengunjung dari 

website Sistem Informasi Akademik Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Sedangkan untuk 

sampel yang digunakan dalam melakukan penelitian ini berjumlah 100 responden dari2.637 

jumlah mahasiswa yang telah mengunjungi website Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. 

3.1.5 Kuesioner 
 

Pada tahap ini akan dilakukan evaluasi desain lama Website SIA yang berupa 

kuisioner Usability Testing, penyebaran kuisioner Usability Testing dengan jumlah sampel 

sebanyak 100 mahasiswa aktif yang telah menggunakan aplikasi SIA . Masing- masing 

variabel dari metode Usability Testing dapat dilihat pada tabel dibawah. 

Tabel 3. 1 Pernyataan Usability Testing 
 

No Pernyataan 

Learnability 

1 Menu – menu pada website SIA mudah dipahami 

2 Desain warna website SIA nyaman dilihat 

3 Jenis dan ukuran huruf pada website SIA mudah dan jelas 

4 Icon atau simbol pada website SIA mudah dimengerti 

5 Apakah tata letak pada website SIA mudah dipahami 

Efficiency 

1 Pencarian informasi jadi lebih cepat saat menggunakan website SIA 

2 Menu yang ada pada website SIA dapat diakses dengan cepat 

3 Jadwal perkuliahan mudah dilihat di halaman utama 
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4 
Proses Penyusunan KRS dapat dilakukan degan cepat saat menggunakan 

website SIA 

Memorability 

1 Alur navigasi mudah diingat oleh pengguna 

2 Menu pada website SIA mudah diingat 

3 Arti pada setiap menu dan simbol mudah dimengerti 

4 Tata letak menu dan tombol mudah diingat oleh pengguna 

Error 

1 Setiap menu yang diklik memberikan respon yang tepat 

2 Website memberikan pesan kesalahan saat terjadi error 

3 
Website memberikan informasi tentang langkah yang harus dilakukan 

untuk mengatasi kesalahan 

Satisfaction 

1 Informasi yang diberikan sangat membantu perkuliahan 

2 Tampilan website sudah menarik 

3 Tampilan website memberikan kenyamanan 

 

 

 

 

3.1.6 Uji Validitas dan Reliabilitas 

 
 

Langkah selanjutnya adalah dilakukan Uji validitas. Uji validitas digunakan untuk 

mengukur pertanyaan apakah sudah valid atau belum, dengan melihat nilai korelasi dari 

masing – masing point pertanyaan yang telah ditentukan. Dalam uji validitas ini 

menggunakan aplikasi SPSS, dalam output SPSS menampilkan korelasi dari masing – 

masing point pertanyaan tiap variabel terhadap total penilaian. Pertanyaan dinyatakan valid 

jika menunjukan nilai korelasi (rHitung) lebih besar dari Rtabel dengan alpha 0,05. Pada 
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penelitian ini untuk menentukan Rtabel dengan menentukan degress of freedom (df) terlebih 

dahulu dengan cara N (jumlah sampel) = 100, maka df = N(100) – 2 = 98. Jadi df 98 = 0.196. 

Pengujian validitas tiap variabel berdasarkan indikator, Hasil dari uji validitas yang kurang 

dari Sig. (2 tailed) = 0. 05 dinyatakan valid. 

 

Sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk menguji tingkat konsistensi jawaban 

dari responden sehingga kuisioner dapat digunakan untuk pengujian yang dibutuhkan. 

Kuisioner sendiri dapat dikatakan reliabel apabila nilai keseluruhan lebih besar dibandingkan 

dengan Cronbach’s Alpha. Hasil pengujian reliabilitas dikatakan reliabel seperti pada 

lampiran 1. 

Tabel 3. 2 Uji Reliabilitas 
 

Cronbach's Alpha Rtabel Keterangan 

0,622 0,196 Reliabel, karena nilai 
Cronbach’s Alpha lebih 

besar dari nilai rTabel 

 

 

 
3.1.7 Analisis Deskriptif 

 

Analisis deskriptif dilakukan untuk menilai data berdasarkan karakteristik. Jumlah 

respoden sebanyak 100 mahasiswa terdiri dari 58 laki-laki dan 42 perempuan. Pada hal ini 

data jawaban dari responden akan diolah untuk mendeskripsikan data yang telah diperoleh 

untuk mempermudah dalam proses analisis. Pengolahan analisis deskriptif ini menggunakan 

tools SPSS 24. 
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3.2 Tahap Pengembangan 

 
3.2.1 Membuat Desain Perancangan 

 

Pada tahap pengembangan desain ini terdiri dari 4 tahapan yaitu storyboarding, 

sketching, High Fidelity prototyping. Langkah-langkah untuk melakukan pengembangan 

desain untuk menghasilkan rekomendasi desain interface antara lain: 

1.    Storyboarding 

 

Pada tahapan storyboard yaitu gambaran yang akan mendeskripsikan suatu sketsa 

yang disusun secara berurutan sesuai dengan alur cerita atau skenario yang berguna untuk 

memudahkan pembuat alur cerita maupun pengambilan gambar agar dapat meyampaikan ide 

cerita secara lebih mudah kepada orang lain. Berikut langkah-langkah membuat 

storyboarding pada penelitian ini : 

1. Langkah pertama yaitu membuat naskah. 

 

2. Buat catata tentang point-point penting, yaitu ide dan konsep yang akan dijadikan 

 

storyboard 

 

3. Menyiapkan media yang cocok untuk membuat storyboard, yaitu dengan menggunakan 

media aplikasi komputer 

4. Buat gambar sketsa kasar mengenai alur cerita dalam storyboard, lengkapi dengan 

penjelasan dan keterangan pada gambar 

5. Buat gambar semenarik mungkin dengan warna, bentuk, dan ukuran grafik jika perlu. 
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Hasil tahapan dari storyboarding akan dijadikan dasar dari pembuatan sketsa pada 

tahapan selanjutnya, hasil dari storyboarding ini juga bisa menjadi dasar pada proses 

prototyping. 

Pada proses storyboarding akan dilakukan dengan gambaran pengembangan desain, 

penulis menyiapkan media yang akan digunakan untuk membuat storyboard. Setelah 

menyiapkan perlengkapan untuk melakukan storyboard, penulis membuat sketsa ilustrasi 

penggunaan website serta membuat alur atau jalan cerita untuk memberikan informasi 

tentang situasi dari tampilan website. Dari hasil analisis dan wawancara, website yang 

diharapkan dapat mempermudah pengguna untuk mengakses informasi. 

2. Sketching 

 
Elemen yang dipakai relatif sederhana khususnya untuk desain interface. Sketsa 

dapat berupa simbol, icon, kotak, dialog dan lain-lain. Berikut langkah- langkah membuat 

sketching pada penelitian ini: 

a. Berdasarkan dari hasil storyboard sebelumnya maka selanjutnya yaitu membuat sketsa 

yang digunakan untuk menentukan bentuk dan letak dari setiap komponen 

(tombol,image,teks dll) yang telah ada. 

b. Menggambar desain pola sketsa dari hasil yang telah di analisis. 
 

c. Memvisualisasikan hasil dari sketsa yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, 

sehingga menghasilkan desain pola sketsa awal. 
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Dari hasil storyboard, penulis melakukan tahapan sketching dengan cara 

memperjelas tampilan atau gambar dari setiap komponen (tombol, gambar, teks dan lain 

sebagainya). Selanjutnya memvisualisasikan yang telah dilakukan pada tahapan storyboard. 

Pada website SIA ada beberapa halaman menu tampilan yaitu Home, Akademik, Keuangan, 

Perpustakaan, Berita, Biodata Mahasiswa. 

3.2.2 High Fidelity Prototyping 

 
Menghasilkan tampilan yang dapat digunakan oleh pengguna dalam berinteraksi 

dengan user interface yang sedang disusun. Simulasi interaksi terakhir antara pengguna dan 

antarmuka yang sangat mirip dengan produk sebenarnya. Hasil dari prototyping ini akan di 

amati kembali apakah desain yang telah dibuat sudah sesuai atau belum, jika dirasa ada yang 

perlu diperbaiki atau dibuat lagi dengan tools yang sesuai. Sehingga hasil berupa prototype 

yang siap untuk di ujikan kepada pengguna (dalam hal ini pengelola website 

Sia.unirow.ac.id). 

3.3 Tahap akhir 

 
3.3.1 Evaluasi 

 
Pada tahap evaluasi ini dilakukan evaluasi mengenai desain yang telah dibuat oleh 

penulis yang nantinya akan di evaluasi dengan melakukan penyebaran kuesioner Usability 

Testing oleh mhasiswa Universitas PGRI Ronggolawe Tuban dan kemudian akan di 

sampaikan kepada pembuat website SIA 
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3.3.2 Kesimpulan dan Saran 
 

Pada langkah tahap akhir ini merupakan tahapan yang paling terakhir berisikan 

kesimpulan dan saran terkait hasil user interface dan penyerahan hasil desain interface 

kepada pihak Universitas PGRI Ronggolawe Tuban: 

1. Kesimpulan dan saran hasil user interface 
 

Kesimpulan dan saran berisi kesimpulan penelitian pada website SIA yang telah 

dilakukan dan hal-hal apa saja yang harus di perbaiki pada penelitian ini dan saran apa 

saja yang akan diberikan kepada pihak Universitas PGRI Ronggolawe Tuban untuk 

meningkatkan usability pada website SIA Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. 

2. Penyerahan hasil desain interface 

 

Desain interface yang telah dibuat akan diserahkan kep Universitas PGRI Ronggolawe 

Tuban dan akan dievaluasi oleh pihak Universitas PGRI Ronggolawe Tuban apakah 

desain interface yang dirancang sudah sesuai dan sudah dapat menyelesaikan 

permasalah yang ada pada website perusahaan SIA Universitas PGRI Ronggolawe 

Tuban. 



 

 

 

BAB IV 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 
Dari hasil penyebaran kuesioner yang telah diisi oleh 100 responden pengunjung 

website Sistem Informasi Akademik (SIA) Universitas PGRI Ronggolawe Tuban untuk 

kemudian dilakukan perhitungn dan didapatkanlah nilai sebesar 1,98. Menurut skala likert 

dari nilai 1–4 nilai sebesar 1,98 berada pada kategori kurang baik. Dari permasalahan yang 

ada, dibutuhkan redesain untuk memperbaiki website Sistem Informasi Akademik 

Universitas PGRI Tuban dengan menggunakan metode Usability Testing sebagai evaluasi 

dan metode User Centered Design untuk desain antarmuka pengguna, berikut tahapan yang 

akan dilakukun : 

 

4.1 Pengembangan Desain 

 

Pada pengembangan desain ini penulis melakukan tiga tahapan yaitu 

storyboarding, sketching, High Fidelity prototyping, Langkah-langkah untuk melakukan 

pengembangan desain antara lain : 

4.1.1 Storyboarding 

 

Pada proses storyboarding akan dilakukan dengan gambaran pengembangan 

desain, penulis mengunakan software pembantuh untuk membuat storyboard. Setelah 

menyiapkan perlengkapan untuk melakukan storyboard, penulis membuat sketsa ilustrasi 

penggunaan website serta membuat alur atau jalan cerita untuk memberikan informasi 

tentang situasi dari tampilan website. Dari hasil analisis dan wawancara, website 
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Ronggolawe Tuban sampai mahasiswa melakukan logout. 

 

 

 

 

yang diharapkan dapat mempermudah pengguna untuk mengakses informasi 

perkuliahan. Storyboard yang telah dibuat dapat dilihat pada gambar 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.1 Storyboard website SIA Unirow 

Gambar 4.1 menunjukan langkah pertama mahasiswa dalam 

mengakses webite SIA UNIROW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.2 Lanjutan Storyboard Website SIA Unirow 

Pada gambar 4.2 menunjukan fitur–fitur yang ada di website SIA Univesitas PGRI 
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Gambar 4.4 User Flow 

 

 

 

 

4.1.2 Sitemap 

 

Sitemap untuk menentukan setiap menu yang ada pada website sistem informasi 

akademik Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Gambar dapat dilihat pada gambar 4.3 

Gambar 4.3 Sitemap 

 
4.1.3 User Flow 

 

User Flow digunakan untuk mengetahui alur penggunaan dari website sistem 

informasi akademik Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Gambar dapat dilihat pada 

gambar 4.4 
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Gambar 4.5 Halaman Utama 

 

 

 

 

4.1.4 Sketching 
 

Dari hasil storyboard, penulis melakukan tahapan sketching dengan cara 

memperjelas tampilan atau gambar dari setiap komponen (tombol, gambar, teks dan lain 

sebagainya). Selanjutnya memvisualisasikan yang telah dilakukan pada tahapan storyboard. 

Pada website SIA UNIROW ada beberapa sketc yang tela dibuat yaitu Login, Home, 

Keuangan, Perpustakaan, Biodata, Jadwal Kuliah, Jadwal UTS, Jadwal UAS, Program KRS, 

KHS, Transkrip Nilai, Yudisium, KKN, Skripsi, Kemajuan Belajar, dan Sisa Matakuliah. 

Berikut salah satu dari Sketcing yang akan ditampilkan pada gambar 4.3. 

Halaman Utama 

 
Sketc halaman utama terdapat tampilan header logo Universitas PGRI Ronggolawe 

Tuban dan juga terdapat foto profil mahasiswa, kemudian terdapat menu home, akademik, 

keuangan, perpustakaan, biodata singkat dan logout, selanjutnya terdapat informasi 

mengenai jadwal kuliah, gambar dapat dilihat pada gambar 4.5 
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Sketching yang telah dibuat dapat dilihat pada Lampiran 6 Sketching Halaman Login, 

Lampiran 8 Sketching Jadwal Kuliah, Lampiran 9 Sketching Kartu Hasil Studi, Lampran 10 

Sketching Kartu Rencana Studi, Lampiran 11 Sketching Transkrip Nilai, Lampiran 12 

Sketching Mata Kuliah Sudah Ditempu, Lampiran 13 Sketching Biodata Mahasiswa, Lmpran 

14 Sketching Perpustakaan, Lampiran 15 Sketching Skripsi, Lampiran 16 Sketching KKN, 

Lampiran 17 Sketching Keuangan, Lampran 18 Sketching Yudisium, Lampiran 19 Sketching 

Absensi, Lampiran 20 Sketching IPK, Lampiran 21 Sketching Jadwal UTS, Lampiran 22 

Sketching Jadwal UAS 

4.1.5 High Fidelity Prototyping 

 
Setelah melakukan tahap sketching, kemudian langkah selanjutnya yaitu high fidelity 

prototyping. Berdasarkan dari hasil sketsa yang telah dibuat pada tahap sketching akan dibuat 

desain interface yang nantinya akan diberikan kepada pihak UNIROW Tuban sebagai 

rekomendasi perbaikan desain interface website SIA UNIROW Tuban yang sedang berjalan 

saat ini. 

Pada penelitian ini kombinasi warna yang digunakan adalah warna biru dan kuning 

 
yang mencermikan identitas dari UNIROW Tuban. Menurut Yoginanti (2015) warna biru 

dan kuning juga dapat menimbulkan kesan menyenangkan dan keceriaan. Kode warna yang 

digunakan dalam desain user interface website adalah Biru = #2391D9 dan Kuning = 

#FFBC00. 
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Gambar 4.6 Login 

Pada halaman login terdapat logo instansi yang berada di kiri atas dan juga terdapat 

form login yang mana mahasiswa harus menginputkan NIM dan Passwoard. Kemudian 

terdapat button login untuk masuk kedalam halaman utama website sistem informasi 

akademik Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. 

 

 
Gambar 4.7 Halaman Home 
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Pada halaman utama atau halaman home terdapat beberapa fitur-fitur dari SIA 

UNIROW, salah satunya fitur Akademik. Header berisi nama dan logo instansi yang terletak 

dibagian kiri sedangkan dibagian kanan terdapat foto, nama dan NIM mahasiswa. 

Selanjutnaya terdapat profil singkat mahasiswa dan juga terdapat jadwal kuliah yang terletak 

dibawah profil singkat mahasiswa. Tombol logout terletak di sebelah kanan satu baris 

dengan fitur – fitur yang ada di website SIA UNIROW. 

Gambar 4.8 Jadwal Kuliah 

Pada halaman jadwal terdapat tabel yang berisi jadwal kuliah, halaman ini berfungsi 

untuk mengetahui jadwal perkuliahan mahasiswa. Hasil perbaikan tampilan website SIA 

UNIROW dapat dilihat pada Lampiran 24 Tampilan Baru Jadwal UTS, Lampiran 25 

Tampilan Baru Jadwal UAS, Lampiran 26 Tampilan Baru KRS, Lampiran 27 Tampilan Baru 

Halaman Absensi, Lampiran 28 Tampilan Baru Halaman Data Kurikulum, Lampiran 29 

Tampilan Baru Halaman Sisa Matakuliah, Lampiran 30 Tampilan Baru Halaman KKN, 

Lampiran 31 Tampilan Baru Halaman Skripsi, Lampiran 32 Tamplan Baru Halaman 
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Perpustakaan, Lampiran 33 Tampilan Baru Halaman KHS, Lampiran 34 Tampilan Baru 

Halaman IPK, Lampiran 35 Tampilan Baru Halaman Yudisium, Lampiran 36 Tampilan Baru 

Halaman Transkrip Nilai, Lampiran 37 Tampilan Baru Halaman Biodata, Lampiran 38 

Tampilan Baru Halaman Keuangan. 

4.2 Evaluasi Hasil Perbaikan Rancangan 
 

Pada tahap evaluasi hasil perbaikan rancangan melakukan penyebaran kuisioner 

Usability Testing dengan jumlah sampel sebanyak 40 mahasiswa aktif yang ditunjukan hasil 

prototype dari perbaikan rancangan website SIA UNIROW. Data tabulasi dapat dilihat pada 

lampiran 23. 

Keterangan : 

 
Tabel 4. 1 Penyataan Kuesioner Usability Testing 

 

No Pernyataan 

Learnability X1 

X1.1 Menu – menu pada website SIA mudah dipahami 

X1.2 Desain warna website SIA nyaman dilihat 

X1.3 Jenis dan ukuran huruf pada website SIA mudah dan jelas 

X1.4 Icon atau simbol pada website SIA mudah dimengerti 

X1.5 Apakah tata letak pada website SIA mudah dipahami 

Efficiency X2 

X2.1 Pencarian informasi jadi lebih cepat saat menggunakan website SIA 

X2.2 Menu yang ada pada website SIA dapat diakses dengan cepat 

X2.3 Jadwal perkuliahan mudah dilihat di halaman utama 
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X2.4 
Proses Penyusunan KRS dapat dilakukan degan cepat saat menggunakan 

website SIA 

Memorability X3 

X3.1 Alur navigasi mudah diingat oleh pengguna 

X3.2 Menu pada website SIA mudah diingat 

X3.3 Arti pada setiap menu dan simbol mudah dimengerti 

X3.4 Tata letak menu dan tombol mudah diingat oleh pengguna 

Error X4 

X4.1 Setiap menu yang diklik memberikan respon yang tepat 

X4.2 Website memberikan pesan kesalahan saat terjadi error 

X4.3 
Website memberikan informasi tentang langkah yang harus dilakukan 

untuk mengatasi kesalahan 

Satisfaction X5 

X5.1 Informasi yang diberikan sangat membantu perkuliahan 

X5.2 Tampilan website sudah menarik 

X5.3 Tampilan website memberikan kenyamanan 

 
 

Dari hasil kuesioner perbaikan nilai masing-masing indikator indikator yaitu 

Learnability 2,56, Efficiency 2,94, Memorability 2,31, Error 2,38, dan Satisfaction 2,43. 

Hasil akhir dari menghitung rata-rata pada masing-masing indikator didapatkanlah nilai 

sebesar 2,52. Menurut skala likert dari nilai 1–4 nilai sebesar 2,52 berada pada kategori baik. 

Posisi hasil pengukuran dapat dilihat pada gambar 4.23. 

 

 

Gambar 4. 3 Posisi Hasil Pengukuran Terhadap Skala Likert 
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BAB V 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 
 

Dari hasil pembahasan laporan Tugas Akhir ini penulis mencoba menarik 

kesimpulan dalam melakukan redesain user interface pada website sistem informasi 

akademik Universitas PGRI Ronggolawe Tuban , yaitu: 

1. Berdasarkan dari hasil evaluasi pada website SIA UNIROW telah diperoleh hasil dari 

pengolahan data. Hasil kuesioner menunjukan bahwa semua desain protoype menunjukan 

nilai 2,52. Menurut skala likert dari nilai 1–4 nilai sebesar 2,52 berada pada kategori baik. 

2. Fitur tambahan seperti jadwal kuliah yang berada di halaman utama sangat membatu 

pengguna. 

3. Dari segi tampilan background warna tidak mengganggu penglihatan, warna yang 

digunakan tidak lebih dari tiga, dan ukuran dan jenis tulisan mudah dibaca, dari segi 

memorability tampilan website mudah diingat, alur navigasi mudah diingat, dan alamat 

website mudah diingat, sedangkan dari segi efisiensi antara lain kecepatan dalam 

mengakses menu dan kecepatan dalam mendapatkan informasi. 

6.2 Saran 
 

Dalam hasil analisis dan redesain user interface tentunya memiliki kekurangan yang 

dapat disempurnakan lagi, dan penulis memberikan beberapa saran untuk website SIA 

UNIROW yang dapat dilakukan untuk penelitian selanjutnya adalah : 
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1. Rekomendasi prototype desain yang telah dikembangkan dapat dilanjutkan dan 

direalisasikan pada penelitian selanjutnya dalam bentuk aplikasi. 

Pada penelitian ini, desain yang dihasilkan berfokus pada tampilan website dengan menggunakan 

device desktop, sehingga dapat dikembangkan lagi dengan membuat tampilan prototype 

dalam segala ukuran device. Dari hasil pengembangan desain user interface pada website 

SIA UNIROW dapat dikembangkan dengan membuat rancang bangun aplikasi sesuaidengan 

desain yang telah dibuat oleh penulis. 
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