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ABSTRAK

Sebuah instansi atau perguruan tinggi membutuhkan sistem informasi untuk
mengelola administrasi dan data akademik. Sistem manual tidak efektif untuk
digunakan di instansi atau perguruan tinggi, maka dari itu dibutuhkanlah
sistem informasi berbasis web guna mengefektifkan kegiatan pengelolaan
tersebut. Universitas Negeri Jakarta memilik sistem informasi akademik
(SIAKAD) berbasis web dibawah naungan UPT TIK UNJ. Agar sistem
informasi akademik ini sesuai dengan kebutuhan pengguna, maka dibutuhkan
lah analisis usability aplikasi tersebut. Ada 5 indikator untuk mengukur
tingkat usability sebuah aplikasi yaitu : effeciency, Affection, Helpfulness,
Control, dan Learnabilty. Metode penelitian yang digunakan dalam penel;itian
ini adalah dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data
yang digunakan adalah dengan cara kuesioner dengan penentuan jumlah
sampel menggunakan rumus slovin yaitu sebesar 42 responden. Setelah
melakukan penelitian SIAKAD UNJ tingkat usabilty tergolong cukup. Karena
nilai rata rata dari ke 5 indikator tersebut adalah sebesar 3,018. Maka dari itu
perlu adanya peningkatan kualitas dari aplikasi SIAKAD UNJ. Peningkatan
kualitas tersebut didasarkan pada nilai rendah dari setiap indikator dari aspek
usability.

Kata Kunci : Universitas Negeri Jakarta, SIAKAD, Usability



ABSTRACT

An institution or college requires an information system to administer
administrative and academic data. Manual system is not effective for use in
agencies or universities, therefore it is needed a web-based information system
to streamline the management activities. Universitas Negeri Jakarta has a web-
based academic information system (SIAKAD) under the auspices of UPT
TIK UNJ. In order for the academic information system is in accordance with
the needs of users, it is required analysis of usability of the application. There
are 5 indicators to measure the usability level of an application that is:
effeciency, Affection, Helpfulness, Control, and Learnabilty. The research
method used in this research is descriptive quantitative approach. Data
collection techniques used is by way of questionnaires by determining the
number of samples using slovin formula that is equal to 42 respondents. After
doing research SIAKAD UNJ usabilty level quite enough. Because the
average value of the 5 indicators is 3.018. Therefore it is necessary to improve
the quality of SIAKAD UNJ applications. The quality improvement is based
on the low value of each indicator of the usability aspect.

Kata Kunci : Universitas Negeri Jakarta, SIAKAD, Usability
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 bab 1 pasal 1

menjelaskan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam

upaya menempuh pendidikan yang ideal perlu adanya sistem yang mengatur

seluruh kegiatan dari mulai perencanaan pendidikan sampai dengan pelaksanaan

pendidikan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitias mutu pendidikan

diantaranya adalah masalah pengadministrasian dari yang akan belajar dan yang

akan mengajar.

Oleh karena itu, dibutuhkanlah tenaga administrasi untuk mengelola

pengadministrasian tersebut. Menurut Muniarti AR & Nasir Isman, tenaga

administrasi merupakan personil yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam

mewujudkan kelancaran kegiatan pendidikan, peran tenaga administrasi sebagai

pendukung dan pelayan dalam proses administrasi (Umi Fitrianti, 2015). Selain

administrasi, informasi akademik juga sangat penting dalam pelaksanaan

pendidikan. Informasi akademik sendiri merupakan data-data yang berkenaan

dengan keakademikan mahasiswa atau dosen. Data tersebut berupa biodata, nilai,

informasi kegiatan perkuliahan (Humas UNJ, 2017) Mahasiswa dan dosen tidak

bisa melakukan kegiatan belajar dan mengajar sebelum mengisi berkas akademik.

Karena begitu pentingnya informasi akademik ini, perlu adanya sistem yang dapat

mempermudah dalam pengelolaan informasi akademik ini. Sistem yang dimaksud

harus mencakup pengelolaan administrasi dan pengelolaan akademik.

Dalam era globalisasi ini, teknologi dan manusia sudah tidak bisa dipisahkan

lagi. Teknologi berkembang sangat pesat di masyarakat, utamanya dalam bidang

teknologi informasi dan komunkasi (TIK). Teknologi informasi dan komunikasi

terus meningkat dan menyebar ke seluruh dunia, bukan hanya di negara maju saja
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tapi juga di negara berkembang. Teknologi informasi merupakan hasil rekayasa

manusia terhadap penyampaian informasi dari pengirim ke penerima sehingga

pengiriman informasi tersebut lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama

penyimpanannya (Badan Pusat Statistik, 2011).

Penerapan teknologi informasi dan komunkasi ini merupakan hal yang

penting untuk diterapkan di perguruan tinggi. Hal itu karena penerapan teknologi

informasi dan komunikasi dapat membantu dalam meningkatkan kualitas mutu

pendidikan bagi mahasiswa, dosen, dan pegawai di perguruan tinggi tersebut.

Selain itu penerapan teknologi informasi dan komunikasi juga ternyata berdampak

lebih efektif, efesien dan optimal jika dibandingkan dengan manual.

Universitas Negeri Jakarta merupakan perguruan tinggi negeri yang ada di

Provinsi DKI Jakarta. Perguruan tinggi yang dulunya bernama Institut Keguruan

dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta ini berdiri pada tanggal 16 Mei 1964 atas dasar

Keputusan Presiden RI No. 1 tahun 1963 tanggal 3 Januari 1963. Dalam upayanya

mencapai tujuannya yaitu memberikan pelayanan teknologi, manajemen, dan

sistem informasi bagi sivitas akademika UNJ dan masyarakat luas. Universitas

Negeri Jakarta membentuk Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan

Komunkasi (UPT TIK) UNJ.

UPT TIK UNJ yang dulunya bernama PUSTIKOM UNJ ini diresmikan

sejak diberlakukannya SOTK UNJ 2016 dari Peraturan Kemenristek RI No. 44

Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta,

sedangkan PUSTIKOM UNJ sudah ada sejak lama. UPT TIK UNJ menjadi unit

utama pengelola pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk

mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat,

penyimpanan dan pengolahan data serta dukungan bagi manajemen universitas.

(Humas UNJ, 2017) Dalam menjalankan misinya UPT TIK UNJ menyediakan

beberapa layanan yang dapat diakses melalui jaringan nirkabel, salah satu layanan

yang dibentuk UPT TIK UNJ adalah sistem informasi akademik.

Aplikasi sistem Informasi Akademik (SIAKAD) merupakan sistem yang

sangat fundamental dalam bidang akademik UNJ. Sistem ini digunakan untuk

berbagai kegiatan seperti: pemasukan biodata mahasiswa baru, pengisian Kartu

Rencana Studi (KRS), persetujuan KRS oleh Dosen Pembimbing Akademik (PA),
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pengisian nilai oleh dosen yang bersangkutan, pendaftaran ujian tugas akhir atau

skripsi, pendaftaran program Praktik Keterampilan Mengajar (PKM), pendaftaran

kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan pendaftaran wisuda (Humas UNJ. 2017).

Untuk mengakses siakad ini UPT TIK UNJ menyediakan websitenya yaitu

siakad.unj.ac.id namun pada tanggal 28 Agustus 2017 UPT TIK UNJ mulai

mengoperasikan siakad yang baru dengan alamat websitenya siakad.unj.ac.id:8080.

Setelah dioperasikannya aplikasi siakad ini sering tejadi masalah pada peng

aksesan aplikasi siakad ini. Mahasiswa sering mengeluh ketika sedang mengakses

aplikasi siakad ini. Menurut Ansor Hakim mahasiswa D3 Teknik Elektronika

angkatan 2016 pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2017 pukul 09.47 WIB,

mengatakan “Merasa kesulitan dalam pengisian KRS dan penglihatan KHS,

kemudian suka keluar sendiri dari aplikasi siakad ketika sedang pengisian KRS”.

Selain itu masih banyak permasalahan mahasiswa dalam mengakses aplikasi

siakad, diantanya sering terjadi error, contohnya mahasiswa sudah melakukan

pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) tapi di aplikasi siakad tidak dicantumkan

sudah bayar, hal tersebut berdampak mahasiswa tersebut tidak bisa mengisi KRS,

kemudian pada server juga sering terjadi gangguan akibatnya mahasiswa sulit

untuk mengakses aplikasi siakad.

Sejak dioperasikannya aplikasi siakad UNJ ini belum pernah ada penelitian

terhadap aspek usabiliy (kegunaan) aplikasi siakad UNJ . Padahal sangat penting

untuk dikembangkan agar sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Berdasarkan

masalah diatas

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah yang dapat

diambil sebagai berikut :

1. Apa saja permasalahan yang ada pada aplikasi SIAKAD UNJ menurut

mahasiswa program studi D3 Teknik Elektronika ?

2. Berapa tingkat usability aplikasi SIAKAD UNJ di lingkungan

mahasiswa program studi D3 Teknik Elektronika angkatan 2016 ?

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, penelti membatasi masalah agar penelitian

ini tidak menyimpang dari tujuan dan manfaat, maka penelitian ini terfokus pada
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objek penelitian, yaitu tingkat usability aplikasi SIAKAD UNJ di lingkungan

mahasiswa program studi D3 Teknik Elektronika 2016

1.4 Rumusan Masalah

Dari permasalahan diatas maka rumusan masalahnya adalah berapa tingkat

usability aplikasi SIAKAD UNJ di lingkungan mahasiswa program studi D3

Teknik Elektronika angkatan 2016 ?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat

usabilitty aplikasi SIAKAD UNJ di lingkungan mahasiswa program studi D3

Teknik Elektronika angkatan 2016

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian berjudul Tingkat Usability Aplikasi SIAKAD

(Sistem Informasi Akademik) Universitas Negeri Jakarta di Lingkungan

Mahasiswa Program Studi D3 Teknik Elektronika Angkatan 2016 adalah sebagai

berikut :

1. Untuk menambah kajian secara teoritis dalam penelitian ini sehingga akan

memperkaya keilmuan khususnya bagi peneliti umumnya bagi pembaca

2. Sebagai bahan referensi tentang tingkat usability aplikasi SIAKAD UNJ di

lingkungan mahasiswa program studi D3 Teknik Elektronika angkatan 2016

3. Dapat membantu dan memberikan masukan kepada UPT TIK UNJ dalam

mengembangkan sistem kedepannya
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Deskripsi Teoritis

2.1.1.Hakikat Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penguraian

suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta

hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan

pemahaman arti keseluruhan (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,

2017). Sedangkan menurut pengertian lain analisis adalah aktivitas yang

memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu

untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu

kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Dalam pengertian yang

lain juga, analisis adalah sikap atau perhatian terhadap sesuatu (benda, fakta,

fenomena) sampai mampu menguraikan menjadi bagian-bagian, serta

mengenal kaitan antarbagian tersebut dalam keseluruhan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa analisis adalah proses

penguraian suatu data menjadi beberapa bagian sehingga akan didapatkan

hasil yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu.

2.1.2. Usability Testing

2.1.2.1. Usability

Usability berasal dari Bahasa Inggris yang artinya adalah tingkat

kegunaan (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2017). Dalam

pengertian lain disebutkan usability adalah tingkat kualitas dari sistem yang

mudah dipelajari, mudah digunakan dan mendorong pengguna untuk

menggunakan sistem sebagai alat bantu positif dalam menyelesaikan tugas.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa usability adalah tingkat

kegunaan dari sebuah sistem yang dapat digunakan untuk membantu

menyelesaikan tugas.

2.1.2.2. Usability Testing

Badre (2002) mengatakan Usability testing adalah uji ketergunaan

sebagai berikut, “Usability testing has traditionally meant testing for
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efficiency, ease of learning, and the ability toremember how to perform

interactive tasks without difficulty or errors.” Dengan perkataan lain, uji

ketergunaan adalah mengukur efisiensi, kemudahan dipelajari,dan

kemampuan untuk mengingat bagaimana berinteraksi tanpa kesulitan atau

kesalahan (Hidayat et al, 2010).

Menurut Dumas (1999) Setiap usability testing mempunyai 5

karakteristik (Baehaqi, 2016) , yaitu:

1) Tujuan utamanya adalah meningkatkan kegunaan suatu produk

2) Peserta atau sampel/populasi yang digunakan adalah pengguna

sebenarnya. Maksudnya, mereka adalah orang yang akan menggunakan

produk itu nantinya.

3) Peserta atau sampel/populasi mengerjakan tugas (yang diberikan)

dengan benar.

4) Penguji mengamati apa yang peserta atau sampel/populasi lakukan dan

katakan.

5) Penguji menganalisis data, mendiagnosa masalah, dan memberikan

rekomendasi untuk selanjutnya menyempurnakan produk yang ada.

2.1.2.3. Metode Usability Testing

Dumas (1999) mengatakanMetode usability testing merupakan metode

pengujian yang harus melibatkan pengguna. Pengguna dapat memberikan

informasi langsung tentang bagaimana pengguna menggunakan sistem serta

permasalahan yang dihadapi. Pengujian ini terdiri atas metode Field

Observation (observasi langsung), Questionnaire (kuesioner) dan Thinking

Aloud (Baehaqi, 2016). Pada metode observasi langsung, seorang observator

mengamati satu atau lebih pengguna di lokasi. Sebaiknya seorang observator

tidak memperlihatkan diri agar pengujian sistem berjalan normal. Untuk

membantu proses observasi dapat menggunakan video kamera yang merekam

ekspresi pengguna. Metode kuesioner dilakukan dengan menggunakan

kuesioner untuk mengukur kepuasan pengguna dan untuk mengetahui opini

pengguna terhadap aplikasi yang digunakan. Metode Thinking Aloud

dilakukan dengan mengamati secara terus menerus sikap tubuh dan ucapan

yang ditunjukkan oleh seorang responden pada saat menggunakan aplikasi.
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2.1.4. Aplikasi SIAKAD

2.1.3.1. Definisi Aplikasi

Anisyah (2000) mengatakan Aplikasi adalah penerapan, penggunaan

atau penambahan Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa aplikasi

merupakan software yang berfungsi untuk melakukan berbagai bentuk

pekerjaan atau tugas-tugas tertentu seperti penerapan, penggunaan dan

penambahan data (http://sir.stikom.edu/112/5/BAB%20III.pdf, Nopember

2017). Sedangkan menurut KBBI aplikasi adalah karya hias dalam seni jahit-

menjahit dengan menempelkan (menjahitkan) guntingan-guntingan kain yang

dibentuk seperti bunga (buah, binatang, dan sebagainya) pada kain lain

sebagai hiasan (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2017).

2.1.3.2. Aplikasi SIAKAD

Sistem Informasi Akademik merupakan sistem yang mengolah data dan

melakukan proses kegiatan akademi yang melibatkan antara mahasiswa,

dosen, administrasi akademik, keuangan dan data atribut lainnya. Sistem

informasi Akademik melakukan kegiatan proses administrasi mahasiswa

dalam melakukan kegiatan administrasi akademik, melakukan proses pada

transaksi belajar-mengajar antara dosen dan mahasiswa, melakukan proses

administrasi akademi baik yang menyangkut kelengkapan dokumen dan biaya

yang muncul pada kegiatan registrasi ataupun kegiatan operasional harian

administrasi akademik (Ismatullah, 2014).

Menurut Siakad Online (2014) (Sistem Informasi Akademik - Online)

adalah Suatu sistem Informasi Akademik yang dibangun untuk memberikan

kemudahan kepada pengguna dalam kegiatan administrasi akademik kampus

secara online, seperti proses Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB), pembuatan

kurikulum, pembuatan jadwal kuliah, pengisian Kartu Rencana Studi (KRS),

pengisian nilai, pengelolaan data dosen & mahasiswa. Sistem ini juga dapat

berfungsi sebagai pendukung untuk analisis data dalam menentukan keputusan

Kampus.

Sistem informasi akademik (SIAKAD) merupakan layanan akademik

yang diperuntukkan bagi mahasiswa dalam mengakses informasi yang

berkaitan dengan catatan akademik selama proses perkuliahan. Informasi yang

http://sir.stikom.edu/112/5/BAB III.pdf
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disampaikan meliputi informasi kart rencana studi (KRS), kartu hasil studi

(KHS), jadwal kuliah yang sedang diikuti, neraca keuangan per semester

registrasi, biodata diri serta agenda harian. (Wahyudi, 2015).

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa SIAKAD adalah

layanan yang disediakan oleh perguruan tinggi/instansi untuk membantu

kegiatan administrasi dan akademik mahasiswa, dosen dan pegawai.

2.1.4. Universitas Negeri Jakarta

Universitas Negeri Jakarta merupakan perguruan tinggi negeri yang

ada di Provinsi DKI Jakarta. Perguruan tinggi yang dulunya bernama Institut

Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta ini berdiri pada tanggal 16 Mei

1964 atas dasar Keputusan Presiden RI No. 1 tahun 1963 tanggal 3 Januari

1963. Kampus yang berlamat di Jalan Rawamangun Muka Jakarta Timur ini

memiliki 8 fakultas yaitu, Fakultas Teknik, Fakultas Bahasa dan Seni,

Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Matematika dan Ilmu

Pengetahuan Alam, Fakultas Ilmu Olahraga, Fakultas Ilmu Pendidikan dan

Fakultas Pendidikan Psikologi,

Fakultas Teknik sebagai unsur pelaksana sebagian tugas pokok

Universitas Negeri Jakarta dalam pendidikan dan pengajaran, penelitian,

pengabdian masyarakat dalam bidang teknologi kejuruan dan keteknikan.

Fakultas yang memiliki visi menjadi Pusat unggulan nasional di bidang

pendidikan teknologi kejuruan dan keteknikan yang berwawasan

kewirausahaan. Fakultas Teknik memiliki 4 jurusan yaitu, Jurusan Teknik

Elektro, Teknik Mesin, Teknik Sipil, dan Ilmu Kesejahteraan Keluarga.

Teknik Elektro memiliki 4 program studi yaitu program studi

Pendidikan Teknik Elektro, Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer,

Pendidikan Teknik Elektronika, dan D3 Teknik Elektronika. Dalam peneletian

ini mahasiswa program studi D3 Teknik Elektronika angkatan 2016

merupakan pupulasi dan sampel karena mahasiswa program studi D3 Teknik

Elektronika angkatan 2016 pernah menggunakan aplikasi SIAKAD UNJ.
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2.2. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang relevan terhadap Analisis Aspek Usability Aplikasi Siakad

(Sistem Informasi Akademik) Universitas Negeri Jakarta Di Lingkungan

Mahasiswa Program Studi D3 Teknik Elektronika Angkatan 2016 yaitu :

a. Hasil penelitian M. Nurilman Baehaqi (2016), dengan judul “Analisis

Aspek Usability Pada Uji Coba Aplikasi SLIMS (Senayan

Management Library System) di Permustakaan Prawoto

Mangkusasmito Asrama Mahasiswa Islam Sunan Giri”. Persamaan

penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah sama sama

menganalisis aspek usability pada sebuah aplikasi.

b. Hasil penelitian skripsi Ismatullah (2014), dengan judul “Analisis

Penerapan Sistem Akademik (SIAKAD) Online di Universitas Sultan

Ageng Tirtayasa”. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian

penulis adalah sama sama meneliti objek yang sama yaitu SIAKAD.

2.3. Kerangka Berpikir

Intansi membutuhkan
sistem pengelola data

akademik dan
administrasi

Sistem manual tidak
efektif

Sistem informasi
akademik online

Perlu disesuaikan
dengan kebutuhan

pengguna

Tingkat usability
SIAKAD
Gambar 2.1. Kerangka berpikir
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tujuan Operasional

Tujuan operasional dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat

usability dari aplikasi SIAKAD UNJ sehingga kedepannya aplikasi tersebut bisa

dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penggunanya.

3.2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Karena

dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang luas tetapi

tidak mendalam (Sugiyono, 2016). Langkah awal dalam penelitian ini adalah

mengidentifikasi masalah, kemudian dilanjutkan dengan studi literatur terhadap

objek yang diteliti dan yang berhubungan dengan pengujian kegunaan atau

usability aplikasi SIAKAD UNJ.

3.3 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 1 bulan, dimulai dari minggu ke-

2 bulan Oktober sampai minggu ke 2 bulan November di Kampus A Universitas

Negeri Jakarta yang terletak di jalan Rawamangun muka no.3 Jakarta Timur.

Adapun rincian waktu dan tempat penelitian dapat dilihat dari tabel berikut.

No

1
Identi
Masa

2 Studi

3
Penyu
Instru

4
Usab
Testi

5
Perhit
Anali
Tabel 3.1. Waktu dan tempat penelitian

Kegiatan Tanggal Tempat

fikasi
lah

16-23 Oktober 2017 Kampus A UNJ

Pendahuluan 24-31 Oktober 2017
UPT Perpustakaan

UNJ

sunan
men

1-5 November 2017 KPM UNJ

ility
ng

6-8 November
2017

Kampus A UNJ

ungan dan
sis Data

8-11 November 2017 KPM UNJ
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3.4 Objek Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Populasi

dari penelitiannya ini adalah mahasiswa program studi D3 Teknik Elektronika

angkatan 2016.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data

(Sugiyono, 2016). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah

kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada

responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2016).

3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menjelaskan tentang proses penyusunan dan jenis alat

pengumpul data yang digunakan, proses pengumpulan data, dan teknik penentuan

kualitas instrumen (Ismatullah, 2014). Instrumen dalam penelitian ini adalah

dengan kuesioner.

Dalam teknik pengumpulan data kuesioner, peneliti membagikan lembar

kuesioner kepada responden kemudian responden menentukan sikapnya terhadap

pertanyaan atau pernyataan dengan cara mengisi lembar kuesioner. Setelah

mengisi kuesioner, responden tersebut dikembalikan ke peneliti untuk di analisis.

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari SUMI.

Yani Nurhadriyani meyatakan, Software Usability Measurement Inventory

(SUMI) merupakan kuesioner yang dikembangkan oleh Universitas College Cork

untuk mengukur kualitas penggunaan perangkat lunak berdasarkan perasaan

pengguna saat menggunakan perangkat lunak tersebut (Baehaqi, Nurilman.

2016). Kuesioner SUMI terdiri dari 50 pernyataan, yang terdiri dari lima kategori

pernyataaan. Kategori-kategori tersebut menggambarkan dimensi pertimbangan

pengguna saat menggambarkan usability perangkat lunak. Lima kategori

pernyataan tersebut adalah sebagai berikut :
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1) Efficiency : ukuran kepuasan pengguna terhadap ketersediaan informasi

dalam perangkat lunak dan kecepatan perangkat lunak. Contoh pernyataan : Saya

dapat dengan mudah membuat perangkat lunak ini melakukan apa yang saya

inginkan.

2) Affect : ukuran kepuasan pengguna terhadap kenyamanan perangkat lunak.

Contoh pernyataan : Perangkat lunak ini disajikan dengan menarik.

3) Helpfulness : ukuran kepuasan pengguna terhadap kemampuan perangkat

lunak dalam membantu pengguna menyelesaikan masalah dengan membaca

informasi atau navigasi. Contoh pernyataan : Menurut saya, informasi help yang

disediakan tidak terlalu bermanfaat.

4) Control : ukuran kepuasan pengguna dimana pengguna merasa dapat

menjelajah perangkat lunak dengan mudah. Contoh pernyataan : Relatif mudah

untuk berpindah dari satu bagian perangkat lunak ke bagian yang lain.

5) Learnability : ukuran kepuasan pengguna terhadap kemudahan perangkat

lunak untuk dikuasai atau seberapa mudah fasilitas baru dalam perangkat lunak

dipelajari. Contoh pernyataan: Sangat mudah untuk melupakan cara melakukan

sesuatu dalam perangkat lunak.

N

1

2

3

4

5

3.7 Tekni

Pene

penentuan

Dimana : n

N

Tabel 3.2. Indikator kuesioner SUMI

o Indikator Jumlah Nomor

Efficiency 10

Affection 10

Helpfulness 10

Control 10

Learnability 10

k Sampling

litian ini menggunakan metode pengambilan sampel Slovin. Adapun

ukuran sampelnya menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:

 =


() + 

= Sampel

= Populasi
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d = taraf signifikansi

Berdasarkan persamanaan diatas, dengan jumlah populasi sebanyak 72 orang dan

taraf signifikansi 10%. Jumlah sampel didapat :

 =
ૠ

ૠ(.) + 

 = .ૡ

berdasarkan hasil persamaan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah

sampel yang harus digunakan sebanyak 42 orang.

3.8 Teknik Analisis Data

Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data kuantitatif untuk

menyederhanakan dan mengelompokan data. Adapun teknis analisis data yang

digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah statistik deskriptif. Dimana

statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk

umum atau genaralisasi (Ismatullah, 2014). Adapun tahapan yang dilakukan

adalah :

1. Menentukan skor tiap responden pada setiap pertanyaan di kuesioner

berdasarkan skala likert.

2. Mengolah nilai yang didapat ke dalam sheet Microsoft office excel.

3. Menggunakan fungsi statistik deskriptif yang tersedia

4. Mengklasifikasikan berdasarkan interval yang sudah dibuat.

STS (S

TS (T

R (R

S (S

SS (S
Sikap Nilai

angat Tidak Setuju) 1

idak Setuju) 2

agu) 3

etuju) 4

angat Setuju) 5
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Adapun penentuan kelas dapat ditentukan dengan cara menetukan nilai

jangakauan yang kemudian dibagi 5. Hasilnya dapat dilihat dari table dibawah

ini.

Rentang Skor

1<skor<=1.8

1.8<skor<=2.6

2. 6<skor<=3 .4

3.4<skor<=4.2

4.2<skor<=5
Keterangan

Sangat Tidak Baik

Tidak Baik

Cukup

Baik

Sangat Baik
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Responden

Responden yang di gunakan merupakan sampel dari populasi. Responden

merupakan mahasiswa yang pernah menggunakan aplikasi SIAKAD UNJ yang

dalam hal ini adalah mahasiswa program studi D3 Teknik Elektronika angkatan

2016 . Populasi mahasiswa prigram studi D3 Teknik Elektronika angkatan 2016

adalah 72 orang. Namun, di dalam penggunaan kuesioner SUMI, penelitian akan

valid dengan setidaknya 42 responden.

Adapun daftar respondennya adalah :

No Kode

1 U1 Mukhsi A

2 U2 Ahmad K

3 U3 Dwi Arth

4 U4 Irvan

5 U5 Ilham Pr

6 U6 Krismes

7 U7 Azizi Ak

8 U8 Adinda N

9 U9 Ahmad F

10 U10 Dwiki W

11 U11 Faris Ban

12 U12 Ihab Yaz

13 U13 M. Fahm

14 U14 Adjhi Ap

15 U15 Rifka Eli

16 U16 Aprian P

17 U17 Arya Ad

18 U18 Sahat Pa
Nama No Kode Nama

ditia 22 U22 Ansor Hakim

urniawan 23 U23 Risqiana Yasmin

a 24 U24 Ridho Hafiz

25 U25 Bayu Rahmajid

asetyo 26 U26 Wahyu krisna

H 27 U27 Adnan Subki

bar 28 U28 Arif Wahyu

irmala 29 U29 Samsul Arifin

iziadi 30 U30 Rakha Siwi

ibowo 31 U31 Iqbal Fathur

u 32 U32 Excel F

id 33 U33 Cecep Sugianto

y 34 U34 Siti Adhanisa

rizaldi 35 U35 Adinda Eka

sa 36 U36 Silas Okto

ratama 37 U37 Akmal Punto

hi 38 U38 Irsyad ilham

iyan 39 U39 Edward Apresian

Tabel 4.1 Data responden
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19 U19 Lanang satyo 40 U40 Novita Putri

20 U20 Salman 41 U41 Dimas yustiawan

21 U21 Ahmad Dhanial 42 U42 Vani Yuliaminudin

4.2 Analisis Indikator Usability

Berikut adalah hasil analisis indikator usability menggunakan microsoft

excel :

e

Mean 2,9

Standard Error 0,1

Median 2,8

Mode 2,8

Standard Deviation 0,3

Sample Variance 0,1

Kurtosis -0,2

Skewness -0,3

Range 1,2

Minimum 2,2

Maximum

Sum 29

Count

Confidence
Level(90.0%
)

0,2

Dari data hasil statis

nilai efficiency, affect, help

3.21, 2.87, 3.08, dan 2.96.

karena dibawah 0,3 sedan

yaitu di atas 0.3. Indikator

kemencengan negatif yan
Tabel 4.2 Hasil statistik deskriptif

fficiency Affect helpfulness Control learnability

5952381 3,214285714 2,873809524 3,085714286 2,95952381

26489613 0,133465543 0,126140551 0,101401119 0,086653438

92857143 3,297619048 2,916666667 3 3,047619048

0952381 - - 2,928571429 -

99995276 0,422055105 0,398891447 0,320658494 0,274022232

59996221 0,178130511 0,159114386 0,102821869 0,075088183

30458574 1,091638175 2,431578701 0,620925371 -1,168690409

18213952 -1,100089391 -1,113730735 1,160216547 -0,463213753

85714286 1,428571429 1,476190476 1 0,80952381

14285714 2,333333333 1,976190476 2,714285714 2,523809524

3,5 3,761904762 3,452380952 3,714285714 3,333333333

,5952381 32,14285714 28,73809524 30,85714286 29,5952381

10 10 10 10 10

31869745 0,244657413 0,231229876 0,185879703 0,158845538

tik deskriptif pada tabel 4.2. dapat diketahui bahwa rata-rata

fulness, control, dan learnability berturut-turut adalah 2.96,

Standar deviasi dari indikator learnability tergolong cukup

gkan untuk indikator yang lainnya tergolong cukup tinggi,

efficiency, affect, helpfulness dan learnability memiliki nilai

g berarti menceng ke kiri. Sedangkan indikator control
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memiliki nilai kemencengan positif yang berarti menceng ke kanan. Adapun tingkat

kepercayaan masing masing indikator adalah 0.23, 0.24, 0.23, 0.18, dan 0.16.

4.2.1 Analisis Indikator Efficiency

Berikut merupakan hasil penentuan nilai menggunakan skala Likert pada

indikator efficiency

Berdasarkan h

paling tinggi adalah

rata-rata yang didap

disimpulkan bahwa

harus ada perbaikan

Perbaikan itu di das

Dari data tersebut, m

merespon dengan

kesimpulan bahwa

upgrade server supa

4.2.2 Analisis Indik

Berikut merupakan

indikator Affection

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

sk
al

a

Nomor kuesioner

Effeciency

Effeciency
asil data kuesioner pada gambar 4.1, nilai rata-rata yang

nomor 3, sedangkan nilai terendah adalah nomor 1. Nilai

at untuk indikator efficiency adalah 2,94. Sehingga dapat

efisiensi Aplikasi SIAKAD UNJ tergolong cukup. Untuk itu

untuk memaksimalkan efisiensi aplikasi SIAKAD UNJ ini.

arkan pada nilai yang di bawah rata-rata atau nilai terendah.

asalahnya adalah pengguna merasa aplikasi SIAKAD UNJ

lambat ketika memasukan data. Sehingga dapat diambil

aplikasi SIAKAD UNJ bisa di perbaiki dengan cara meng-

ya server dapat melayani banyak user dalam satu waktu .

ator Affection

hasil penentuan nilai menggunakan skala Likert pada

Gambar 4.1. Grafik indikator effeciency
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Berdasarkan hasil

paling tinggi adalah nomo

rata-rata yang didapat u

disimpulkan bahwa tingka

Untuk itu harus ada pe

SIAKAD UNJ ini. Perbaik

rata-rata atau nilai terenda

aplikasinya tidak menarik.

UNJ ini perlu dibuat lebih

dengan desain yang ramah

menarik.

4.2.3 Analisis Indikator H

Berikut merupakan

indikator helpfulness

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

sk
al

a

Nomor kuesioner

Affection

Affection
data kuesioner pada gambar 4.2, nilai rata-rata yang

r 10, sedangkan nilai terendah adalah nomor 7. Nilai

ntuk indikator affect adalah 3.21. Sehingga dapat

t kenyamanan Aplikasi SIAKAD UNJ tergolong cukup

rbaikan untuk memaksimalkan kenyamanan aplikasi

an itu di dasarkan pada nilai per nomor yang di bawah

h. Dari data tersebut, masalahnya adalah tampilan pada

Sehingga dapat disimpulkan bahwa aplikasi SIAKAD

menarik lagi. Misalnya, tampilan pada aplikasi dibuat

terhadap pengguna atau ditambah dengan animasi yang

elpfulness

hasil penentuan nilai menggunakan skala Likert pada

Gambar 4.2. Grafik indikator affection
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Berdasarka

paling tinggi ada

rata-rata yang di

disimpulkan bahw

pengguna tergol

memaksimalkan

pada nilai per n

tersebut, masala

membosankan. S

di perbaiki den

tampilannya.

4.2.4 Analisis In

Berikut merupak

indikator control

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

sk
al

a

Nomor kuesioner

Helpfulness

Helpfulness
n hasil data kuesioner pada gambar 4.3, nilai rata-rata yang

lah nomor 3, sedangkan nilai terendah adalah nomor 2. Nilai

dapat untuk indikator helpfulness adalah 2,87. Sehingga dapat

a bantuan yang ada dalam Aplikasi SIAKAD UNJ terhadap

ong cukup. Oleh Karena itu harus ada perbaikan untuk

bantuan aplikasi SIAKAD UNJ ini. Perbaikan itu di dasarkan

omor yang di bawah rata-rata atau nilai terendah. Dari data

hnya adalah pengguna merasa aplikasi SIAKAD UNJ ini

ehingga dapat disimpulkan bahwa aplikasi SIAKAD UNJ bisa

gan menambah fitur fitur yang dapat menggugah user di

dikator Control

an hasil penentuan nilai menggunakan skala Likert pada

Gambar 4.3. Grafik indikator helpfulness



20

Berdasarkan

paling tinggi adalah

rata-rata yang did

disimpulkan bahwa

Oleh Karena itu h

SIAKAD UNJ ini P

rata-rata atau nilai

tidak pernah meng

bahwa fitur diaplik

dengan mudah m

tersebut dengan fitu

4.2.5 Analisis Indik

Berikut merupakan

indikator learnabili

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Control

Control
hasil data kuesioner pada gambar 4.4, nilai rata-rata yang

nomor 1, sedangkan nilai terendah adalah nomor 10. Nilai

apat untuk indikator control adalah 3,09. Sehingga dapat

tingkat kemudahan Aplikasi SIAKAD UNJ tergolong cukup.

arus ada perbaikan untuk memaksimalkan control aplikasi

erbaikan itu di dasarkan pada nilai per nomor yang di bawah

terendah. Dari data tersebut, masalahnya adalah pengguna

gunakan semua fitur yang ada. Sehingga dapat disimpulkan

asi ini harus di beri penjelasan lagi agar pengguna dapat

engakses fitur yang ada atau dengan mengganti fitur-fitur

r yang dibutuhkan oleh pengguna.

ator Learnability

hasil penentuan nilai menggunakan skala Likert pada

ty

Gambar 4.4. Grafik indikator control



21

Berdasarkan

paling tinggi adalah

rata-rata yang didap

disimpulkan bahwa

tergolong cukup. N

kemudahan aplikasi

yang di bawah rata-r

aplikasi SIAKAD UN

dapat diambil kesim

menyesuaikan denga

4.3. Analisis Secara

Secara umum aspek

berikut

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

sk
al

a

Nomor kuesioner

Learnability

Learnability
hasil data kuesioner pada gambar 4.5, nilai rata-rata yang

nomor 10, sedangkan nilai terendah adalah nomor 1. Nilai

at untuk indikator learnability adalah 2,96. Sehingga dapat

tingkat kemudahan Aplikasi SIAKAD untuk dipelajari

amun tetap harus ada perbaikan untuk memaksimalkan

SIAKAD ini. Perbaikan itu di dasarkan pada nilai per nomor

ata atau nilai terendah. Dari data tersebut, masalahnya adalah

J tidak sesuai dengan yang diharapkan pengguna. Sehingga

pulan bahwa aplikasi SIAKAD bisa di perbaiki untuk bisa

n kebutuhan pengguna

Umum

usability pada aplikasi SIAKAD UNJ dapat dilihat di tabel

Gambar 4.5. Grafik indikator affection
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Me

Sta

Me

Mo

Sta

Sam

Ku

Ske

Ran

Min

Ma

Sum

Cou

Con

Berdasarkan has

aspek usability a

ke lima indikato

yang perlu di pe

1) Aplikasi

terhadap

2) Aplikasi

merasa n

3) Aplikasi

bosan

4) Aplikasi

menggun

5) Aplikasi

penggun
Usability

an 3,018571429

ndard Error 0,059473312

dian 2,95952381

de 2,95952381

ndard Deviation 0,132986368

ple Variance 0,017685374

rtosis -0,202823797

wness 0,771350903

ge 0,34047619

imum 2,873809524

ximum 3,214285714

15,09285714

nt 5

fidence Level(90.0%) 0,126787989

il data kuesioner pada tabel 4.3, dapat ditarik kesimpulan bahwa

plikasi SIAKAD UNJ tergolong cukup karena nilai rata-rata dari

r diatas adalah 3.018. Oleh Karena itu, terdapat beberapa hal

rbaiki, diantaranya:

SIAKAD UNJ bisa di perbaiki untuk mempercepat respon server

pengguna

SIAKAD UNJ ini perlu diperbaiki untuk membuat pengguna

yaman

SIAKAD UNJ bisa di perbaiki supaya pengguna merasa tidak

SIAKAD UNJ bisa di perbaiki untuk mempermudah dalam

akan fitur yang ada

SIAKAD bisa di perbaiki agar aplikasi sesuai dengan kebutuhan

a

Tabel 4.3. Analisis Secara umum
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Aplikasi SIAKAD

UNJ tergolong cukup. Kesimpulan tersebut diambil dari ke-5 indikator usability

yaitu effeciency, Affection, helpfulness, control, dan learnability , nilainya berturut-

turut 2.96, 3.21, 2.87, 3.09, 2.96. sedangkan untuk nilai rata rata dari indikator

tersebut adalah 3.018. Oleh Karena itu terdapat beberapa hal yang perlu di perbaiki

dalam aplikasi SIAKAD UNJ ini, perbaikan tersebut untuk mempercepat respon

server terhadap pengguna, untuk membuat pengguna merasa nyaman, supaya

pengguna tidak merasa nyaman, untuk mempermudah dalam menggunakan fitur

yang ada, dan agar sesuai dengan kebutuhan pengguna.

5.2 Saran

Adapun saran dari peniulis adalah:

1. Untuk penelitian berikutnya coba menggunakan teknik pengumpulan

data yang lain, contohnya dengan wawancara langsung dengan

responden

2. UPT TIK dapat mengevaluasi aplikasi SIAKAD UNJ dengan acuan

hasil penelitian ini
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Lampiran

Digunakan untuk penelitian Usability Testing
Nama:…………………….
Tgl:……………………….

Tandatangan:…………

Petunjuk
1. Isi nama anda, tanggal pengisian kuesioner, dan bubuhkan tangan.
2. Bacalah pernyataan yang diberikan, kemudian pilihlah sikap yang sesuai

dengan membubuhkan tanda silang (x) pada nomor yang ada:
1) Sangat tidak setuju
2) Tidak Setuju
3) Kurang Setuju/Ragu
4) Setuju
5) Sangat Setuju

3. Pastikan semua item pernyataan telah terisi
Kumpulkan.



No PERNYATAAN

Aspek Efficiency

1 Saya merasa Aplik

ketika memasukka

2 Saya akan menyar

teman-teman saya

3 Petunjuk yang di t

4 Aplikasi SIAKAD

5 Mempelajari aplik

6 Saya terkadang tid

7 Saya menikmati da

8 Saya merasa bantu

9 Jika aplikasi ini dit

kembali

10 Sangat lama untuk

aplikasi SIAKAD U

Aspek Affect

1 Kadang-kadang sa

fungsi dengan bena

2 Menggunakan apli

3 Cara sistem infrom

mudah dimengerti

4 Saya merasa lebih

fungsi

5 Dokumentasi aplik

6 Aplikasi SIAKAD

menyusun pekerja

7 Menggunakan apli

tergugah/terangsan

8 Informasi pada tam

9 Saya merasa berad

UNJ ketika saya m

10 Saya memilih men

Aspek helpfulness

1 Saya merasa aplika

2 Saya tidak akan m

3 Saya mengerti dan

disediakan apliaks

4 Aplikasi SIAKAD

melakukan sesuatu
27

SIKAP

1 2 3 4 5

asi SIAKAD UNJmerespon dengan lambat

n data

ankan Aplikasi SIAKAD UNJ kepada

ampilkan sangat membantu saya

UNJ tiba tiba tertutup (force close)

asi ini sebenarnya penuh masalah

ak tahu mau melakukan apa lagi

lam menggunakan aplikasi SIAKAD UNJ

an yang ada tidak berguna

utup, sangat sulit untuk membukanya

saya dalam mempelajari fungsi pada

NJ

ya ingin tahu kalau saya menggunakan

r

kasi ini sangat memuaskan

asi yang di tampilkan sangat bagus dan

aman jika hanya menggunakan beberapa

asi SIAKAD UNJ sangat informative

UNJ terlihat menggangu ketika saya

an

kasi ini membuat saya

g

pilan kuang cukup ketika dibutuhkan

a di dalam perintah aplikasi SIAKAD

enggunakannya

ggunakan fungsi yang saya tahu itu bagus

si ini tidak konsisten

enggunakan aplikasi ini setiap hari

beraksi mengenai informasi yang

i SIAKAD UNJ

UNJ menjadi kacau ketika saya

yang saya tidak mengerti
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5 Terlalu banyak bacaan sebelum menggunakan software ini

6 Tugas dapat dilakukan dengan cara lurus ke depan

menggunakan software ini.

7 Aplikasi SIAKAD UNJ sangat menjengkelkan

8 Aplikasi ini membantu menyelesaikan masalah yang saya

hadapi

9 Kecepatan aplikasi ini sudah cukup baik

10 Saya terus menggunakan petunjuk ketika menggunakan

aplikasi SIAKAD UNJ

Aspek Controll

1 Sangat jelas bahwa pengguna harus mempertimbangkan

aplikasi ini

2 Terkadang saya merasa cukup tegang ketika menggunakan

apliaksi ini

3 Menunya cukup logis

4 Aplikasi SIAKAD UNJ mengizinkan saya untuk menekan

tombol secara ramah

5 Sangat sulit untuk mempelajri fungsi baru

6 Sangat banyak hal yang harus dilakukan untuk membuat

sebuah fungsi berjalan

7 Aplikasi SIAKAD UNJ membuat saya pusing

8 Pesan error tidak ada

9 Sangat mudah untuk membuat aplikasi SIAKAD UNJ

melakukan apa yang saya mau

10 Saya tidak pernah menggunakan semua fitur yang ada di

aplikasi SIAKAD UNJ

Aspek Learnability

1 Aplikasi ini bekerja tidak sesuai dengan apa yang saya

harapkan

2 Software sangat menarik

3 Baik jumlah maupun kualitas informasi help sangat

bervariasi

4 Relatif mudah untuk berindah dari satu tugas ke tugas yang

lain

5 Sangat mudah untuk melupakan bagaimana melakukan

sesuatu dalam aplikasi ini

6 Kadang kadang aplikasi ini membuat saya tidak mengerti

7 Aplikasi ini sangat kacau

8 Sangat mudah untuk melihat sekilas apa pilihannya adalah

pada setiap tahap
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9 Mendapatkan data input dan output tidak mudah

10 Saya harus melihat bantuan ketika menggunakan aplikasi ini
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Lampiran 2. Dokumentasi


