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ABSTRAK 

Di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), 

SIAKAD dipakai untuk melakukan segala jenis kegiatan 

administrasi akademik kampus yang ada di lingkup ITS, akan 

tetapi pengguna SIAKAD merasa kesulitan dalam memakai sistem 

informasi yang ada karena sistem informasi masih belum memiliki 

desain yang dapat dipahami dengan mudah oleh pengguna. 

Sebuah desain dari aplikasi yang baik, selain memiliki antarmuka 

yang bersifat eye catching dan mudah dipahami, juga harus bisa 

memenuhi semua kebutuhan penggunanya. Desain sistem yang 

baik diperlukan agar pengguna tidak merasa kesulitan dalam 

menggunakannya. Selain dari sisi tampilan, pada proses desain 

juga harus melihat dari sisi kebutuhan-kebutuhan yang memang 
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dibutuhkan pengguna agar terhindar dari desain sistem yang tidak 

sesuai dengan kebutuhan dari pengguna. 

Pada penilitian ini, User Centered Design (UCD) dipakai untuk 

mendesain aplikasi web SIAKAD ITS. Tujuan dari penggunaan 

metode UCD di dalam penilitian ini adalah untuk mendesain 

aplikasi berbasis web yang memenuhi unsur dari usability dan 

menghasilkan desain yang sesuai dengan kebutuhan dari 

pengguna. 

 

Kata kunci: SIAKAD ITS, Desain Antarmuka, UCD 
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ABSTRACT 

Within the Sepuluh Nopember Institute of Technologi (ITS), 

SIAKAD is used to carry out all types of campus academic 

administration activities that are within the scope of ITS, but 

SIAKAD users find it difficult to use existing information systems 

because the information system still does not have a design that 

can be easily understood by user. 

A good application design, besides having an eye catching and 

easy to understand interface, must also be able to meet all the 

needs of its users. A good system design is needed so that users do 

not feel difficulties in using it. Apart from the appearance, the 

design process must also look at the needs that are needed by the 

user to avoid the system design that is not in accordance with the 

needs of the user. 

In this research, User Centered Design (UCD) is used to design 

SIAKAD ITS web applications. The purpose of using the UCD 
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method in this research is to design a web-based application that 

meets the elements of usability and produces a design that suits the 

needs of the user. 

 

Keyword: SIAKAD ITS, User Interface, UCD 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

 
Kemajuan teknologi informasi yang pesat membuat orang dapat 

mendapatkan informasi yang diinginkan dengan mudah dan cepat. 

Seiring dengan perkembangan tersebut, organisasi-organisasi yang 

ada mulai memanfaatkan teknologi informasi untuk memenuhi 

kebutuhan penggunanya. Suatu organisasi yang sudah besar dan 

kompleks pastinya membutuhkan suatu sistem informasi yang 

mampu menjadi penyedia data dan informasi agar organisasi 

tersebut dapat bekerja secara efektif dan efisien. Sebagai suatu 

sistem dalam organisasi pendidikan, Sistem Informasi Akademik 

(SIAKAD) dapat memberikan manfaat yang besar dalam 

memberikan kemudahan kepada pengguna untuk melakukan 

kegiatan administrasi akademik kampus secara online. 

 

Di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), 

SIAKAD dipakai untuk melakukan segala jenis kegiatan 

administrasi akademik kampus yang ada di lingkup ITS, akan 

tetapi pengguna SIAKAD merasa kesulitan dalam memakai sistem 

informasi yang ada karena sistem informasi masih belum memiliki 

desain yang dapat dipahami dengan mudah oleh pengguna. 

 

Dari masalah tersebut kita mengetahui bahwa desain sangat 

penting untuk menghubungkan sistem dengan penggunanya. 

Desain adalah sebuah rancangan yang melibatkan suatu kreativitas 

dan inovasi. Di zaman modern seperti ini banyak produk yang 

digunakan oleh manusia bermula dari desain dalam proses 

pembuatannya. Contohnya adalah aplikasi mobile dan situs-situs 

web yang ada pada saat ini. 

 

Sebuah sistem dapat dikatakan baik dapat dilihat dari keberhasilan 

pengguna dalam mengoperasikannya. Misalnya, ketika pengguna 
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melihat halaman aplikasi web, pengguna harus mengerti apa yang 

sedang dilihat dan cara menggunakannya tanpa harus 

mengeluarkan banyak usaha untuk memikirkannya. 

 

Sebuah desain dari aplikasi yang baik, selain memiliki antarmuka 

yang bersifat eye catching dan mudah dipahami, juga harus bisa 

memenuhi semua kebutuhan penggunanya. Desain sistem yang 

baik diperlukan agar pengguna tidak merasa kesulitan dalam 

menggunakannya. Selain dari sisi tampilan, pada proses desain 

juga harus melihat dari sisi kebutuhan-kebutuhan yang memang 

dibutuhkan pengguna agar terhindar dari desain sistem yang tidak 

sesuai dengan kebutuhan dari pengguna. 

 

Menurut penelitian yang dilaksanakan oleh User Interface 

Engineering, Inc diketahui 60% waktu terbuang karena orang tidak 

bisa menemukan informasi yang ingin didapat, dan hal ini 

berdampak pada penurunan produktifitas dan meningkatkan 

frutasi. 

 

Pada penilitian ini, User Centered Design (UCD) dipakai untuk 

mendesain aplikasi web SIAKAD ITS. Tujuan dari penggunaan 

metode UCD di dalam penilitian ini adalah untuk mendesain 

aplikasi berbasis web yang memenuhi unsur dari usability dan 

menghasilkan desain yang sesuai dengan kebutuhan dari 

pengguna. 

 

1.2. Rumusan Permasalahan 

 
Rumusan masalah yang diangkat dalam Tugas Akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

 

1. Bagaimana cara merancang antarmuka pengguna yang 

memenuhi unsur usability pada aplikasi web SIAKAD ITS 

modul Kurikulum dan Ekuivalensi? 
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2. Bagaimana cara mengevaluasi hasil rancangan aplikasi 

web SIAKAD ITS modul Kurikulum dan Ekuivalensi? 

 

1.3. Batasan permasalahan 

 
Permasalahan yang dibahas pada Tugas Akhir ini memiliki 

beberapa batasan sebagai berikut: 

 
1. Ujicoba dilakukan oleh 2 (dua) orang dosen, 2 (dua) orang 

tenaga kependidikan, dan 3 (tiga) orang mahasiswa yang 

menggunakan aplikasi web SIAKAD ITS. 

2. Pembuatan prototipe pertama menggunakan tools Adobe 

XD. 

3. Pembuatan desain disesuaikan dengan unsur usability 

yang baik, yaitu berdasarkan usability evaluation. 

4. Keluaran akhir adalah berupa aplikasi web tampak depan 

meliputi penggunaan teknologi HTML, CSS, JavaScript. 

5. Tema desain berdasarkan framework Bootstrap dengan 

templat dasbor dari Dashforge. 

 . 

1.4. Tujuan 

 
Tujuan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

 
1. Menerapkan metode user centered design pada aplikasi 

web SIAKAD ITS. 

2. Merumuskan solusi yang memudahkan pengguna dalam 

menggunakan aplikasi web SIAKAD ITS pada modul 

Kurikulum dan Ekuivalensi. 

3. Mengevaluasi solusi antarmuka pengguna aplikasi web 

SIAKAD ITS. 

 

1.5. Manfaat 
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Manfaat Tugas Akhir ini antara lain: 

 
1. Antarmuka modul Kurikulum dan Ekuivalensi pada 

aplikasi web SIAKAD ITS dapat digunakan dengan lebih 

mudah. 

2. Efektivitas penggunaan aplikasi web SIAKAD ITS 

meningkat. 

3. Efisiensi kegiatan administrasi akademik meningkat. 

 

1.6. Metodologi 

 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengerjaan tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

 

1.6.1. Studi Literatur 

 
Pada studi literatur ini, akan dipelajari sejumlah referensi yang 

diperlukan dalam pembuatan aplikasi yaitu mengenai User 

Centered Design dan usability testing. 

 

1.6.2. Analisis dan Desain Sistem 

 

Web aplikasi SIAKAD ITS yang dirancang pada Tugas Akhir ini 

mengakomodasi fitur terkait akademis yang ada pada modul 

Kurikulum dan Ekuivalensi, diantaranya: 

 
1. Modul Kurikulum 

a. Pengelolaan data kurikulum 

b. Pengelolaan mata kuliah beserta detail mata kuliah 

c. Pengelolaan rumpun mata kuliah 

d. Pengelolaan mata kuliah kurikulum 

e. Pengelolaan data profil lulusan 

f. Pengelolaan SKS minimum mata kuliah 

pengayaan 

g. Pengelolaan mata kuliah prasyarat 
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2. Modul Ekuivalensi 

a. Unduh templat data awal ekuivalensi 

b. Unggah data ekuivalensi 

c. Pengaturan relasi ekuivalensi 

d. Pengelolaan data ekuivalensi mata kuliah 

e. Pengelolaan beban ekuivalensi dosen 

f. Pemrosesan ekuivalensi 

 

1.6.3. Implementasi Sistem 

 

Aplikasi ini akan dibangun dengan HTML, CSS, dan JavaScript di 

atas framework Bootstrap 4 dengan templat dasbor Dashforge. 

Sedangkan prototipe akan dibuat dengan Adobe XD. Aplikasi ini 

dirancang dengan menggunakan metode User Centered Design. 

 

1.6.4. Pengujian dan Evaluasi 

 

Tahap pengujian dan evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan 

jenis metode usability, antara lain ekploratori, prediktif, formatif 

dan sumatif sehingga penulis melakukan evaluasi usability 

berdasarkan pelakunya yaitu inspection dan testing, dan mengikuti 

alur Usability Evaluation Methods. Evaluasi dan perbaikan ini 

akan dilakukan hingga perancangan yang dilakukan memenuhi 

standar dari metode-metode tersebut. 

 

1.6.5. Penyusunan Buku Tugas Akhir 

 

Pada tahap ini dilakukan penyusunan laporan yang menjelaskan 

dasar teori dan metode yang digunakan dalam Tugas Akhir ini serta 

hasil dari implementasi aplikasi perangkat lunak yang telah dibuat. 

 

1.7. Sistematika Penulisan 

 

Buku tugas akhir ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dari 

pengerjaan tugas akhir. Selain itu, diharapkan dapat berguna untuk 
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pembaca yang tertarik untuk melakukan pengembangan lebih 

lanjut. Secara garis besar, buku Tugas Akhir terdiri atas beberapa 

bagian seperti berikut ini:  

 

Bab I  Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat pembuatan tugas akhir, batasan 

masalah, metodologi yang digunakan, dan sistematika 

penyusunan tugas akhir. 

 

Bab II  Tinjauan Pustaka 

Bab ini menjelaskan beberapa pustaka-pustaka yang 

dijadikan penunjang dan berhubungan dengan pokok 

pembahasan yang mendasari pembuatan tugas akhir. 

 

Bab III Analisis dan Perancangan Sistem 

Bab ini membahas mengenai analisis dan perancangan 

sistem yang akan dibangun. 

 

Bab IV Implementasi Sistem 

Bab ini membahas mengenai implementasi sistem dari 

desain yang sudah dirancang. 

 

Bab V  Pengujian dan Evaluasi 

Bab ini membahas pengujian dari metode yang ditawarkan 

dalam tugas akhir untuk mengetahui kesesuaian metode 

dengan data yang ada. 

 

Bab VI Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pengujian yang telah 

dilakukan. Bab ini juga membahas saran-saran untuk 

pengembangan sistem lebih lanjut. 

 

Daftar Pustaka 
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Merupakan daftar referensi yang digunakan untuk 

mengembangkan tugas akhir. 

 

Lampiran 

Merupakan bab tambahan yang berisi data atau daftar 

istilah yang penting pada tugas akhir ini 
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(Halaman ini sengaja dikosongkan) 
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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. User Centered Design 

 

User Centered Design (UCD) adalah sebuah filosofi perancangan 

yang menempatkan pengguna sebagai pusat dari sebuah proses 

pengembangan sistem. Desain dirancang sesuai dengan perilaku 

pengguna dalam menggunakan produk sehingga desain 

dikembangkan sesuai dengan pengguna dan tidak memaksa 

pengguna untuk mengubah perilaku dalam menggunakan produk 

tersebut. 

 

2.1.1. Proses User Centered Design 

 

Ada empat proses dalam UCD, yakni: 

 
1. Specify the context of use. Pada tahap ini dilakukan 

identifikasi orang yang akan menggunakan sistem. 

Menjelaskan untuk apa dan dalam kondisi seperti apa, 

mereka akan menggunakan sistem. 

2. Specify the user and organizational requirements. Proses 

ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan dari 

pengguna dan organisasi.. 

3. Produce design solution. Membangun desain dan prototipe 

sebagai solusi dari sistem yang sedang dianalisis. 

4. Evaluate design. Melakukan evaluasi terhadap desain pada 

tahap sebelumnya apakah tujuan atau kebutuhan dari calon 

pengguna sudah tercapai. 
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Gambar 2.1 Proses User-Centered Design 

2.1.2. Prinsip User Centered Design 

 

Prinsip-prinsip dalam UCD adalah sebagai berikut: 

 

1. Fokus Pada Pengguna 

Perancangan harus terkoneksi langsung dengan pengguna 

akhir atau calon pengguna melalui wawancara, survey dan 

workshop pada saat perancangan. Tujuannya adalah untuk 

memahami kognisi, karakter dan sikap pengguna serta 

karakteristik anthropometric. Aktifitas utamanya 

mencakup pengambilan data, analisis dan integrasinya 

kedalam informasi perancangan dari pengguna tentang 

karakteristik tugas, lingkungan teknis di dalam organisasi. 

2. Perancangan Terintegrasi 

Perancangan harus mencakup antar muka pengguna, 

sistem bantuan, dukungan teknis serta prosedur untuk 

instalasi dan pengaturan konfigurasi. 

3. Dari Awal Berlanjut Pada Pengujian Pengguna 

Satu-satunya pendekatan yang berhasil dalam perancangan 

sistem yang berpusat pada pengguna adalah secara empiris 
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dibutuhkan observasi tentang kelakuan pengguna, evaluasi 

feed back yang cermat, wawasan pemecahan terhadap 

masalah yang ada, dan motivasi yang kuat untuk 

mengubah rancangan. 

4. Perancangan Interaktif 

Sistem yang sedang dikembangkan harus didefinisikan, 

dirancang, dan dites berulangkali. Berdasarkan hasil tes 

kelakuan dari fungsi, antarmuka, sistem bantuan, paralel. 

 

2.1.3. Teknik-Teknik dalam User Centered Design 

 

Adapun metode yang digunakan dalam UCD adalah sebagai 

berikut: 

 

1. Contextual Inquiry 

Contextual Inquiry dilakukan dengan mewawancarai 

pengguna yang menggunakan sistem, demi mengetahui 

tantangan yang dihadapi pengguna dalam melakukan 

pekerjaannya. 

2. Survey 

Survey dapat dilakukan dengan cara online, untuk 

mendapat feedback dari calon pengguna sistem 

3. User Interview 

User Interview adalah kegiatan terpenting untuk 

memahami apa yang dibutuhkan oleh pengguna dari 

sistem yang akan dibangun. 

4. Heuristic Review 

Heuristic Review dilakukan untuk mengevaluasi sistem 

dan mencatat kekurangan-kekurangannya untuk 

ditingkatkan lagi di proses pengembangan selanjutnya 

5. User Testing 

User Testing dilakukan dengan meminta calon pengguna 

menggunakan rancangan sistem yang telah dibangun. 

Pengguna diminta untuk melakukan beberapa tugas dan 

mengutarakan pemikirannya sembari melakukannya. 
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6. User Persona 

User Persona adalah identitas fiksi yang dibuat untuk 

merefleksikan salah satu tipe pengguna yang akan 

menggunakan sistem. 

7. Use Case 

Use Case adalah daftar daftar kegiatan yang menjelaskan 

interaksi antara pengguna dan sistem.  

8. Activity Diagram 

Activity Diagram adalah gambaran dari aktivitas dan aksi 

yang terjadi di antara pengguna dan sistem 

 

2.1.4. Usability 

 

Usability adalah tingkat kualitas dari sistem yang mudah dipelajari, 

mudah digunakan dan mendorong pengguna untuk menggunakan 

sistem sebagai alat bantu dalam menyelesaikan tugas. Dalam 

konteks ini, yang dimaksud sebagai sistem adalah perangkat dari 

sistem yang efektif, efisien dan memuaskan dalam mencapai tujuan 

tertentu. Kriteria kegunaan usability mengacu pada lima komponen 

berikut:  
 

1. Learnability  

Mengukur tingkat kenyamanan pengguna untuk 

memenuhi tugas dasar saat pengguna 

melihat/menggunakan aplikasi untuk pertama kalinya.   

2. Efficiency   

Mengukur tingkat kecepatan dalam melakukan tugas 

tertentu setelah mempelajari aplikasi  

3. Memorability  

Mengukur kenyamanan pengguna dalam menggunakan 

kembali aplikasi setelah tidak menggunakannya untuk 

waktu yang lama.   

4. Errors  

Mengukur kesalahan yang dilakukan oleh pengguna, dan 

cara memperbaiki kesalahan yang ditemukan.   
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5. Satisfaction  

Mengukur tingkat kepuasan pengguna dalam 

menggunakan aplikasi 

 

2.2. Desain Antarmuka Responsif 

 

Antarmuka responsif adalah desain antarmuka web yang bertujuan 

memberikan pengalaman yang optimal dalam penggunaannya, 

dengan berbagai perangkat yang digunakan. Dengan antarmuka 

ini, web akan beradaptasi jika ukuran layar perangkat berbeda-

beda. Ukuran huruf, user interface, gambar, dan tata letak akan 

menyesuaikan secara otomatis di setiap resolusi layar yang 

tersedia. Keuntungan dari desain ini adalah pengguna akan lebih 

mudah untuk mendapatkan informasi yang ditampilkan.  

 

2.3. HTML 

 

HTML (HyperText Markup Language) adalah sebuah jenis teks 

dokumen khusus yang digunakan oleh web browser untuk 

mempresentasikan teks dan gambar. Dokumen HTML sering 

disebut sebagai “halaman web”. Browser mengambil halaman web 

dari web server dan karena adanya internet, halaman tersebut bisa 

berada di manapun di dunia.  

 

2.4. CSS 

 

CSS merupakan kependekan dari Cascading Style Sheet yang 

memungkinkan developer untuk mendesain (style) tampilan 

dokumen terutama HTML dengan memisahkan isi dari dokumen 

HTML dengan kode untuk menampilkannya (CSS). Penggunaan 

yang paling umum dari CSS adalah untuk memformat halaman 

web yang ditulis dengan HTML dan XHTML. Penggunaan CSS 

secara umum adalah untuk menentukan warna, jenis huruf, tata 

letak, dan berbagai aspek tampilan dokumen.  

 



14 

 

 

 

2.5. JavaScript 

 

JavaScript adalah Bahasa pemrograman tingkat tinggi dan dinamis. 

JavaScript popular di internet dan dapat bekerja di sebagian besar 

penjelajah web populer seperti Google Chrome, Internet Explorer 

(IE), Mozilla Firefox, Netscape dan Opera. Kode JavaScript dapat 

disisipkan dalam halaman web menggunakan tag SCRIPT. 

JavaScript merupakan salah satu teknologi inti World Wide Web 

selain HTML dan CSS. JavaScript membantu membuat halaman 

web interaktif dan merupakan bagian aplikasi web yang esensial.  

 

2.6. Bootstrap 

 

Bootstrap adalah sebuah library framework CSS yang dibuat 

khusus untuk bagian pengembangan front-end website. Bootstrap 

merupakan salah satu framework HTML, CSS, dan JavaScript 

yang paling populer di kalangan web developer. Bootstrap banyak 

digunakan oleh web developer karena kemudahan dalam 

penggunaan hanya perlu menambahkan class-class tertentu. 

 

2.7. Dashforge 

 

Dashforge adalah templat dasbor responsif, yang dibangun di atas 

framework Bootstrap. Berikut adalah komponen-komponen pada 

templat Dashforge yang digunakan untuk membangun antar muka 

sistem ini. 

 

2.7.1. Alerts 

 

Alert adalah komponen pesan umpan balik kepada pengguna. Alert 

umum digunakan untuk mencantumkan info penting pada suatu 

halaman, atau memberikan informasi setelah pengguna melakukan 

suatu aksi. 
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2.7.2. Breadcrumbs 

 

Breadcrumbs adalah komponen indikator yang memberi info 

hirearki halaman yang sedang dibuka. Breadcrumbs juga dapat 

digunakan untuk navigasi ke halaman sebelumnya.  

 

 
Gambar 2.3 Komponen Breadcrumbs 

 

2.7.3. Buttons 

 

Button adalah komponen yang digunakan untuk melakukan aksi 

pada suatu halaman. Button memiliki beberapa variasi, yang 

masing-masing digunakan untuk fungsi berbeda. 

 

2.7.4. Cards 

 

Gambar 2.4 Komponen Button 

Gambar 2.2 Komponen Alert 
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Card adalah kotak penampung konten. Card dapat terdiri dari 

header, body, dan footer. 

 

2.7.5. Icon 

 

Icon adalah komponen yang tampilan suatu objek atau gambar 

yang merupakan bentuk representasi dari yang dilambangkan 

tersebut. Pada antarmuka ini, icon digunakan untuk melambangkan 

aksi atau fitur. Icon yang digunakan berasal dari feather icon. 

 

2.7.6. Modal 

 

Gambar 2.5 Komponen Cards 

Gambar 2.6 Komponen Icon 
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Modal adalah kotak dialog interaktif yang muncul di atas halaman 

asal. Modal digunakan untuk menampilkan informasi tambahan 

tanpa berpindah halaman.  

2.7.7. Navigation 

A. Navbar 

 

Navbar adalah sistem navigasi yang tampil secara statis pada 

bagian atas layar. Navbar bisa digunakan sebagai navigasi, judul 

halaman, dan menempatkan tombol aksi. 

 

Gambar 2.8 Komponen Navbar 

Gambar 2.7 Komponen Modal 
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B. Sidebar 

Sidebar adalah sistem navigasi yang tampil secaar statis pada 

samping kiri layar. Sidebar digunakan sebagai navigasi utama, 

karena berisi daftar halaman-halaman yang dapat diakses pada 

sistem. 

 

 

2.7.8. Tab 

 

Tab adalah komponen menu berbentuk tabulasi. Komponen dapat 

digunakan untuk mengemas informasi menjadi ringkas dengan 

menampilkannya pada wadah yang sama, namun secara 

bergantian.  

Gambar 2.9 Komponen Sidebar 
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2.7.9. Table 

 

Table merupakan komponen yang berisi susunan informasi atau 

data yang ditampilkan dalam bentuk baris dan kolom. Penggunaan 

table dapat membuat informasi atau data yang ditampilkan menjadi 

rapi dan ringkas, sehingga lebih mudah untuk dibaca. 

 

Tabel yang digunakan terdapat dua jenis, yaitu Table Basic dan 

Table Advance.  

 

A. Table Basic 

 

Table Basic digunakan untuk menampilkan data yang tidak terlalu 

banyak dan tidak dibutuhkan fitur untuk mencari data. Table Basic 

dipilih supaya tampilan halaman menjadi lebih ringkas tanpa 

komponen yang tidak terlalu dibutuhkan. 

Gambar 2.11 Komponen Table Basic 

Gambar 2.10 Komponen Tab 
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B. Table Advance 

 

Table Advance yang digunakan merupakan komponen Datatable. 

Table ini digunakan untuk menampilkan data yang banyak, 

sehingga dibutuhkan fitur paginasi, pengurutan, dan pencarian 

supaya mempermudah pengguna.  

 

2.7.10. Forms Elements 

 

Form adalah komponen yang digunakan untuk input data sebelum 

diproses oleh sistem. Form memiliki banyak macam, seperti: 

 

A. Input Box 

 

Gambar 2.12 Komponen Table Advance 
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Input box adalah bentuk form standar yang digunakan untuk 

memasukkan data berupa teks. Input Box terdiri dari dua jenis, 

yaitu Input box dan Textarea, Input box digunakan untuk input teks 

pendek sedangkan Textarea untuk input teks yang lebih panjang. 

B. Checkboxes 

 

Checkbox adalah jenis inputan yang cara memilihnya adalah 

dengan cara mencentang, sehingga memungkinkan pengguna 

dapat memilih lebih dari satu pilihan 

 

 
Gambar 2.14 Komponen Checkboxes 

C. Radios 

 

Input tipe radio berfungsi untuk membuat tombol radio atau tombol 

pilihan yang diisi dengan cara memilih dari salah satu tombol radio 

yang ada. Radio biasa digunakan untuk pilihan yang membatasi 

pengguna untuk memilih satu dari pilihan yang ada. 

 
Gambar 2.15 Komponen Radios 

Gambar 2.13 Komponen Input Box 
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D. Switches 

 

Input tipe switch digunakan untuk input gaya boolean seperti 

true/false atau on/off pada elemen User Interface yang ringkas. 

 

 
Gambar 2.16 Komponen Stwiches 

E. File Browser 

 

File Browser adalah form yang digunakan untuk memilih file yang 

ingin diunggah ke sistem.  

F. Select 

 

Select adalah form yang digunakan untuk memberi opsi pilihan 

kepada pengguna. Select juga memiliki variasi dimana terdapat 

fitur pencarian untuk mempermudah pencarian opsi yang 

diinginkan. 

Gambar 2.17 Komponen Input File 
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Gambar 2.19 Komponen Select dengan Search 

Gambar 2.18 Komponen Select tanpa Search 
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2.8. Adobe XD 
 

Adobe XD adalah alat desain pengalaman pengguna berbasis 

vektor untuk aplikasi web maupun aplikasi seluler yang 

dikembangkan dan diterbitkan oleh Adobe Inc. Adobe XD tersedia 

untuk MacOS dan Windows, serta ada fitur untuk membantu 

melihat pratinjau hasil pekerjaan secara langsung diperangkat 

seluluer. Adobe XD memiliki beberapa fitur seperti wireframing 

web, dan membuat prototipe yang sederhana dan interaktif. 
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 BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 
Bab ini membahas tentang analisis dan perancangan antarmuka 

SIAKAD ITS pada modul Kurikulum dan Ekuivalensi. Bab ini 

terdiri dari 4 subbab yaitu Analisa sistem, daftar kebutuhan 

pengguna, perancangan interaksi dan alur, serta perancangan 

antarmuka. Secara umum, tahapan pengembangan aplikasi akan 

dijelaskan pada gambar 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Analisis Sistem 

 
Subbab analisis akan berisi seputar identifikasi pengguna atau 

target perancangan interaksi dan evaluasi sistem sebelumnya. 

 

3.1.1. Identifikasi Pengguna 

 

Pengguna aplikasi SIAKAD ITS terdiri dari 4 jenis pengguna yaitu 

mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan admin. Penulis 

melakukan wawancara singkat (semua peran) dan menyebarkan 

kuesioner (hanya untuk peran mahasiswa) agar diisi oleh calon 

Identifikasi 

pengguna 

Evaluasi 

sistem 

sebelumnya 

Analisa 

kebutuhan 

Perancanga

n interaksi 

Perancangan 

antarmuka 

dalam bentuk 

prototipe 

Implementasi 

dalam bentuk 

halaman HTML 

Evaluasi 

prototipe 
Evaluasi 

Gambar 3.1 Tahapan pembuatan antarmuka SIAKAD ITS modul Kurikulum dan 

Ekuivalensi 
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pengguna. Adapun hasil dari identifikasi pengguna akan dijelaskan 

pada subbab berikut. Data-data kuesioner terlampir. 

 

A. Identifikasi Pengguna Mahasiswa 

 

Berdasarkan hasil kuesioner yang sudah disebarkan dan jawaban 

dari wawancara yang telah penulis ajukan ke mahasiswa, gambar 

3.2 adalah user persona yang merupakan representasi pengguna 

aktor mahasiswa yang akan menggunakan sistem ini. 

 

 
Gambar 3.2 User persona pengguna mahasiswa 

 

B. Identifikasi Pengguna Dosen dan Admin 

 

Berdasarkan jawaban dari wawancara yang telah penulis ajukan, 

gambar 3.3 adalah user persona yang merupakan representasi 

pengguna aktor dosen yang akan menggunakan sistem ini. 
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Gambar 3.3 User persona pengguna dosen 

 

C. Identifikasi Pengguna Tenaga Kependidikan 

 

Berdasarkan jawaban dari wawancara yang telah penulis ajukan, 

gambar 3.4 adalah user persona yang merupakan representasi 

pengguna aktor tenaga kependidikan yang akan menggunakan 

sistem ini. 
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Gambar 3.4 User persona pengguna tenaga kependidikan 

3.1.2. Evaluasi Sistem Sebelumnya 

 

Proses evaluasi sistem sebelumnya dilakukan dengan 

mengidentifikasi kekurangan dari SIAKAD ITS modul Kurikulum 

dan Ekuivalensi, serta mempelajari dan menjalankan fitur-fitur 

terlebih dahulu sistem sebelumnya sebelum melibatkan pengguna. 

Berikut adalah tampilan dari beberapa halaman pada sistem lama. 
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Gambar 3.5 Halaman beranda pada sistem sebelumnya 

 

 
Gambar 3.6 Halaman Ekuivalensi pada sistem sebelumnya 
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Gambar 3.7 Halaman daftar kurikulum pada sistem sebelumnya 

 
Gambar 3.8 Halaman daftar mata kuliah pada sistem sebelumnya 

Setelah identifikasi, dilakukan Contextual Inquiry dan penyebaran 

kuesioner guna melibatkan pengguna secara langsung. Contextual 

Inquiry dilakukan dengan cara melakukan wawancara terhadap 

responden secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting ke 3 (tiga) 

orang mahasiswa, 2 (dua) orang dosen, dan 2 (dua) orang tenaga 

kependidikan. Data yang didapat dari kuesioner berjumlah 21 (dua 

puluh satu) orang. 

 

Berdasarkan hasil yang didapat melalui proses Contextual Inquiry 

dan penyebaran kuesioner, didapatkan beberapa kekurangan yang 
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disampaikan oleh responden mengenai sistem sebelumnya. Berikut 

beberapa kekurangan terkait antarmuka yang paling banyak 

disampaikan: 

a. Tampilan keseluruhan kurang menarik 

b. Tampilan menu terlalu memanjang ke bawah 

c. Letak komponen yang kurang rapi 

d. Font yang terlalu kecil 

 

3.2. Daftar Kebutuhan Pengguna 

 

Daftar kebutuhan pengguna didapatkan dari pengamatan sistem 

sebelumnya dan juga penambahan beberapa fitur yang akan ada 

pada sistem baru berdasarkan data dari tim DPTSI ITS. Berikut 

adalah daftar kebutuhan pengguna modul Kurikulum dan 

Ekuivalensi yang dikelompokkan berdasarkan jenis pengguna dan 

modulnya. 

 

3.2.1. Daftar Kebutuhan Pengguna Mahasiswa 

 

Pada subbab ini akan dijelaskan daftar kebutuhan pengguna 

mahasiswa. Penjelasan dibagi berdasarkan modulnya. 

 

A. Daftar Kebutuhan Pengguna Mahasiswa pada Modul 

Kurikulum 

 

Daftar kebutuhan pengguna mahasiswa pada modul Kurikulum 

dijelaskan pada tabel di bawah ini: 

 
Tabel 3.1 Daftar kebutuhan mahasiswa pada modul Kurikulum 

No. Kebutuhan Tujuan atau Keterangan 

1 Melihat data profil 

lulusan 

Melihat data profil lulusan 

sesuai dengan program 

studi yang ditempuh 
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2 Melihat daftar mata 

kuliah prasyarat 

Melihat seluruh daftar 

prasyarat suatu mata kuliah 

3 Melihat daftar mata 

kuliah kurikulum 

Melihat daftar mata kuliah 

yang ada pada kurikulum 

departemen/program studi 

dalam bentuk tabel 

4 Melihat detail mata 

kuliah 

Melihat detail mata kuliah 

(capaian pembelajaran, 

pokok bahasan, rencana 

pembelajaran, dan pustaka 

mata kuliah) 

 

B. Daftar Kebutuhan Pengguna Mahasiswa pada Modul 

Ekuivalensi 

 

Daftar kebutuhan pengguna mahasiswa pada modul Ekuivalensi 

dijelaskan pada tabel di bawah ini: 

 
Tabel 3.2 Daftar kebutuhan mahasiswa pada modul Ekuivalensi 

No. Kebutuhan Tujuan atau Keterangan 

1 Melihat data ekuivalensi 

mahasiswa 

 

Menampilkan formulir 

rekapitulasi hasil proses 

ekuivalensi mahasiswa 

 

3.2.2. Daftar Kebutuhan Pengguna Admin 

 

Pada subbab ini akan dijelaskan daftar kebutuhan pengguna admin. 

Penjelasan dibagi berdasarkan modulnya. 

 

A. Daftar Kebutuhan Pengguna Admin pada Modul 

Kurikulum 

 

Daftar kebutuhan pengguna admin pada modul Kurikulum 

dijelaskan pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 3.3 Daftar kebutuhan admin pada modul Kurikulum 

No. Kebutuhan Tujuan atau Keterangan 

1 Mengelola data 

kurikulum 

Menambah kurikulum baru, 

mengubah data kurikulum 

yang sudah ada, dan 

menghapus data kurikulum 

yang sudah tidak 

berlaku/tidak diperlukan 

2 Mengelola mata kuliah Menambah mata kuliah 

baru, mengubah data mata 

kuliah yang sudah ada, dan 

menghapus data mata 

kuliah yang sudah tidak 

berlaku/tidak diperlukan 

3 Mengelola rumpun mata 

kuliah 

Menambah rumpun mata 

kuliah baru, mengubah data 

rumpun mata kuliah yang 

sudah ada, dan menghapus 

data rumpun mata kuliah 

yang sudah tidak 

berlaku/tidak diperlukan 

4 Mengelola mata kuliah 

kurikulum 

Menambah mata kuliah 

yang ada dalam kurikulum, 

mengubah daftar mata 

kuliah kurikulum, dan 

menghapus mata kuliah 

yang sudah tidak 

berlaku/tidak diperlukan 

dalam kurikulum. 

5 Mengelola data profil 

lulusan  

Mengatur data profil 

lulusan 

departemen/program studi 
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6 Mengentri SKS 

minimum mata kuliah 

pengayaan 

Menentukan jumlah SKS 

minimum mata kuliah 

pengayaan yang harus 

ditempuh 

7 Mengelola mata kuliah 

prasyarat 

Menambah mata kuliah 

prasyarat yang baru, 

mengubah data mata kuliah 

prasyarat yang sudah ada, 

dan menghapus data mata 

kuliah prasyarat yang sudah 

tidak berlaku/tidak 

diperlukan 

8 Mengaktifkan/menonak-

tifkan prasyarat mata 

kuliah 

Membuat suatu mata kuliah 

menjadi aktif atau tidak 

aktif 

9 Mengelola detail mata 

kuliah 

Mengelola seluruh detail 

suatu mata kuliah yang 

meliputi: capaian 

pembelajaran lulusan, 

capaian pembelajaran mata 

kuliah, pokok bahasan, 

prasyarat mata kuliah, 

rencana pembelajaran, 

rencana evaluasi, dan 

pustaka mata kuliah 

 

B. Daftar Kebutuhan Pengguna Admin pada Modul 

Ekuivalensi 

 

Daftar kebutuhan pengguna admin pada modul Ekuivalensi 

dijelaskan pada tabel di bawah ini: 

 
Tabel 3.4 Daftar kebutuhan admin pada modul Ekuivalensi 

No. Kebutuhan Tujuan atau Keterangan 
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1 Mengunduh templat data 

awal 

Mengunduh templat data 

awal berisi daftar mata 

kuliah yang ada dalam 

kurikulum lama untuk 

dilakukan pemetaan ke 

kurikulum baru 

2 Mengunggah data 

ekuivalensi 

Mengunggah data 

pemetaan ekuivalensi dari 

kurikulum lama ke 

kurikulum baru dalam 

bentuk file Excel 

3 Mengatur relasi 

ekuivalensi 

 

Mengatur relasi mata 

kuliah dalam kurikulum 

lama yang memiliki 

padanannya dalam 

kurikulum baru 

4 Melihat data ekuivalensi 

mata kuliah 

Menampilkan data 

pemetaan hasil ekuivalensi 

mata kuliah beserta hasil 

pengaturan relasinya dalam 

bentuk tabel 

5 Mengelola beban dosen Mengatur dan melihat 

beban ekuivalensi dosen 

beserta mahasiswa yang 

dipantau proses 

ekuivalensinya 

6 Memproses ekuivalensi Melakukan proses 

ekuivalensi mahasiswa.  

7 Melihat data ekuivalensi 

mahasiswa 

Menampilkan formulir 

rekapitulasi hasil proses 

ekuivalensi mahasiswa 
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3.2.3. Daftar Kebutuhan Pengguna Tenaga Kependidikan 

 

Pada subbab ini akan dijelaskan daftar kebutuhan pengguna tenaga 

kependidikan. Penjelasan dibagi berdasarkan modulnya. 

 

A. Daftar Kebutuhan Pengguna Tenaga Kependidikan pada 

Modul Kurikulum 

 

Daftar kebutuhan pengguna tenaga kependidikan pada modul 

Kurikulum dijelaskan pada tabel di bawah ini: 

 
Tabel 3.5 Daftar kebutuhan tenaga kependidikan pada modul Kurikulum 

No. Kebutuhan Tujuan atau Keterangan 

1 Melihat daftar 

kurikulum 

Melihat daftar kurikulum 

yang tersedia 

2 Mengelola mata kuliah 

prasyarat 

Menambah mata kuliah 

prasyarat yang baru, 

mengubah data mata kuliah 

prasyarat yang sudah ada, 

dan menghapus data mata 

kuliah prasyarat yang sudah 

tidak berlaku/tidak 

diperlukan 

3 Mengaktifkan/menonak-

tifkan prasyarat mata 

kuliah 

Membuat suatu mata kuliah 

menjadi aktif atau tidak 

aktif 

4 Melihat daftar mata 

kuliah 

Melihat daftar seluruh mata 

kuliah yang ada di ITS 

dalam bentuk tabel 

5 Melihat daftar mata 

kuliah prasyarat  

Melihat daftar mata kuliah 

prasyarat dengan memilih 

tahun kurikulum terlebih 

dahulu 
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6 Melihat daftar mata 

kuliah kurikulum  

Melihat data mata kuliah 

yang ada pada kurikulum 

departemen/program studi 

dalam bentuk tabel 

7 Melihat detail mata 

kuliah 

Melihat seluruh detail suatu 

mata kuliah yang meliputi: 

capaian pembelajaran 

lulusan, capaian 

pembelajaran mata kuliah, 

pokok bahasan, prasyarat 

mata kuliah, rencana 

pembelajaran, rencana 

evaluasi, dan pustaka mata 

kuliah 

 

3.2.4. Daftar Kebutuhan Pengguna Dosen 

 

Pada subbab ini akan dijelaskan daftar kebutuhan pengguna dosen. 

Penjelasan dibagi berdasarkan modulnya. 

 

A. Daftar Kebutuhan Pengguna Dosen pada Modul 

Kurikulum 

 

Daftar kebutuhan pengguna dosen pada modul Kurikulum 

dijelaskan pada tabel di bawah ini: 
 

Tabel 3.6 Daftar kebutuhan dosen pada modul Kurikulum 

No. Kebutuhan Tujuan atau Keterangan 

1 Melihat daftar rumpun 

mata kuliah 

Melihat daftar rumpun 

mata kuliah yang tersedia 

2 Mengelola detail mata 

kuliah 

Mengelola seluruh detail 

suatu mata kuliah yang 

meliputi: capaian 
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pembelajaran lulusan, 

capaian pembelajaran mata 

kuliah, pokok bahasan, 

prasyarat mata kuliah, 

rencana pembelajaran, 

rencana evaluasi, dan 

pustaka mata kuliah 

3 Melihat daftar mata 

kuliah 

Melihat daftar seluruh mata 

kuliah yang ada di ITS 

dalam bentuk tabel 

4 Melihat daftar profil 

lulusan 

Melihat data profil lulusan 

departemen/program studi 

5 Melihat daftar mata 

kuliah prasyarat  

Melihat daftar mata kuliah 

prasyarat dengan memilih 

tahun kurikulum terlebih 

dahulu 

6 Melihat daftar mata 

kuliah kurikulum  

Melihat data mata kuliah 

yang ada pada kurikulum 

departemen/program studi 

dalam bentuk tabel 

 

B. Daftar Kebutuhan Pengguna Dosen pada Modul 

Ekuivalensi 

 

Daftar kebutuhan pengguna dosen pada modul Ekuivalensi 

dijelaskan pada tabel di bawah ini: 
 

Tabel 3.7 Daftar kebutuhan dosen pada modul Ekuivalensi 

No. Kebutuhan Tujuan atau Keterangan 

1 Melihat beban dosen Melihat beban ekuivalensi 

dosen beserta mahasiswa 

yang dipantau proses 

ekuivalensinya 
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2 Memproses ekuivalensi Melakukan proses 

ekuivalensi. Proses 

ekuivalensi oleh dosen bisa 

dilakukan selama periode 

ekuivalensi berlangsung 

3 Melihat data ekuivalensi 

mahasiswa 

Menampilkan formulir 

rekapitulasi hasil proses 

ekuivalensi mahasiswa 

 

3.3. Perancangan Interaksi dan Alur 

 

Perancangan interaksi dan alur dibuat berdasarkan analisis 

kebutuhan yang telah dirancang sebelumnya dan analisa terhadap 

sistem sebelumnya. Perancangan dibuat dengan diagram dan 

dilengkapi oleh penjelasannya. Di dalam subbab ini akan dibagi 

berdasarkan penggunanya. 

 

3.3.1. Perancangan Interaksi untuk Mahasiswa 

 

Pada subbab ini akan dijelaskan mengenai fitur-fitur yang akan 

diimplementasikan ke dalam sistem untuk pengguna mahasiswa. 

Penjelasan dibagi berdasarkan modulnya. 

 

A. Perancangan Interaksi untuk Mahasiswa pada Modul 

Kurikulum 

 

Berikut adalah fitur-fitur yang akan diimplementasikan pada 

modul Kurikulum SIAKAD ITS. 
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Gambar 3.9 Diagram kasus modul Kurikulum SIAKAD ITS untuk pengguna 

mahasiswa 

 

Gambar 3.10 merupakan gambar diagram alur interaksi pengguna 

yang telah dirancang untuk melihat data profil lulusan 

 

 
Gambar 3.10 Alur interaksi melihat data profil lulusan 

Berdasarkan alur interaksi di atas, dari halaman beranda, pengguna 

perlu melakukan 1 (satu) kali interaksi untuk melihat data profil 

lulusan 
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Gambar 3.11 merupakan gambar diagram alur interaksi pengguna 

yang dirancang untuk melihat daftar mata kuliah prasyarat. 

 

 
Gambar 3.11 Alur interaksi melihat daftar mata kuliah prasyarat 

Berdasarkan alur interaksi di atas, dari halaman beranda, pengguna 

perlu melakukan 1 (satu) kali interaksi untuk melihat daftar mata 

kuliah prasyarat 

 

Gambar 3.12 merupakan gambar diagram alur interaksi pengguna 

yang dirancang untuk melihat daftar mata kuliah suatu kurikulum. 

 

 
Gambar 3.12 Alur interaksi melihat daftar mata kuliah kurikulum 

Berdasarkan alur interaksi di atas, dari halaman beranda, pengguna 

perlu melakukan 2 (dua) kali interaksi untuk melihat daftar mata 

kuliah suatu kurikulum. 

 

Gambar 3.13 merupakan gambar diagram alur interaksi pengguna 

yang dirancang untuk melihat detail suatu mata kuliah. 

 

 
Gambar 3.13 Alur interaksi melihat detail suatu mata kuliah 
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Berdasarkan alur interaksi di atas, dari halaman beranda, pengguna 

perlu melakukan 2 (dua) kali interaksi untuk melihat detail suatu 

mata kuliah. 

 

B. Perancangan Interaksi untuk Mahasiswa pada Modul 

Ekuivalensi 

 

Berikut adalah fitur-fitur yang akan diimplementasikan pada 

modul Ekuivalensi SIAKAD ITS 

   

 
Gambar 3.14 Diagram kasus modul Ekuivalensi SIAKAD ITS untuk pengguna 

mahasiswa 

 

Gambar 3.15 merupakan gambar diagram alur interaksi pengguna 

yang dirancang untuk melihat data ekuivalensi mahasiswa. 
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Gambar 3.15 Alur interaksi melihat data ekuivalensi mahasiswa 

Berdasarkan alur interaksi di atas, dari halaman beranda, pengguna 

perlu melakukan 1 (satu) kali interaksi untuk melihat data 

ekuivalensi mahasiswa. 

 

3.3.2. Perancangan Interaksi untuk Admin 

 

Pada subbab ini akan dijelaskan mengenai fitur-fitur yang akan 

diimplementasikan ke dalam sistem untuk pengguna admin. 

Penjelasan dibagi berdasarkan modulnya. 

 

A. Perancangan Interaksi untuk Admin pada Modul 

Kurikulum 

 

Berdasarkan analisis sistem, akan diimplementasikan fitur-fitur 

modul Kurikulum SIAKAD ITS seperti Gambar 3.16 
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Gambar 3.16 Diagram kasus modul Kurikulum SIAKAD ITS untuk pengguna 

admin 

 

Gambar 3.17 merupakan gambar diagram alur interaksi pengguna 

yang dirancang untuk mengelola data kurikulum (tambah 

kurikulum). 
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Gambar 3.17 Alur interaksi mengelola data kurikulum (tambah kurikulum) 

Berdasarkan alur interaksi di atas, dari halaman beranda, pengguna 

perlu melakukan 4 (empat) kali interaksi untuk menambah 

kurikulum baru. 

 

Gambar 3.18 merupakan gambar diagram alur interaksi pengguna 

yang dirancang untuk mengelola data kurikulum (mengubah 

kurikulum). 

 

 
Gambar 3.18 Alur interaksi mengelola data kurikulum (mengubah kurikulum) 

Berdasarkan alur interaksi di atas, dari halaman beranda, pengguna 

perlu melakukan 5 (lima) kali interaksi untuk mengubah suatu 

kurikulum tertentu. 

 

Gambar 3.19 merupakan gambar diagram alur interaksi pengguna 

yang dirancang untuk mengelola data kurikulum (hapus 

kurikulum). 
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Gambar 3.19 Alur interaksi mengelola data kurikulum (menghapus kurikulum) 

Berdasarkan alur interaksi di atas, dari halaman beranda, pengguna 

perlu melakukan 5 (lima) kali interaksi untuk menghapus 

kurikulum. 

 

Gambar 3.20 merupakan gambar diagram alur interaksi pengguna 

yang dirancang untuk menambah mata kuliah. 

 

 
Gambar 3.20 Alur interaksi mengelola mata kuliah (tambah mata kuliah) 

Berdasarkan alur interaksi di atas, dari halaman beranda, pengguna 

perlu melakukan 4 (empat) kali interaksi untuk menambah mata 

kuliah baru. 

 

Gambar 3.21 merupakan gambar diagram alur interaksi pengguna 

yang dirancang untuk mengubah mata kuliah 
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Gambar 3.21 Alur interaksi mengelola mata kuliah (mengubah mata kuliah) 

Berdasarkan alur interaksi di atas, dari halaman beranda, pengguna 

perlu melakukan 5 (lima) kali interaksi untuk mengubah suatu mata 

kuliah. 

 

Gambar 3.22 merupakan gambar diagram alur interaksi pengguna 

yang dirancang untuk menghapus suatu mata kuliah. 

 

 
Gambar 3.22 Alur interaksi mengelola mata kuliah (hapus mata kuliah) 

Berdasarkan alur interaksi di atas, dari halaman beranda, pengguna 

perlu melakukan 5 (lima) kali interaksi untuk menghapus suatu 

mata kuliah. 

 

Gambar 3.23 merupakan gambar diagram alur interaksi pengguna 

yang dirancang untuk menambah rumpun mata kuliah. 
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Gambar 3.23 Alur interaksi mengelola rumpun mata kuliah (tambah rumpun 

mata kuliah) 

Berdasarkan alur interaksi di atas, dari halaman beranda, pengguna 

perlu melakukan 4 (empat) kali interaksi untuk menambah rumpun 

mata kuliah baru. 

 

Gambar 3.24 merupakan gambar diagram alur interaksi pengguna 

yang dirancang untuk mengelola rumpun mata kuliah (mengubah 

mata kuliah). 

 

 
Gambar 3.24 Alur interaksi mengelola rumpun mata kuliah (ubah mata kuliah) 

Berdasarkan alur interaksi di atas, dari halaman beranda, pengguna 

perlu melakukan 5 (lima) kali interaksi untuk mengubah suatu 

rumpun mata kuliah. 

 

Gambar 3.25 merupakan gambar diagram alur interaksi pengguna 

yang dirancang untuk mengelola rumpun mata kuliah (menghapus 

rumpun mata kuliah). 
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Gambar 3.25 Alur interaksi mengelola rumpun mata kuliah (hapus rumpun 

mata kuliah) 

Berdasarkan alur interaksi di atas, dari halaman beranda, pengguna 

perlu melakukan 4 (empat) kali interaksi untuk menghapus suatu 

rumpun mata kuliah. 

 

Gambar 3.26 merupakan gambar diagram alur interaksi pengguna 

yang dirancang untuk menambah mata kuliah kurikulum. 

 

 
Gambar 3.26 Alur interaksi mengelola mata kuliah kurikulum (tambah mata 

kuliah kurikulum) 

Berdasarkan alur interaksi di atas, dari halaman beranda, pengguna 

perlu melakukan 5 (lima) kali interaksi untuk menambah mata 

kuliah kurikulum baru. 

 

Gambar 3.28Gambar 3.21 merupakan gambar diagram alur 

interaksi pengguna yang dirancang untuk mengubah suatu mata 

kuliah kurikulum. 
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Gambar 3.27 Alur interaksi mengelola mata kuliah kurikulum (mengubah mata 

kuliah kurikulum) 

Berdasarkan alur interaksi di atas, dari halaman beranda, pengguna 

perlu melakukan 5 (lima) kali interaksi untuk mengubah suatu mata 

kuliah. 

 

Gambar 3.28 merupakan gambar diagram alur interaksi pengguna 

yang dirancang untuk menghapus suatu mata kuliah kurikulum. 

 

 
Gambar 3.28 Alur interaksi mengelola mata kuliah kurikulum (menghapus mata 

kuliah kurikulum) 

Berdasarkan alur interaksi di atas, dari halaman beranda, pengguna 

perlu melakukan 5 (lima) kali interaksi untuk menghapus suatu 

mata kuliah kurikulum. 

 

Gambar 3.29 merupakan gambar diagram alur interaksi pengguna 

yang dirancang untuk menambah profil lulusan baru. 
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Gambar 3.29 Alur interaksi mengelola profil lulusan (tambah profil lulusan) 

Berdasarkan alur interaksi di atas, dari halaman beranda, pengguna 

perlu melakukan 4 (empat) kali interaksi untuk menambah profil 

lulusan baru. 

 

Gambar 3.30 merupakan gambar diagram alur interaksi pengguna 

yang dirancang untuk mengubah suatu profil lulusan. 

 

 
Gambar 3.30 Alur interaksi mengelola profil lulusan (mengubah profil lulusan) 

Berdasarkan alur interaksi di atas, dari halaman beranda, pengguna 

perlu melakukan 4 (empat) kali interaksi untuk mengubah suatu 

profil lulusan. 

 

Gambar 3.31 merupakan gambar diagram alur interaksi pengguna 

yang dirancang untuk menghapus suatu profil lulusan. 

 



52 

 

 

 
Gambar 3.31 Alur interaksi mengelola profil lulusan (hapus profil lulusan) 

Berdasarkan alur interaksi di atas, dari halaman beranda, pengguna 

perlu melakukan 4 (empat) kali interaksi untuk menghapus suatu 

profil lulusan. 

 

Gambar 3.32 merupakan gambar diagram alur interaksi pengguna 

yang dirancang untuk menambah suatu mata kuliah prasyarat. 

 

 
Gambar 3.32 Alur interaksi mengelola mata kuliah prasyarat (menambah mata 

kuliah prasyarat) 

Berdasarkan alur interaksi di atas, dari halaman beranda, pengguna 

perlu melakukan 4 (empat) kali interaksi untuk menambah suatu 

mata kuliah prasyarat. 

 

Gambar 3.33 merupakan gambar diagram alur interaksi pengguna 

yang dirancang untuk mengubah mata kuliah prasyarat. 
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Gambar 3.33 Alur interaksi mengelola mata kuliah prasyarat (mengubah mata 

kuliah prasyarat) 

Berdasarkan alur interaksi di atas, dari halaman beranda, pengguna 

perlu melakukan 4 (empat) kali interaksi untuk mengubah mata 

kuliah prasyarat. 

 

Gambar 3.34 merupakan gambar diagram alur interaksi pengguna 

yang dirancang untuk menghapus suatu mata kuliah prasyarat. 

 

 
Gambar 3.34 Alur interaksi mengelola mata kuliah prasyarat (menghapus mata 

kuliah prasyarat) 

Berdasarkan alur interaksi di atas, dari halaman beranda, pengguna 

perlu melakukan 4 (empat) kali interaksi untuk menghapus suatu 

mata kuliah prasyarat. 

 

Gambar 3.35 merupakan gambar diagram alur interaksi pengguna 

yang dirancang untuk mengaktifkan/menonaktifkan suatu mata 

kuliah prasyarat. 
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Gambar 3.35 Alur interaksi mengakifkan/menonaktifkan mata kuliah prasyarat 

Berdasarkan alur interaksi di atas, dari halaman beranda, pengguna 

perlu melakukan 2 (dua) kali interaksi untuk 

mengaktifkan/menonaktifkan suatu mata kuliah prasyarat. 

 

 

B. Perancangan Interaksi untuk Admin pada Modul 

Ekuivalensi 

 

Berikut adalah fitur-fitur yang akan diimplementasikan pada 

modul Ekuivalensi SIAKAD ITS 
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Gambar 3.36 Diagram kasus modul Ekuivalensi SIAKAD ITS untuk pengguna 

admin 

 

Gambar 3.37 merupakan gambar diagram alur interaksi pengguna 

yang dirancang untuk mengunduh templat data awal ekuivalensi. 

 

 
Gambar 3.37 Alur interaksi mengunduh templat data ekuivalensi 
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Berdasarkan alur interaksi di atas, dari halaman beranda, pengguna 

perlu melakukan 3 (tiga) kali interaksi untuk mengunduh templat 

data awal ekuivalensi. 

 

Gambar 3.38 merupakan gambar diagram alur interaksi pengguna 

yang dirancang untuk mengunggah data ekuivalensi. 

 

 
Gambar 3.38 Alur interaksi mengunggah data ekuivalensi 

Berdasarkan alur interaksi di atas, dari halaman beranda, pengguna 

perlu melakukan 5 (lima) kali interaksi untuk mengunggah data 

ekuivalensi. 

 

Gambar 3.39 merupakan gambar diagram alur interaksi pengguna 

yang dirancang untuk menambah relasi ekuivalensi. 

 

 
Gambar 3.39 Alur interaksi mengelola relasi ekuivalensi (menambah relasi 

ekuivalensi) 

Berdasarkan alur interaksi di atas, dari halaman beranda, pengguna 

perlu melakukan 4 (empat) kali interaksi untuk menambah relasi 

ekuivalensi. 
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Gambar 3.40 merupakan gambar diagram alur interaksi pengguna 

yang dirancang mengubah relasi ekuivalensi. 

 

 
Gambar 3.40 Alur interaksi mengelola relasi ekuivalensi (mengubah relasi 

ekuivalensi) 

Berdasarkan alur interaksi di atas, dari halaman beranda, pengguna 

perlu melakukan 4 (empat) kali interaksi untuk mengubah relasi 

ekuivalensi. 

 

Gambar 3.41 merupakan gambar diagram alur interaksi pengguna 

yang dirancang untuk menghapus relasi ekuivalensi. 

 

 
Gambar 3.41 Alur interaksi mengelola relasi ekuivalensi (menghapus relasi 

ekuivalensi) 

Berdasarkan alur interaksi di atas, dari halaman beranda, pengguna 

perlu melakukan 4 (empat) kali interaksi menghapus relasi 

ekuivalensi. 
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Gambar 3.42 merupakan gambar diagram alur interaksi pengguna 

yang dirancang untuk melihat data ekuivalensi mata kuliah. 

 

 
Gambar 3.42 Alur interaksi melihat data ekuivalensi mata kuliah 

Berdasarkan alur interaksi di atas, dari halaman beranda, pengguna 

perlu melakukan 1 (sati) kali interaksi untuk melihat data 

ekuivalensi mata kuliah. 

 

Gambar 3.43 merupakan gambar diagram alur interaksi pengguna 

yang dirancang untuk mengelola beban dosen (menambah beban 

dosen). 

 

 
Gambar 3.43 Alur interaksi mengelola beban dosen (menambah beban dosen) 

Berdasarkan alur interaksi di atas, dari halaman beranda, pengguna 

perlu melakukan 5 (lima) kali interaksi untuk menambah beban 

dosen. 

 

Gambar 3.44 merupakan gambar diagram alur interaksi pengguna 

yang dirancang untuk menghapus beban dosen. 
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Gambar 3.44 Alur interaksi mengelola beban dosen (menghapus beban dosen) 

Berdasarkan alur interaksi di atas, dari halaman beranda, pengguna 

perlu melakukan 5 (lima) kali interaksi menghapus beban dosen. 

 

Gambar 3.45Gambar 3.42 merupakan gambar diagram alur 

interaksi pengguna yang dirancang untuk memproses ekuivalensi. 

 

 
Gambar 3.45 Alur interaksi memproses ekuivalensi 

Berdasarkan alur interaksi di atas, dari halaman beranda, pengguna 

perlu melakukan 6 (enam) kali interaksi untuk memproses 

ekuivalensi. 

 

Gambar 3.46 merupakan gambar diagram alur interaksi pengguna 

yang dirancang untuk melihat data ekuivalensi mahasiswa. 

 

 
Gambar 3.46 Alur interaksi melihat data ekuivalensi mahasiswa 



60 

 

 

Berdasarkan alur interaksi di atas, dari halaman beranda, pengguna 

perlu melakukan 3 (tiga) kali interaksi untuk melihat data 

ekuivalensi mahasiswa. 

 

 

3.3.3. Perancangan Interaksi untuk Tenaga Kependidikan 

 

Pada subbab ini akan dijelaskan mengenai fitur-fitur yang akan 

diimplementasikan ke dalam sistem untuk pengguna tenaga 

kependidikan. Penjelasan dibagi berdasarkan modulnya. 

 

A. Perancangan Interaksi untuk Tenaga Kependidikan pada 

Modul Kurikulum 

 

Berikut adalah fitur-fitur yang akan diimplementasikan pada 

modul Kurikulum SIAKAD ITS 

 



61 

 

 

 

 
Gambar 3.47 Diagram kasus modul Kurikulum SIAKAD ITS untuk pengguna 

tenaga kependidikan 

 

Gambar 3.48 merupakan gambar diagram alur interaksi pengguna 

yang dirancang untuk melihat daftar kurikulum. 

 
Gambar 3.48 Alur interaksi melihat daftar kurikulum 

Berdasarkan alur interaksi di atas, dari halaman beranda, pengguna 

perlu melakukan 1 (satu) kali interaksi untuk melihat daftar 

kurikulum. 
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Gambar 3.49 merupakan gambar diagram alur interaksi pengguna 

yang dirancang untuk mengelola mata kuliah prasyarat (menambah 

mata kuliah prasyarat). 

 

 
Gambar 3.49 Alur interaksi mengelola mata kuliah prasyarat (menambah mata 

kuliah prasyarat) 

Berdasarkan alur interaksi di atas, dari halaman beranda, pengguna 

perlu melakukan 4 (empat) kali interaksi untuk menambah mata 

kuliah prasyarat. 

 

Gambar 3.50 merupakan gambar diagram alur interaksi pengguna 

yang dirancang untuk mengelola mata kuliah prasyarat (mengubah 

mata kuliah prasyarat). 

 

 
Gambar 3.50 Alur interaksi mengelola mata kuliah prasyarat (mengubah mata 

kuliah prasyarat) 

Berdasarkan alur interaksi di atas, dari halaman beranda, pengguna 

perlu melakukan 4 (empat) kali interaksi untuk mengubah mata 

kuliah prasyarat. 
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Gambar 3.51 merupakan gambar diagram alur interaksi pengguna 

yang dirancang untuk mengelola mata kuliah prasyarat 

(menghapus mata kuliah prasyarat). 

 

 
Gambar 3.51 Alur interaksi mengelola mata kuliah prasyarat (menghapus mata 

kuliah prasyarat) 

Berdasarkan alur interaksi di atas, dari halaman beranda, pengguna 

perlu melakukan 4 (empat) kali interaksi untuk menghapus mata 

kuliah prasyarat. 

 

Gambar 3.52 merupakan gambar diagram alur interaksi pengguna 

yang dirancang untuk mengaktifkan/menonaktifkan mata kuliah 

prasyarat. 

 

 
Gambar 3.52 Alur interaksi mengaktifkan/menonaktifkan mata kuliah prasyarat 

Berdasarkan alur interaksi di atas, dari halaman beranda, pengguna 

perlu melakukan 2 (dua) kali interaksi untuk 

mengaktifkan/menonaktifkan mata kuliah prasyarat. 
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Gambar 3.53 merupakan gambar diagram alur interaksi pengguna 

yang dirancang untuk melihat daftar mata kuliah. 

 

 
Gambar 3.53 Alur interaksi melihat daftar mata kuliah 

Berdasarkan alur interaksi di atas, dari halaman beranda, pengguna 

perlu melakukan 1 (satu) kali interaksi untuk melihat daftar mata 

kuliah. 

 

Gambar 3.54 merupakan gambar diagram alur interaksi pengguna 

yang dirancang untuk melihat daftar mata kuliah prasyarat. 

 

 
Gambar 3.54 Alur interaksi melihat daftar mata kuliah prasyarat 

Berdasarkan alur interaksi di atas, dari halaman beranda, pengguna 

perlu melakukan 1 (satu) kali interaksi untuk melihat daftar mata 

kuliah prasyarat. 

 

Gambar 3.55 merupakan gambar diagram alur interaksi pengguna 

yang dirancang untuk melihat daftar mata kuliah kurikulum. 

 

 
Gambar 3.55 Alur interaksi melihat daftar mata kuliah kurikulum 
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Berdasarkan alur interaksi di atas, dari halaman beranda, pengguna 

perlu melakukan 2 (dua) kali interaksi untuk melihat daftar mata 

kuliah kurikulum. 

 

Gambar 3.56 merupakan gambar diagram alur interaksi pengguna 

yang dirancang untuk melihat detail mata kuliah. 

 

 
Gambar 3.56 Alur interaksi melihat detail mata kuliah 

Berdasarkan alur interaksi di atas, dari halaman beranda, pengguna 

perlu melakukan 2 (dua) kali interaksi untuk melihat detail mata 

kuliah. 

 

3.3.4. Perancangan Interaksi untuk Dosen 

 

Pada subbab ini akan dijelaskan mengenai fitur-fitur yang akan 

diimplementasikan ke dalam sistem untuk pengguna dosen. 

Penjelasan dibagi berdasarkan modulnya. 

 

A. Perancangan Interaksi untuk Dosen pada Modul 

Kurikulum 

 

Berikut adalah fitur-fitur yang akan diimplementasikan pada 

modul Kurikulum SIAKAD ITS seperti Gambar 3.57 
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Gambar 3.57 Diagram kasus modul Kurikulum SIAKAD ITS untuk pengguna 

dosen 

Gambar 3.58 merupakan gambar diagram alur interaksi pengguna 

yang dirancang untuk melihat daftar rumpun mata kuliah. 

 
Gambar 3.58 Alur interaksi melihat daftar rumpun mata kuliah 

Berdasarkan alur interaksi di atas, dari halaman beranda, pengguna 

perlu melakukan 1 (satu) kali interaksi untuk melihat daftar 

rumpun mata kuliah. 
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Gambar 3.59 merupakan gambar diagram alur interaksi pengguna 

yang dirancang untuk melihat daftar mata kuliah. 

 

 
Gambar 3.59 Alur interaksi melihat daftar mata kuliah 

Berdasarkan alur interaksi di atas, dari halaman beranda, pengguna 

perlu melakukan 1 (satu) kali interaksi untuk melihat daftar mata 

kuliah. 

 

Gambar 3.60 merupakan gambar diagram alur interaksi pengguna 

yang dirancang untuk melihat daftar profil lulusan. 

 

 
Gambar 3.60 Alur interaksi melihat daftar profil lulusan 

Berdasarkan alur interaksi di atas, dari halaman beranda, pengguna 

perlu melakukan 1 (satu) kali interaksi untuk melihat daftar profil 

lulusan. 

 

Gambar 3.61 merupakan gambar diagram alur interaksi pengguna 

yang dirancang untuk melihat daftar mata kuliah prasyarat. 

 

 
Gambar 3.61 Alur interaksi melihat daftar mata kuliah prasyarat 
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Berdasarkan alur interaksi di atas, dari halaman beranda, pengguna 

perlu melakukan 1 (satu) kali interaksi untuk melihat daftar mata 

kuliah prasyarat. 

 

Gambar 3.62 merupakan gambar diagram alur interaksi pengguna 

yang dirancang untuk melihat daftar mata kuliah kurikulum. 

 

 
Gambar 3.62 Alur interaksi melihat daftar mata kuliah kurikulum 

Berdasarkan alur interaksi di atas, dari halaman beranda, pengguna 

perlu melakukan 2 (dua) kali interaksi untuk melihat daftar mata 

kuliah kurikulum. 

 

B. Perancangan Interaksi untuk Dosen pada Modul 

Ekuivalensi 

 

Berikut adalah fitur-fitur yang akan diimplementasikan pada 

modul Ekuivalensi SIAKAD ITS seperti Gambar 3.63 
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Gambar 3.63 Diagram kasus modul Ekuivalensi SIAKAD ITS untuk pengguna 

dosen 

 

Gambar 3.64 merupakan gambar diagram alur interaksi pengguna 

yang dirancang untuk melihat beban dosen. 

 

 
Gambar 3.64 Alur interaksi melihat beban dosen 
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Berdasarkan alur interaksi di atas, dari halaman beranda, pengguna 

perlu melakukan 1 (satu) kali interaksi untuk melihat beban dosen. 

 

Gambar 3.65 merupakan gambar diagram alur interaksi pengguna 

yang dirancang untuk memproses ekuivalensi mahasiswa. 

 

 
Gambar 3.65 Alur interaksi memproses ekuivalensi 

Berdasarkan alur interaksi di atas, dari halaman beranda, pengguna 

perlu melakukan 6 (enam) kali interaksi untuk memproses 

ekuivalensi mahasiswa. 

 

Gambar 3.66 merupakan gambar diagram alur interaksi pengguna 

yang dirancang untuk melihat data ekuivalensi mahasiswa. 

 

 
Gambar 3.66 Alur interaksi melihat data ekuivalensi mahasiswa 

Berdasarkan alur interaksi di atas, dari halaman beranda, pengguna 

perlu melakukan 3 (tiga) kali interaksi untuk melihat data 

ekuivalensi mahasiswa. 

 

3.4. Perancangan Antarmuka 

 

Subbab perancangan antarmuka berisi Wireframe antarmuka 

aplikasi hasil rancangan interaksi yang dibuat. Subbab ini dibagi 

sesuai dengan jenis penggunanya. 
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3.4.1. Perancangan Antarmuka untuk Mahasiswa 

 

Perancangan antarmuka SIAKAD ITS untuk mahasiswa dibuat 

berdasarkan pengamatan terhadap daftar kebutuhan dan rancangan 

interaksi dan alur yang telah dibuat sebelumnya. Wireframe 

dirancang sesuai dengan tampilan tema Dashforge dengan 

menggunakan komponen Bootstrap. 

 

A. Perancangan Antarmuka untuk Mahasiswa pada Modul 

Kurikulum 

 

Perancangan antarmuka berikut dibuat berdasarkan hasil analisis 

sistem dan perancangan interaksi pada modul Kurikulum untuk 

pengguna mahasiswa. Pada subbab ini, penjelasan dari setiap 

rancangan antarmuka akan dibagi berdasarkan halamannya. 

 

A.1 Perancangan Antarmuka Halaman Profil Lulusan untuk 

Mahasiswa 

 

Rancangan antarmuka halaman profil lulusan ini dibuat 

berdasarkan kebutuhan pengguna mahasiswa, yaitu melihat daftar 

profil lulusan 

 
Gambar 3.67 Rancangan antarmuka halaman profil lulusan 
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Berdasarkan alur interaksi yang telah dirancang, berikut adalah 

rancangan antarmuka yang ada pada halaman profil lulusan. 

 
Gambar 3.68 Rancangan antarmuka alur interaksi melihat daftar profil lulusan  

A.2 Perancangan Antarmuka Halaman Mata Kuliah 

Prasyarat untuk Mahasiswa 

 

Rancangan antarmuka halaman mata kuliah prasyarat ini dibuat 

berdasarkan kebutuhan pengguna mahasiswa, yaitu melihat daftar 

mata kuliah prasyarat. 

 
Gambar 3.69 Rancangan antarmuka halaman mata kuliah prasyarat 
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Berdasarkan alur interaksi yang telah dirancang, berikut adalah 

rancangan antarmuka yang ada pada halaman mata kuliah 

prasyarat. 

 
Gambar 3.70 Rancangan antarmuka alur interaksi melihat daftar mata kuliah 

prasyarat  

A.3 Perancangan Antarmuka Halaman Kurikulum untuk 

Mahasiswa 

 

Rancangan antarmuka halaman kurikulum ini dibuat berdasarkan 

kebutuhan pengguna mahasiswa, yaitu melihat daftar mata kuliah 

kurikulum. 

 
Gambar 3.71 Rancangan antarmuka halaman daftar kurikulum 
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Gambar 3.72 Rancangan antarmuka halaman mata kuliah kurikulum 

Berdasarkan alur interaksi yang telah dirancang, berikut adalah 

rancangan antarmuka yang ada pada halaman mata kuliah 

prasyarat. 

 
Gambar 3.73 Rancangan antarmuka alur interaksi melihat daftar mata kuliah 

kurikulum  

A.4 Perancangan Antarmuka Halaman Mata Kuliah untuk 

Mahasiswa 
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Rancangan antarmuka halaman mata kuliah ini dibuat berdasarkan 

kebutuhan pengguna mahasiswa, yaitu melihat detail mata kuliah. 

 
Gambar 3.74 Rancangan antarmuka halaman daftar mata kuliah 
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Gambar 3.75 Rancangan antarmuka halaman detail mata kuliah 

Berdasarkan alur interaksi yang telah dirancang, berikut adalah 

rancangan antarmuka yang ada pada halaman mata kuliah. 

 
Gambar 3.76 Rancangan antarmuka alur interaksi melihat detailmata kuliah 

 

B. Perancangan Antarmuka untuk Mahasiswa pada Modul 

Ekuivalensi 

 

Perancangan antarmuka berikut dibuat berdasarkan hasil analisis 

sistem dan perancangan interaksi pada modul Ekuivalensi untuk 
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pengguna mahasiswa. Pada subbab ini, penjelasan dari setiap 

rancangan antarmuka akan dibagi berdasarkan halamannya. 

 

B.1 Perancangan Antarmuka Halaman Data Ekuivalensi 

Mahasiswa untuk Mahasiswa 

 

Rancangan antarmuka halaman data ekuivalensi mahasiswa ini 

dibuat berdasarkan kebutuhan pengguna mahasiswa yaitu untuk 

melihat data ekuivalensi mahasiswa. 

 

 
Gambar 3.77 Rancangan antarmuka halaman data ekuivalensi mahasiswa 
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Gambar 3.78 Rancangan antarmuka alur interaksi melihat data ekuivalensi 

mahasiswa 

3.4.2. Perancangan Antarmuka untuk Admin 

 

Perancangan antarmuka SIAKAD ITS untuk admin dibuat 

berdasarkan pengamatan terhadap daftar kebutuhan dan rancangan 

interaksi dan alur yang telah dibuat sebelumnya. Wireframe 

dirancang sesuai dengan tampilan tema Dashforge dengan 

menggunakan komponen Bootstrap. 

 

A. Perancangan Antarmuka untuk Admin pada Modul 

Kurikulum 

 

Perancangan antarmuka berikut dibuat berdasarkan hasil analisis 

sistem dan perancangan interaksi pada modul Kurikulum untuk 

pengguna admin. Pada subbab ini, penjelasan dari setiap rancangan 

antarmuka akan dibagi berdasarkan halamannya. 

 

A.1 Perancangan Antarmuka Halaman Daftar Kurikulum 

untuk Admin 

 

Rancangan antarmuka halaman daftar kurikulum ini dibuat 

berdasarkan kebutuhan pengguna admin, yaitu menambah 

kurikulum baru. 
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Gambar 3.79 Rancangan antarmuka halaman daftar kurikulum 

 
Gambar 3.80 Rancangan antarmuka untuk modal tambah kurikulum baru 

Berdasarkan alur interaksi yang telah dirancang, berikut adalah 

rancangan antarmuka alur interaksi yang ada pada halaman daftar 

kurikulum. 
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Gambar 3.81 Rancangan antarmuka alur interaksi menambah kurikulum 

A.2 Perancangan Antarmuka Halaman Detail Kurikulum 

untuk Admin 

 

Rancangan antarmuka halaman daftar kurikulum ini dibuat 

berdasarkan kebutuhan pengguna admin, yaitu: 

a. Mengubah kurikulum 

b. Menghapus kurikulum 

c. Menambah mata kuliah kurikulum 
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Gambar 3.82 Rancangan antarmuka halaman detail kurikulum 
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Gambar 3.83 Rancangan antarmuka untuk modal edut kurikulum baru 

 
Gambar 3.84 Rancangan antarmuka modal konfirmasi hapus kurikulum 
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Gambar 3.85 Rancangan antarmuka modal tambah mata kuliah kurikulum 

Berdasarkan alur interaksi yang telah dirancang, berikut adalah 

rancangan antarmuka alur interaksi yang ada pada halaman detail 

kurikulum. 

 

 
Gambar 3.86 Rancangan antarmuka alur interaksi mengubah kurikulum 
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Gambar 3.87 Rancangan antarmuka alur interaksi menghapus kurikulum 

 
Gambar 3.88 Rancangan antarmuka alur interaksi menambah mata kuliah 

kurikuulum 

A.3 Perancangan Antarmuka Halaman Daftar Mata Kuliah 

untuk Admin 

 

Rancangan antarmuka halaman daftar mata kuliah ini dibuat 

berdasarkan kebutuhan pengguna admin, yaitu menambah mata 

kuliah baru. 

 
Gambar 3.89 Rancangan antarmuka halaman daftar mata kuliah 
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Gambar 3.90 Rancangan antarmuka untuk modal tambah mata kuliah baru 

Berdasarkan alur interaksi yang telah dirancang, berikut adalah 

rancangan antarmuka alur interaksi yang ada pada halaman daftar 

mata kuliah. 

 

 
Gambar 3.91 Rancangan antarmuka alur interaksi menambah mata kuliah 
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A.4 Perancangan Antarmuka Halaman Detail Mata Kuliah 

untuk Admin 

 

Rancangan antarmuka halaman detail mata kuliah ini dibuat 

berdasarkan kebutuhan pengguna admin, yaitu: 

a. Mengubah mata kuliah 

b. Menghapus mata kuliah 

 
Gambar 3.92 Rancangan antarmuka halaman detail mata kuliah 
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Gambar 3.93 Rancangan antarmuka untuk modal edit mata kuliah 

 
Gambar 3.94 Rancangan antarmuka modal konfirmasi hapus mata kuliah 

Berdasarkan alur interaksi yang telah dirancang, berikut adalah 

rancangan antarmuka alur interaksi yang ada pada halaman detail 

mata kuliah. 
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Gambar 3.95 Rancangan antarmuka alur interaksi mengubah mata kuliah 

 
Gambar 3.96 Rancangan antarmuka alur interaksi menghapus mata kuliah 

A.5 Perancangan Antarmuka Halaman Daftar Rumpun Mata 

Kuliah untuk Admin 

 

Rancangan antarmuka halaman daftar rumpun mata kuliah ini 

dibuat berdasarkan kebutuhan pengguna admin, yaitu: 

a. Menambah rumpun mata kuliah baru 

b. Mengubah rumpun mata kuliah 

c. Menghapus rumpun mta kuliah 



89 

 

 

 

 

 
Gambar 3.97 Rancangan antarmuka halaman daftar rumpun mata kuliah 

 
Gambar 3.98 Rancangan antarmuka untuk modal tambah rumpun mata kuliah 
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Gambar 3.99 Rancangan antarmuka untuk modal edit rumpun mata kuliah 

 
Gambar 3.100 Rancangan antarmuka modal konfirmasi hapus rumpun mata 

kuliah 

Berdasarkan alur interaksi yang telah dirancang, berikut adalah 

rancangan antarmuka alur interaksi yang ada pada halaman daftar 

rumpun mata kuliah. 
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Gambar 3.101 Rancangan antarmuka alur interaksi menambah rumpun mata 

kuliah 

 
Gambar 3.102 Rancangan antarmuka alur interaksi mengubah rumpun mata 

kuliah 
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Gambar 3.103 Rancangan antarmuka alur interaksi menghapus rumpun mata 

kuliah 

A.6 Perancangan Antarmuka Halaman Profil Lulusan untuk 

Admin 

 

Rancangan antarmuka halaman profil lulusan ini dibuat 

berdasarkan kebutuhan pengguna admin, yaitu: 

a. Menambah profil lulusan baru 

b. Mengubah profil lulusan 

c. Menghapus profil lulusan 

 

 
Gambar 3.104 Rancangan antarmuka halaman profil lulusan 
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Gambar 3.105 Rancangan antarmuka untuk modal tambah profil lulusan 

 
Gambar 3.106 Rancangan antarmuka untuk modal edit profil lulusan 
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Gambar 3.107 Rancangan antarmuka modal konfirmasi hapus profil lulusan 

Berdasarkan alur interaksi yang telah dirancang, berikut adalah 

rancangan antarmuka alur interaksi yang ada pada halaman profil 

lulusan. 

 

 
Gambar 3.108 Rancangan antarmuka alur interaksi menambah profil lulusan 
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Gambar 3.109 Rancangan antarmuka alur interaksi mengubah profil lulusan 

 
Gambar 3.110 Rancangan antarmuka alur interaksi menghapus profil lulusan 

A.7 Perancangan Antarmuka Halaman Mata Kuliah 

Prasyarat untuk Admin 

 

Rancangan antarmuka halaman mata kuliah prasyarat ini dibuat 

berdasarkan kebutuhan pengguna admin, yaitu: 

a. Menambah mata kuliah prasyarat baru 

b. Mengubah suatu mata kuliah prasyarat 

c. Menghapus mata kuliah prasyarat 

d. Menaktifkan/menonaktifkan mata kuliah prasyarat 
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Gambar 3.111 Rancangan antarmuka halaman mata kuliah prasyarat 

 
Gambar 3.112 Rancangan antarmuka untuk modal tambah mata kuliah 

prasyarat 



97 

 

 

 

 
Gambar 3.113 Rancangan antarmuka untuk modal edit mata kuliah prasyarat 

 
Gambar 3.114 Rancangan antarmuka modal konfirmasi hapus mata kuliah 

prasyarat 

Berdasarkan alur interaksi yang telah dirancang, berikut adalah 

rancangan antarmuka alur interaksi yang ada pada halaman mata 

kuliah prasyarat. 
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Gambar 3.115 Rancangan antarmuka alur interaksi menambah mata kuliah 

prasyarat 

 
Gambar 3.116 Rancangan antarmuka alur interaksi mengubah mata kuliah 

prasyarat 

 
Gambar 3.117 Rancangan antarmuka alur interaksi menghapus mata kuliah 

prasyarat 

 
Gambar 3.118 Rancangan antarmuka alur interaksi 

mengaktifkan/menonaktifkan mata kuliah prasyarat 
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B. Perancangan Antarmuka untuk Admin pada Modul 

Ekuivalensi 

 

Perancangan antarmuka berikut dibuat berdasarkan hasil analisis 

sistem dan perancangan interaksi pada modul Ekuivalensi untuk 

pengguna admin. Pada subbab ini, penjelasan dari setiap rancangan 

antarmuka akan dibagi berdasarkan halamannya. 

 

B.1 Perancangan Antarmuka Halaman Data Ekuivalensi Mata 

Kuliah untuk Admin 

 

Rancangan antarmuka halaman data ekuivalensi mata kuliah ini 

dibuat berdasarkan kebutuhan pengguna admin, yaitu: 

a. Mengunduh templat data 

b. Mengunggah data ekuivalensi 

c. Melihat data ekuivalensi mata kuliah 

 

 
Gambar 3.119 Rancangan antarmuka halaman data ekuivalensi mata kuliah 

(sebelum mengunggah data ekuivalensi dan mengatur relasi ekuivalensi) 
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Gambar 3.120 Rancangan antarmuka halaman data ekuivalensi mata kuliah 

(sesudah mengunggah data ekuivalensi dan mengatur relasi ekuivalensi) 
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Gambar 3.121 Rancangan antarmuka untuk modal unduh data templat awal 

 
Gambar 3.122 Rancangan antarmuka untuk modal unggah data ekuivalensi 

Berdasarkan alur interaksi yang telah dirancang, berikut adalah 

rancangan antarmuka alur interaksi yang ada pada halaman mata 

kuliah prasyarat. 
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Gambar 3.123 Rancangan antarmuka alur interaksi mengunduh templat data 

awal dan mengunggah data ekuivalensi 

B.2 Perancangan Antarmuka Halaman Relasi Ekuivalensi 

untuk Admin 

 

Rancangan antarmuka halaman relasi ekuivalensi ini dibuat 

berdasarkan kebutuhan pengguna admin, yaitu mengelola relasi 

ekuivalensi 

 

 
Gambar 3.124 Rancangan antarmuka halaman relasi ekuivalensi 
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Gambar 3.125 Rancangan antarmuka untuk modal tambah relasi ekuivalensi 

Berdasarkan alur interaksi yang telah dirancang, berikut adalah 

rancangan antarmuka alur interaksi yang ada pada halaman mata 

kuliah prasyarat. 

 

 
Gambar 3.126 Rancangan antarmuka alur interaksi menambah relasi 

ekuivalensi 

B.3 Perancangan Antarmuka Halaman Beban Dosen untuk 

Admin 

 

Rancangan antarmuka halaman beban dosen ini dibuat berdasarkan 

kebutuhan pengguna admin, yaitu: 
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a. Menambahkan mahasiswa menjadi salah satu beban dosen 

ekuivalensi dosen 

b. Menghapus mahasiswa dari daftar beban dosen 

 

 
Gambar 3.127 Rancangan antarmuka halaman beban dosen (sebelum memilih 

dosen) 

 
Gambar 3.128 Rancangan antarmuka halaman beban dosen (sesudah memilih 

dosen) 
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Gambar 3.129 Rancangan antarmuka untuk modal hapus mahasiswa dari beban 

dosen 

Berdasarkan alur interaksi yang telah dirancang, berikut adalah 

rancangan antarmuka alur interaksi yang ada pada halaman beban 

dosen. 

 

 
Gambar 3.130 Rancangan antarmuka alur interaksi menampilkan daftar 

mahasiswa yang menjadi beban dosen 

 
Gambar 3.131 Rancangan antarmuka alur interaksi menambahkan mahasiswa 

menjadi beban dosen tertentu 

 
Gambar 3.132 Rancangan antarmuka alur interaksi menghapus mahasiswa dari 

beban dosen 

B.4 Perancangan Antarmuka Halaman Proses Ekuivalensi 

untuk Admin 

 



106 

 

 

Rancangan antarmuka halaman proses ekuivalensi ini dibuat 

berdasarkan kebutuhan pengguna admin, yaitu memproses 

ekuivalensi mahasiswa 

 

 
Gambar 3.133 Rancangan antarmuka halaman proses ekuivalensi (sebelum 

memilih mahasiswa) 
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Gambar 3.134 Rancangan antarmuka halaman proses ekuivalensi (sesudah 

memilih mahasiswa) 
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Gambar 3.135 Rancangan antarmuka untuk modal permanen proses ekuivalensi 

Berdasarkan alur interaksi yang telah dirancang, berikut adalah 

rancangan antarmuka alur interaksi yang ada pada halaman proses 

ekuivalensi. 

 

 
Gambar 3.136 Rancangan antarmuka alur interaksi memproses ekuivalensi 

mahasiswa 

3.4.3. Perancangan Antarmuka untuk Tenaga Kependidikan 

 

Perancangan antarmuka SIAKAD ITS untuk tenaga kependidikan 

dibuat berdasarkan pengamatan terhadap daftar kebutuhan dan 

rancangan interaksi dan alur yang telah dibuat sebelumnya. 

Wireframe dirancang sesuai dengan tampilan tema Dashforge 

dengan menggunakan komponen Bootstrap. 

 

A. Perancangan Antarmuka untuk Tenaga Kependidikan 

pada Modul Ekuivalensi 

 

Perancangan antarmuka berikut dibuat berdasarkan hasil analisis 

sistem dan perancangan interaksi pada modul Ekuivalensi untuk 
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pengguna mahasiswa. Pada subbab ini, penjelasan dari setiap 

rancangan antarmuka akan dibagi berdasarkan halamannya. 

 

A.1 Perancangan Antarmuka Halaman Daftar Kurikulum 

untuk Tenaga Kependidikan 

 

Rancangan antarmuka halaman daftar kurikulum ini dibuat 

berdasarkan kebutuhan pengguna tenaga kependidikan, yaitu 

melihat daftar kurikulum. 

 

 
Gambar 3.137 Rancangan antarmuka halaman daftar kurikulum 

 

A.2 Perancangan Antarmuka Halaman Detail Kurikulum 

untuk Tenaga Kependidikan 

 

Rancangan antarmuka halaman detail kurikulum ini dibuat 

berdasarkan kebutuhan pengguna tenaga kependidikan, yaitu 

melihat mata kuliah kurikulum. 
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Gambar 3.138 Rancangan antarmuka halaman detail kurikulum 

A.3 Perancangan Antarmuka Halaman Mata Kuliah 

Prasyarat untuk Tenaga Kependidikan 

 

Rancangan antarmuka halaman mata kuliah prasyarat ini dibuat 

berdasarkan kebutuhan pengguna tenaga kependidikan, yaitu: 

a. Menambah mata kuliah prasyarat baru 

b. Mengubah suatu mata kuliah prasyarat 

c. Menghapus mata kuliah prasyarat 

d. Menaktifkan/menonaktifkan mata kuliah prasyarat 
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Gambar 3.139 Rancangan antarmuka halaman mata kuliah prasyarat 

 
Gambar 3.140 Rancangan antarmuka untuk modal tambah mata kuliah 

prasyarat 
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Gambar 3.141 Rancangan antarmuka untuk modal edit mata kuliah prasyarat 

 
Gambar 3.142 Rancangan antarmuka modal konfirmasi hapus mata kuliah 

prasyarat 

Berdasarkan alur interaksi yang telah dirancang, berikut adalah 

rancangan antarmuka alur interaksi yang ada pada halaman mata 

kuliah prasyarat. 
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Gambar 3.143 Rancangan antarmuka alur interaksi menambah mata kuliah 

prasyarat 

 
Gambar 3.144 Rancangan antarmuka alur interaksi mengubah mata kuliah 

prasyarat 

 
Gambar 3.145 Rancangan antarmuka alur interaksi menghapus mata kuliah 

prasyarat 

 
Gambar 3.146 Rancangan antarmuka alur interaksi 

mengaktifkan/menonaktifkan mata kuliah prasyarat 



114 

 

 

A.4 Perancangan Antarmuka Halaman Mata Kuliah untuk 

Tenaga Kependidikan 

 

Rancangan antarmuka halaman mata kuliah ini dibuat berdasarkan 

kebutuhan pengguna tenaga kependidikan, yaitu melihat detail 

mata kuliah. 

 
Gambar 3.147 Rancangan antarmuka halaman daftar mata kuliah 
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Gambar 3.148 Rancangan antarmuka halaman detail mata kuliah 

Berdasarkan alur interaksi yang telah dirancang, berikut adalah 

rancangan antarmuka yang ada pada halaman mata kuliah. 

 
Gambar 3.149 Rancangan antarmuka alur interaksi melihat detailmata kuliah 

3.4.4. Perancangan Antarmuka untuk Dosen 

 

Perancangan antarmuka SIAKAD ITS untuk dosen dibuat 

berdasarkan pengamatan terhadap daftar kebutuhan dan rancangan 

interaksi dan alur yang telah dibuat sebelumnya. Wireframe 
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dirancang sesuai dengan tampilan tema Dashforge dengan 

menggunakan komponen Bootstrap. 

 

A. Perancangan Antarmuka untuk Dosen pada Modul 

Kurikulum 

 

Perancangan antarmuka berikut dibuat berdasarkan hasil analisis 

sistem dan perancangan interaksi pada modul Kurikulum untuk 

pengguna dosen. Pada subbab ini, penjelasan dari setiap rancangan 

antarmuka akan dibagi berdasarkan halamannya. 

 

A.1 Perancangan Antarmuka Halaman Rumpun Mata Kuliah 

untuk Dosen 

 

Rancangan antarmuka halaman rumpun mata kuliah ini dibuat 

berdasarkan kebutuhan pengguna dosen, yaitu melihat daftar 

rumpun mata kuliah 

 

 

 
Gambar 3.150 Rancangan antarmuka halaman daftar rumpun mata kuliah 

Berdasarkan alur interaksi yang telah dirancang, berikut adalah 

rancangan antarmuka alur interaksi yang ada pada halaman daftar 

rumpun mata kuliah 
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Gambar 3.151 Rancangan antarmuka alur interaksi untuk melihat daftar 

rumpun mata kuliah 

A.2 Perancangan Antarmuka Halaman Mata Kuliah untuk 

Dosen 

 

Rancangan antarmuka halaman mata kuliah ini dibuat berdasarkan 

kebutuhan pengguna dosen, yaitu melihat detail mata kuliah. 

 

 
Gambar 3.152 Rancangan antarmuka halaman daftar mata kuliah 
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Gambar 3.153 Rancangan antarmuka halaman detail mata kuliah 

Berdasarkan alur interaksi yang telah dirancang, berikut adalah 

rancangan antarmuka yang ada pada halaman mata kuliah. 

 
Gambar 3.154 Rancangan antarmuka alur interaksi melihat detailmata kuliah 

A.3 Perancangan Antarmuka Halaman Profil Lulusan untuk 

Dosen 

 

Rancangan antarmuka halaman profil lulusan ini dibuat 

berdasarkan kebutuhan pengguna dosen, yaitu melihat daftar profil 

lulusan. 



119 

 

 

 

 
Gambar 3.155 Rancangan antarmuka halaman profil lulusan 

Berdasarkan alur interaksi yang telah dirancang, berikut adalah 

rancangan antarmuka yang ada pada halaman profil lulusan. 

 
Gambar 3.156 Rancangan antarmuka alur interaksi melihat daftar profil 

lulusan 

A.4 Perancangan Antarmuka Halaman Mata Kuliah 

Prasyarat untuk Dosen 

 

Rancangan antarmuka halaman mata kuliah prasyarat ini dibuat 

berdasarkan kebutuhan pengguna dosen, yaitu melihat daftar mata 

kuliah prasyarat. 
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Gambar 3.157 Rancangan antarmuka halaman mata kuliah prasyarat 

Berdasarkan alur interaksi yang telah dirancang, berikut adalah 

rancangan antarmuka yang ada pada halaman mata kuliah 

prasyarat. 

 
Gambar 3.158 Rancangan antarmuka alur interaksi melihat daftar mata kuliah 

prasyarat  

A.5 Perancangan Antarmuka Halaman Kurikulum untuk 

Dosen 

 

Rancangan antarmuka halaman kurikulum ini dibuat berdasarkan 

kebutuhan pengguna dosen, yaitu melihat daftar mata kuliah 

kurikulum. 
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Gambar 3.159 Rancangan antarmuka halaman daftar kurikulum 

 
Gambar 3.160 Rancangan antarmuka halaman mata kuliah kurikulum 
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Berdasarkan alur interaksi yang telah dirancang, berikut adalah 

rancangan antarmuka yang ada pada halaman mata kuliah 

prasyarat. 

 
Gambar 3.161 Rancangan antarmuka alur interaksi melihat daftar mata kuliah 

kurikulum  

B. Perancangan Antarmuka untuk Dosen pada Modul 

Ekuivalensi 

 

Perancangan antarmuka berikut dibuat berdasarkan hasil analisis 

sistem dan perancangan interaksi pada modul Ekuivalensi untuk 

pengguna dosen. Pada subbab ini, penjelasan dari setiap rancangan 

antarmuka akan dibagi berdasarkan halamannya. 

 

B.1 Perancangan Antarmuka Halaman Beban Dosen untuk 

Dosen 

 

Rancangan antarmuka halaman beban dosen ini dibuat berdasarkan 

kebutuhan pengguna dosen, yaitu melihat beban dosen. 
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Gambar 3.162 Rancangan antarmuka halaman beban dosen 

Berdasarkan alur interaksi yang telah dirancang, berikut adalah 

rancangan antarmuka alur interaksi yang ada pada halaman beban 

dosen. 

 

 
Gambar 3.163 Rancangan antarmuka alur interaksi untuk melihat beban dosen 

B.2 Perancangan Antarmuka Halaman Proses Ekuivalensi 

untuk Dosen 

 

Rancangan antarmuka halaman proses ekuivalensi ini dibuat 

berdasarkan kebutuhan pengguna dosen, yaitu memproses 

ekuivalensi mahasiswa 
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Gambar 3.164 Rancangan antarmuka halaman proses ekuivalensi (sebelum 

memilih mahasiswa) 
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Gambar 3.165 Rancangan antarmuka halaman proses ekuivalensi (sesudah 

memilih mahasiswa) 
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Gambar 3.166 Rancangan antarmuka untuk modal permanen proses ekuivalensi 

Berdasarkan alur interaksi yang telah dirancang, berikut adalah 

rancangan antarmuka alur interaksi yang ada pada halaman proses 

ekuivalensi. 

 

 
Gambar 3.167 Rancangan antarmuka alur interaksi memproses ekuivalensi 

mahasiswa 
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 BAB IV 

IMPLEMENTASI SISTEM 

 

Pada bab ini akan dibahas mengenai implementasi dari 

perancangan sistem sesuai dengan perancangan yang telah dibuat 

sebelumnya. Implementasi ini dibuat dengan menggunakan 

framework Bootstrap dengan tema Dashforge. 

 

4.1. Proses Implementasi Antarmuka 

 

Implementasi antarmuka dibuat sesuai dengan rancangan 

antarmuka yang telah dibuat sebelumnya. Terdapat beberapa 

perbedaan antara implementasi web dengan rancangan antarmuka 

yang telah dibuat. Perbedaan tersebut disebabkan karena 

perubahan yang dilakukan setelah melakukan Contextual Inquiry 

dengan mengguna terhadap prototipe pertama. 

 

Pada Subbab ini akan dibagi menjadi 4 (empat) subbab 

berdasarkan jenis penggunanya.  

 

4.1.1. Implementasi Antarmuka untuk Mahasiswa 

 

Implementasi antarmuka SIAKAD ITS untuk mahasiswa dibuat 

berdasarkan hasil perancangan antarmuka, yang telah dievaluasi 

bersama pengguna secara langsung. 

 

A. Implementasi Antarmuka untuk Mahasiswa pada Modul 

Kurikulum 

 

Pada subbab ini, penjelasan dari setiap implementasi antarmuka 

halaman pada modul Kurikulum untuk pengguna mahasiswa akan 

dibagi berdasarkan halamannya. 
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A.1 Implementasi Antarmuka Halaman Profil Lulusan untuk 

Mahasiswa 

 

Pada halaman ini data ditampilkan menggunakan Datatable agar 

memudahkan pengguna dalam mencari dan mengurutkan data 

profil lulusan. Tangkapan layar implementasi antarmuka pada 

halaman profil lulusan dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut. 

 

 
Gambar 4.1 Implementasi antarmuka halaman profil lulusan 

A.2 Implementasi Antarmuka Halaman Mata Kuliah 

Prasyarat untuk Mahasiswa 

 

Pada halaman ini data ditampilkan menggunakan Datatable agar 

memudahkan pengguna dalam mencari data mata kuliah. Informasi 

syarat dibuat menggunakan komponen Badge. Tangkapan layar 

implementasi antarmuka pada halaman mata kuliah prasyarat dapat 

dilihat pada Gambar 4.2 berikut. 
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Gambar 4.2 Implementasi antarmuka halaman mata kuliah prasyarat 

A.3 Implementasi Antarmuka Halaman Daftar Kurikulum 

untuk Mahasiswa 

 

Pada halaman ini data ditampilkan menggunakan Datatable agar 

memudahkan pengguna dalam mencari dan mengurutkan data 

kurikulum. Data dapat disortir menurut keaktifan kurikulum 

dengan bantuan komponen Checkbox. Tangkapan layar 

implementasi antarmuka pada halaman daftar kurikulum dapat 

dilihat pada Gambar 4.3 berikut. 

 

 
Gambar 4.3 Implementasi antarmuka halaman daftar kurikulum 
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A.4 Implementasi Antarmuka Halaman Detail Kurikulum 

untuk Mahasiswa 

 

Pada halaman ini terdapat informasi mengenai detail kurikulum 

dan mata kuliah kurikulum. Data ditampilkan menggunakan 

Datatable agar memudahkan pengguna dalam mencari data mata 

kuliah kurikulum. Informasi mengenai sifat mata kuliah dibuat 

menggunakan komponen Badge. Tangkapan layar implementasi 

antarmuka pada halaman detail kurikulum dapat dilihat pada 

Gambar 4.4 berikut. 

 

 
Gambar 4.4 Implementasi antarmuka halaman detail kurikulum 
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A.5 Implementasi Antarmuka Halaman Daftar Mata Kuliah 

untuk Mahasiswa 

 

Pada halaman ini data ditampilkan menggunakan Datatable agar 

memudahkan pengguna dalam mencari dan mengurutkan data 

mata kuliah. Tangkapan layar implementasi antarmuka pada 

halaman daftar mata kuliah dapat dilihat pada Gambar 4.5 berikut. 

 

 
Gambar 4.5 Implementasi antarmuka halaman daftar mata kuliah 

A.6 Implementasi Antarmuka Halaman Detail Mata Kuliah 

untuk Mahasiswa 

 

Pada halaman ini terdapat informasi mengenai detail mata kuliah 

dan deskripsi mata kuliah. Tangkapan layar implementasi 

antarmuka pada halaman detail mata kuliah dapat dilihat pada 

Gambar 4.6 berikut. 
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Gambar 4.6 Implementasi antarmuka halaman detail mata kuliah 

Pada halaman ini juga ada informasi penunjang terkait mata kuliah 

yang bersangkutan. Informasi penunjang tersebut disajikan 

didalam tab-tab. Tangkapan layar implementasi untuk tab 

informasi penunjang dapat dilihat pada gambar berikut ini. 
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Gambar 4.7 Implementasi antarmuka halaman detail mata kuliah tab CPL 

 
Gambar 4.8 Implementasi antarmuka halaman detail mata kuliah tab CPMK 
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Gambar 4.9 Implementasi antarmuka halaman detail mata kuliah tab prasyarat 

 
Gambar 4.10 Implementasi antarmuka halaman detail mata kuliah tab pustaka 

 
Gambar 4.11 Implementasi antarmuka halaman detail mata kuliah tab rencana 

pembelajran 

 
Gambar 4.12 Implementasi antarmuka halaman detail mata kuliah tab rencana 

evaluasi 
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Gambar 4.13 Implementasi antarmuka halaman detail mata kuliah tab pokok 

bahasan 

B. Implementasi Antarmuka untuk Mahasiswa pada Modul 

Ekuivalensi 

 

Pada subbab ini, penjelasan dari setiap implementasi antarmuka 

halaman pada modul Ekuivalensi untuk mahasiswa akan dibagi 

berdasarkan halamannya. 

 

B.1 Implementasi Antarmuka Halaman Data Ekuivalensi 

Mahasiswa untuk Mahasiswa 

 

Pada halaman ini, ditampilkan data ekuivalensi mahasiswa secara 

langsung. Tangkapan layar implementasi antarmuka pada halaman 

data ekuivalensi mahasiswa dapat dilihat pada Gambar 4.14 

berikut. 
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Gambar 4.14 Implementasi antarmuka halaman data ekuivalensi mahasiswa 
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4.1.2. Implementasi Antarmuka untuk Admin 

 

Implementasi antarmuka SIAKAD ITS untuk admin dibuat 

berdasarkan hasil perancangan antarmuka, yang telah dievaluasi 

bersama pengguna secara langsung. 

 

A. Implementasi Antarmuka untuk Admin pada Modul 

Kurikulum 

 

Pada subbab ini, penjelasan dari setiap implementasi antarmuka 

halaman pada modul Kurikulum untuk admin akan dibagi 

berdasarkan halamannya. 

 

A.1 Implementasi Antarmuka Halaman Daftar Kurikulum 

untuk Admin 

 

Tangkapan layar implementasi antarmuka pada halaman daftar 

kurikulum yang telah disetujui dapat dilihat pada Gambar 4.15 

berikut. 

 

 

 
Gambar 4.15 Implementasi antarmuka halaman daftar kurikulum 
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Pada halaman ini juga terdapat modal untuk menambahkan 

kurikulum baru. Tangkapan layar implementasi antarmuka untuk 

modul dapat dilihat pada Gambar 4.16 berikut. 

 

 
Gambar 4.16 Implementasi antarmuka modal tambah kurikulum 

A.2 Implementasi Antarmuka Halaman Detail Kurikulum 

untuk Admin 

 

Pada halaman ini, ditampilkan detail kurikulum dan mata kuliah 

kurikulum. Tangkapan layar implementasi antarmuka pada 

halaman detail kurikulum dapat dilihat pada Gambar 4.17 berikut. 
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Gambar 4.17 Implementasi antarmuka halaman detail kurikulum  

 

Pada halaman ini juga terdapat modal untuk mengubah kurikulum, 

menambah mata kuliah kurikulum, dan konfirmasi atas suatu aksi 

yang dilakukan oleh pengguna. Tangkapan layar implementasi 

antarmuka untuk modul dapat dilihat pada Gambar 4.18 berikut 
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Gambar 4.18 Implementasi antarmuka modal pada halaman detail kurikulum 
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A.3 Implementasi Antarmuka Halaman Daftar Mata Kuliah 

untuk Admin 

 

Pada halaman ini, ditampilkan seluruh mata kuliah yang ada di ITS. 

Tangkapan layar implementasi antarmuka pada halaman daftar 

mata kuliah dapat dilihat pada Gambar 4.19 berikut. 

 

 
Gambar 4.19 Implementasi antarmuka halaman daftar mata kuliah 

  

Terdapat juga modal yang digunakan untuk menambah mata kuliah 

baru. Berikut adalah tangkapan layar implementasi antarmuka dari 

modal pada halaman daftar mata kuliah. 
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Gambar 4.20 Implementasi antarmuka modal pada halaman daftar mata kuliah 

A.4 Implementasi Antarmuka Halaman Detail Mata Kuliah 

untuk Admin 

 

Pada halaman ini terdapat informasi mengenai detail mata kuliah 

dan deskripsi mata kuliah. Tangkapan layar implementasi 

antarmuka pada halaman detail mata kuliah dapat dilihat pada 

Gambar 4.21 berikut. 
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Gambar 4.21 Implementasi antarmuka halaman detail mata kuliah 

Pada halaman ini juga ada informasi penunjang terkait mata kuliah 

yang bersangkutan. Informasi penunjang tersebut disajikan 

didalam tab-tab. Tangkapan layar implementasi untuk tab 

informasi penunjang dapat dilihat pada gambar berikut ini. 
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Gambar 4.22 Implementasi antarmuka halaman detail mata kuliah tab CPL 

 
Gambar 4.23 Implementasi antarmuka halaman detail mata kuliah tab CPMK 



145 

 

 

 

 
Gambar 4.24 Implementasi antarmuka halaman detail mata kuliah tab 

prasyarat 

 
Gambar 4.25 Implementasi antarmuka halaman detail mata kuliah tab pustaka 

 
Gambar 4.26 Implementasi antarmuka halaman detail mata kuliah tab rencana 

pembelajran 

 
Gambar 4.27 Implementasi antarmuka halaman detail mata kuliah tab rencana 

evaluasi 
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Gambar 4.28 Implementasi antarmuka halaman detail mata kuliah tab pokok 

bahasan 

Selain itu, pada halaman ini juga terdapat modal yang digunakan 

untuk menambah data baru atau konfirmasi ketika pengguna 

melakukan aksi. Tangkapan layar untuk modal pada halaman detail 

mata kuliah untuk mahasiswa dapat dilihat pada Gambar 4.29 

berikut. 
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Gambar 4.29 Implementasi antarmuka modal detail mata kuliah 
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A.5 Implementasi Antarmuka Halaman Rumpun Mata Kuliah 

untuk Admin 

 

Pada halaman ini, ditampilkan seluruh rumpun mata kuliah yang 

ada di ITS. Tangkapan layar implementasi antarmuka pada 

halaman rumpun mata kuliah dapat dilihat pada Gambar 4.30 

berikut. 

 

 
Gambar 4.30 Implementasi antarmuka halaman rumpun mata kuliah 

  

Terdapat juga modal yang digunakan untuk menambah rumpun 

mata kuliah baru. Berikut adalah tangkapan layar implementasi 

antarmuka dari modal pada halaman rumpun mata kuliah. 
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Gambar 4.31 Implementasi antarmuka modal pada halaman rumpun mata 

kuliah 

A.6 Implementasi Antarmuka Halaman Detail Rumpun Mata 

Kuliah untuk Admin 

 

Pada halaman ini, ditampilkan detail rumpun mata kuliah. 

Tangkapan layar implementasi antarmuka pada halaman detail 

rumpun mata kuliah dapat dilihat pada Gambar 4.32 berikut. 
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Gambar 4.32 Implementasi antarmuka halaman detail rumpun mata kuliah 

  

Terdapat juga modal yang digunakan untuk form isian suatu aksi 

dan konfirmasi atas aksi yang dilakukan pengguna. Berikut adalah 

tangkapan layar implementasi antarmuka dari modal pada halaman 

detail rumpun mata kuliah. 
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Gambar 4.33 Implementasi antarmuka modal pada halaman detail rumpun 

mata kuliah 

A.7 Implementasi Antarmuka Halaman Profil Lulusan untuk 

Admin 

 

Pada halaman ini, ditampilkan daftar profil lulusan. Tangkapan 

layar implementasi antarmuka pada halaman daftar profil lulusan 

dapat dilihat pada Gambar 4.34 berikut. 
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Gambar 4.34 Implementasi antarmuka halaman daftar profil lulusan 

  

Terdapat juga modal yang muncul saat pengguna ingin menambah, 

mengedit, menghapus data profil lulusan, dan konfirmasi atas aksi 

yang dilakukan pengguna. Berikut adalah tangkapan layar 

implementasi antarmuka dari modal pada halaman daftar mata 

kuliah. 
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Gambar 4.35 Implementasi antarmuka modal pada halaman profil lulusan 
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A.8 Implementasi Antarmuka Halaman Mata Kuliah 

Prasyarat untuk Admin 

 

Pada halaman ini, ditampilkan daftar mata kuliah prasyarat. 

Tangkapan layar implementasi antarmuka pada halaman mata 

kuliah prasyarat dapat dilihat pada Gambar 4.36 berikut. 

 

 
Gambar 4.36 Implementasi antarmuka halaman mata kuliah prasyarat 

  

Terdapat juga modal yang muncul saat pengguna ingin menambah, 

mengedit, menghapus data mata kuliah prasyarat, dan konfirmasi 

atas aksi yang dilakukan pengguna. Berikut adalah tangkapan layar 

implementasi antarmuka dari modal pada halaman daftar mata 

kuliah. 
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Gambar 4.37 Implementasi antarmuka modal pada halaman mata kuliah 

prasyarat 
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B. Implementasi Antarmuka untuk Admin pada Modul 

Ekuivalensi 

 

Pada subbab ini, penjelasan dari setiap implementasi antarmuka 

halaman pada modul Ekuivalensi untuk admin akan dibagi 

berdasarkan halamannya. 

 

B.1 Implementasi Antarmuka Halaman Data Ekuivalensi 

Mata Kuliah untuk Admin 

 

Pada halaman ini, terdapat 2 (dua) jenis tampilan. Tampilan 

pertama yaitu tampilan sebelum pengguna mengunggah data 

ekuivalensi dan mengatur relasi ekuivalensi. Tampilan kedua yaitu 

sesudah mengunggah data ekuivalensi dan mengatur relasi 

ekuivalensi. Tangkapan layar implementasi antarmuka pada 

halaman data ekuivalensi mata kuliah (sebelum mengunggah dan 

mengatur relasi) dapat dilihat pada Gambar 4.38 berikut. 

 

 
Gambar 4.38 Implementasi antarmuka halaman data ekuivalensi mata kuliah 

(sebelum mengunggah data ekuivalensi dan mengatur relasi)  
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Tangkapan layar implementasi antarmuka pada halaman data 

ekuivalensi mata kuliah (sesudah mengunggah dan mengatur 

relasi) dapat dilihat pada gambar 4.20 berikut. 

 

 
Gambar 4.39 Implementasi antarmuka halaman data ekuivalensi mata kuliah 

(sesudah mengunggah data ekuivalensi dan mengatur relasi) 

Terdapat juga modal yang muncul untuk konfirmasi atas aksi yang 

dilakukan pengguna. Berikut adalah tangkapan layar implementasi 

antarmuka dari modal pada halaman data ekuivalensi mata kuliah. 
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Gambar 4.40 Implementasi antarmuka untuk modal pada halaman data 

ekuivalensi mata kuliah 

B.2 Implementasi Antarmuka Halaman Relasi Ekuivalensi 

untuk Admin 

 

Pada halaman ini data ditampilkan menggunakan Basic Datatable 

agar terkesan rapi. Tangkapan layar implementasi antarmuka pada 

halaman relasi ekuivalensi dapat dilihat pada Gambar 4.41 berikut. 
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Gambar 4.41 Implementasi antarmuka halaman nilai per semester mahasiswa  

Terdapat juga modal yang muncul saat pengguna ingin menambah, 

mengedit, menghapus data relasi ekuivalensi, dan konfirmasi atas 

aksi yang dilakukan pengguna. Berikut adalah tangkapan layar 

implementasi antarmuka dari modal pada halaman relasi 

ekuivalensi. 

 

 
Gambar 4.42 Implementasi antarmuka untuk modal pada halaman relasi 

ekuivalensi 
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B.3 Implementasi Antarmuka Halaman Beban Dosen untuk 

Admin 

 

Pada halaman ini, terdapat 2 (dua) jenis tampilan. Tampilan 

pertama yaitu tampilan sebelum pengguna memilih dosen. 

Tampilan kedua yaitu sesudah pengguna memilih dosen. 

Tangkapan layar implementasi antarmuka pada halaman beban 

dosen (sebelum memilih dosen) dapat dilihat pada Gambar 4.43  

 
Gambar 4.43 Implementasi antarmuka halaman beban dosen (sebelum memilih 

dosen)  

Tangkapan layar implementasi antarmuka pada halaman beban 

dosen (sesudah memilih dosen) dapat dilihat pada gambar 4.20 

berikut.  
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Gambar 4.44 Implementasi antarmuka halaman beban dosen (sesudah memilih 

dosen) 

B.4 Implementasi Antarmuka Proses Ekuivalensi untuk 

Admin 

 

Pada halaman ini, terdapat 2 (dua) jenis tampilan. Tampilan 

pertama yaitu tampilan sebelum pengguna memilih mahasiswa. 

Tampilan kedua yaitu sesudah pengguna memilih mahasiswa. 

Tangkapan layar implementasi antarmuka pada halaman proses 

ekuivalensi (sebelum memilih mahasiswa) dapat dilihat pada 

Gambar 4.45 berikut. 
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Gambar 4.45 Implementasi antarmuka halaman proses ekuivalensi (sebelum 

memilih mahasiswa)  

Tangkapan layar implementasi antarmuka pada halaman beban 

dosen (sesudah memilih dosen) dapat dilihat pada Gambar 4.46 

berikut.  
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Gambar 4.46 Implementasi antarmuka halaman proses ekuivalensi (sesudah 

memilih mahasiswa) 

4.1.3. Implementasi Antarmuka untuk Tenaga Kependidikan 
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Implementasi antarmuka SIAKAD ITS untuk tenaga kependidikan 

dibuat berdasarkan hasil perancangan antarmuka, yang telah 

dievaluasi bersama pengguna secara langsung. 

 

A. Implementasi Antarmuka untuk Tenaga Kependidikan 

pada Modul Kurikulum 

 

Pada subbab ini, penjelasan dari setiap implementasi antarmuka 

halaman pada modul Kurikulum untuk tenaga kependidikan akan 

dibagi berdasarkan halamannya. 

 

A.1 Implementasi Antarmuka Halaman Daftar Kurikulum 

untuk Tenaga Kependidikan 

 

Pada halaman ini data ditampilkan menggunakan Datatable agar 

memudahkan pengguna dalam mencari dan mengurutkan data 

kurikulum. Data dapat disortir menurut keaktifan kurikulum 

dengan bantuan komponen Checkbox. Tangkapan layar 

implementasi antarmuka pada halaman daftar kurikulum dapat 

dilihat pada Gambar 4.47 berikut. 

 

 
Gambar 4.47 Implementasi antarmuka halaman daftar kurikulum 
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A.2 Implementasi Antarmuka Halaman Detail Kurikulum 

untuk Tenaga Kependidikan 

 

Pada halaman ini terdapat informasi mengenai detail kurikulum 

dan mata kuliah kurikulum. Data ditampilkan menggunakan 

Datatable agar memudahkan pengguna dalam mencari data mata 

kuliah kurikulum. Informasi mengenai sifat mata kuliah dibuat 

menggunakan komponen Badge. Tangkapan layar implementasi 

antarmuka pada halaman detail kurikulum dapat dilihat pada 

Gambar 4.48 berikut. 

 

 
Gambar 4.48 Implementasi antarmuka halaman detail kurikulum 
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A.3 Implementasi Antarmuka Halaman Mata Kuliah 

Prasyarat untuk Tenaga Kependidikan 

 

Pada halaman ini, ditampilkan daftar mata kuliah prasyarat. 

Terdapat komponen Switch yang dapat digunakan untuk 

mengaktifkan/menonaktifkan suatu mata kuliah prasyarat. 

Tangkapan layar implementasi antarmuka pada halaman mata 

kuliah prasyarat dapat dilihat pada Gambar 4.49 berikut. 

 

 
Gambar 4.49 Implementasi antarmuka halaman mata kuliah prasyarat 

Terdapat juga modal yang muncul saat pengguna ingin menambah, 

mengedit, menghapus data mata kuliah prasyarat, dan konfirmasi 

atas aksi yang dilakukan pengguna. Berikut adalah tangkapan layar 

implementasi antarmuka dari modal pada halaman daftar mata 

kuliah. 
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Gambar 4.50 Implementasi antarmuka modal pada halaman mata kuliah 

prasyarat 

A.4 Implementasi Antarmuka Halaman Daftar Mata Kuliah 

untuk Tenaga Kependidikan 

 

Pada halaman ini data ditampilkan menggunakan Datatable agar 

memudahkan pengguna dalam mencari dan mengurutkan data 
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mata kuliah. Tangkapan layar implementasi antarmuka pada 

halaman daftar mata kuliah dapat dilihat pada Gambar 4.51 berikut. 

 

 
Gambar 4.51 Implementasi antarmuka halaman daftar mata kuliah 

A.5 Implementasi Antarmuka Halaman Detail Mata Kuliah 

untuk Tenaga Kependidikan 

 

Pada halaman ini terdapat informasi mengenai detail mata kuliah 

dan deskripsi mata kuliah. Tangkapan layar implementasi 

antarmuka pada halaman detail mata kuliah dapat dilihat pada 

Gambar 4.52 berikut. 
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Gambar 4.52 Implementasi antarmuka halaman detail mata kuliah 

Pada halaman ini juga ada informasi penunjang terkait mata kuliah 

yang bersangkutan. Informasi penunjang tersebut disajikan 

didalam tab-tab. Tangkapan layar implementasi untuk tab 

informasi penunjang dapat dilihat pada gambar berikut ini. 
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Gambar 4.53 Implementasi antarmuka halaman detail mata kuliah tab CPL 

 
Gambar 4.54 Implementasi antarmuka halaman detail mata kuliah tab CPMK 
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Gambar 4.55 Implementasi antarmuka halaman detail mata kuliah tab 

prasyarat 

 
Gambar 4.56 Implementasi antarmuka halaman detail mata kuliah tab pustaka 

 
Gambar 4.57 Implementasi antarmuka halaman detail mata kuliah tab rencana 

pembelajran 

 
Gambar 4.58 Implementasi antarmuka halaman detail mata kuliah tab rencana 

evaluasi 
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Gambar 4.59 Implementasi antarmuka halaman detail mata kuliah tab pokok 

bahasan 

4.1.4. Implementasi Antarmuka untuk Dosen 

 

Implementasi antarmuka SIAKAD ITS untuk dosen dibuat 

berdasarkan hasil perancangan antarmuka, yang telah dievaluasi 

bersama pengguna secara langsung. 

 

A. Implementasi Antarmuka untuk Dosen pada Modul 

Kurikulum 

 

Pada subbab ini, penjelasan dari setiap implementasi antarmuka 

halaman pada modul Kurikulum untuk pengguna dosen akan 

dibagi berdasarkan halamannya. 

 

A.1 Implementasi Antarmuka Halaman Profil Lulusan untuk 

Dosen 

 

Pada halaman ini data ditampilkan menggunakan Datatable agar 

memudahkan pengguna dalam mencari dan mengurutkan data 

profil lulusan. Tangkapan layar implementasi antarmuka pada 

halaman profil lulusan dapat dilihat pada Gambar 4.60 berikut. 
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Gambar 4.60 Implementasi antarmuka halaman profil lulusan 

A.2 Implementasi Antarmuka Halaman Mata Kuliah 

Prasyarat untuk Dosen 

 

Pada halaman ini data ditampilkan menggunakan Datatable agar 

memudahkan pengguna dalam mencari data mata kuliah. Informasi 

syarat dibuat menggunakan komponen Badge. Tangkapan layar 

implementasi antarmuka pada halaman mata kuliah prasyarat dapat 

dilihat pada Gambar 4.61 berikut. 

 

 
Gambar 4.61 Implementasi antarmuka halaman mata kuliah prasyarat 
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A.3 Implementasi Antarmuka Halaman Daftar Kurikulum 

untuk Dosen 

 

Pada halaman ini data ditampilkan menggunakan Datatable agar 

memudahkan pengguna dalam mencari dan mengurutkan data 

kurikulum. Data dapat disortir menurut keaktifan kurikulum 

dengan bantuan komponen Checkbox. Tangkapan layar 

implementasi antarmuka pada halaman daftar kurikulum dapat 

dilihat pada Gambar 4.62 berikut. 

 

 
Gambar 4.62 Implementasi antarmuka halaman daftar kurikulum 

A.4 Implementasi Antarmuka Halaman Detail Kurikulum 

untuk Dosen 

 

Pada halaman ini terdapat informasi mengenai detail kurikulum 

dan mata kuliah kurikulum. Data ditampilkan menggunakan 

Datatable agar memudahkan pengguna dalam mencari data mata 

kuliah kurikulum. Informasi mengenai sifat mata kuliah dibuat 

menggunakan komponen Badge. Tangkapan layar implementasi 

antarmuka pada halaman detail kurikulum dapat dilihat pada 

Gambar 4.63 berikut. 
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Gambar 4.63 Implementasi antarmuka halaman detail kurikulum 

 

A.5 Implementasi Antarmuka Halaman Daftar Mata Kuliah 

untuk Dosen 

 

Pada halaman ini data ditampilkan menggunakan Datatable agar 

memudahkan pengguna dalam mencari dan mengurutkan data 

mata kuliah. Tangkapan layar implementasi antarmuka pada 

halaman daftar mata kuliah dapat dilihat pada Gambar 4.64 berikut. 
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Gambar 4.64 Implementasi antarmuka halaman daftar mata kuliah 

A.6 Implementasi Antarmuka Halaman Detail Mata Kuliah 

untuk Dosen 

 

Pada halaman ini terdapat informasi mengenai detail mata kuliah 

dan deskripsi mata kuliah. Tangkapan layar implementasi 

antarmuka pada halaman detail mata kuliah dapat dilihat pada 

Gambar 4.65 berikut. 
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Gambar 4.65 Implementasi antarmuka halaman detail mata kuliah 

Pada halaman ini juga ada informasi penunjang terkait mata kuliah 

yang bersangkutan. Informasi penunjang tersebut disajikan 

didalam tab-tab. Tangkapan layar implementasi untuk tab 

informasi penunjang dapat dilihat pada gambar berikut ini. 
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Gambar 4.66 Implementasi antarmuka halaman detail mata kuliah tab CPL 

 
Gambar 4.67 Implementasi antarmuka halaman detail mata kuliah tab CPMK 
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Gambar 4.68 Implementasi antarmuka halaman detail mata kuliah tab 

prasyarat 

 
Gambar 4.69 Implementasi antarmuka halaman detail mata kuliah tab pustaka 

 
Gambar 4.70 Implementasi antarmuka halaman detail mata kuliah tab rencana 

pembelajran 

 
Gambar 4.71 Implementasi antarmuka halaman detail mata kuliah tab rencana 

evaluasi 
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Gambar 4.72 Implementasi antarmuka halaman detail mata kuliah tab pokok 

bahasan 

Selain itu, pada halaman ini juga terdapat modal yang digunakan 

untuk menambah data baru atau konfirmasi ketika pengguna 

melakukan aksi. Tangkapan layar untuk modal pada halaman detail 

mata kuliah untuk mahasiswa dapat dilihat pada Gambar 

4.73berikut. 
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Gambar 4.73 Implementasi antarmuka modal detail mata kuliah 
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A.7 Implementasi Antarmuka Halaman Rumpun Mata Kuliah 

untuk Dosen 

 

Pada halaman ini, ditampilkan daftar rumpun mata kuliah. 

Tangkapan layar implementasi antarmuka pada halaman rumpun 

mata kuliah dapat dilihat pada Gambar 4.74 berikut. 

 

 
Gambar 4.74 Implementasi antarmuka halaman rumpun mata kuliah 

B. Implementasi Antarmuka untuk Dosen pada Modul 

Ekuivalensi 

 

Pada subbab ini, penjelasan dari setiap implementasi antarmuka 

halaman pada modul Ekuivalensi untuk dosen akan dibagi 

berdasarkan halamannya. 

 

B.1 Implementasi Antarmuka Halaman Beban Dosen untuk 

Dosen 

 

Pada halaman ini, ditampilkan daftar mahasiswa yang menjadi 

beban dosen. Data ditampilkan pada Basic Datatable untuk 

memudahkan pengguna dalam membaca data. Tangkapan layar 
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implementasi antarmuka pada halaman beban dosen dapat dilihat 

pada Gambar 4.75 berikut. 

 
Gambar 4.75 Implementasi antarmuka halaman beban dosen 

 

B.2 Implementasi Antarmuka Proses Ekuivalensi untuk Dosen 

 

Pada halaman ini, terdapat 2 (dua) jenis tampilan. Tampilan 

pertama yaitu tampilan sebelum pengguna memilih mahasiswa. 

Tampilan kedua yaitu sesudah pengguna memilih mahasiswa. 

Tangkapan layar implementasi antarmuka pada halaman proses 

ekuivalensi (sebelum memilih mahasiswa) dapat dilihat pada 

Gambar 4.76berikut. 
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Gambar 4.76 Implementasi antarmuka halaman proses ekuivalensi (sebelum 

memilih mahasiswa)  

Tangkapan layar implementasi antarmuka pada halaman beban 

dosen (sesudah memilih mahasiswa) dapat dilihat pada Gambar 

4.77 berikut.  
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Gambar 4.77 Implementasi antarmuka halaman proses ekuivalensi (sesudah 

memilih mahasiswa) 
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B.3 Implementasi Antarmuka Halaman Data Ekuivalensi 

Mahasiswa untuk Dosen 

 

Pada halaman ini, pengguna harus memilih terlebih dahulu 

mahasiswa yang ingin dilihat data ekuivalensinya. Tangkapan 

layar implementasi antarmuka pada halaman data ekuivalensi 

mahasiswa dapat dilihat pada Gambar 4.78 berikut. 

 

 
Gambar 4.78 Implementasi antarmuka halaman data ekuivalensi mahasiswa  

Setelah pengguna menekan tombol tampilkan, akan terbuka tab 

baru yang berisi file pdf dari data ekuivalensi mahasiswa yang 

dipilih. Tangkapan layar dari file pdf data ekuivalensi dapat dilihat 

pada gambar berikut. 
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Gambar 4.79 File pdf data ekuivalensi mahasiswa 
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(Halaman ini sengaja dikosongkan)
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 BAB V 

PENGUJIAN DAN EVALUASI 

Pengujian dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, pertama adalah 

pengujian terhadap prototipe pertama menggunakan Adobe XD, 

lalu untuk yang kedua adalah pengujian implementasi antarmuka 

berupa halaman web. 

 

Sebelum dilakukan pengujian ke penguji, dilakukan pengujian oleh 

dosen pembimbing untuk menguji kelayakan prototipe. 

 

5.1. Pengujian Prototipe Pertama 

 

Pengujian prototipe pertama adalah pengujian prototipe yang telah 

dibuat menggunakan perangkat lunak Adobe XD. Pengujian 

dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom. Pengujian terhadap  

prototipe pertama ini adalah mengenai alur interaksi dan rancangan 

desain, sehingga hasil dari pengujian ini berupa catatan kendala 

yang dihadapi oleh penguji. Penguji berjumlah 7 (tujuh) orang 

dengan detail jumlah penguji: 

- 3 (tiga) orang mahasiswa, 

- 2 (dua) orang dosen, 

- 2 (dua) orang tenaga kependidikan 

 

Pada subbab ini akan dijabarkan hasil dari sesi pengujian dengan 

setiap orang penguji.  

 

5.1.1. Hasil Pengujian Prototipe Pertama dengan Penguji 

Mahasiswa 

 

Pada subbab ini, dijelaskan hasil dari pengujian prototipe dengan 

penguji mahasiswa. Skenario uji coba yang dijalankan sesuai 
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dengan daftar kebutuhan dan interaksi yang telah dirancang untuk 

mahasiswa. 

 

Pengujian dilakukan dengan meminta penguji untuk menjalankan 

beberapa instruksi dari penulis pada prototipe. Daftar instruksi 

yang diujikan kepada penguji dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut. 

 
Tabel 5.1 Daftar instruksi pengujian prototipe pertama dengan penguji 

mahasiswa 

No Instruksi 

Halaman Daftar Mata Kuliah 

1 Tampilkan daftar semua mata kuliah yang ada di ITS 

dalam bentuk tabel 

Halaman Detail Mata Kuliah 

2 Tampilkan halaman detail mata kuliah Analisa dan 

Pencitra Multimodal Spektroskop 

Halaman Mata Kuliah Prasyarat 

3 Tampilkan daftar mata kuliah prasyarat dalam bentuk tabel 

Halaman Profil Lulusan 

4 Tampilkan data profil lulusan departemen 

Halaman Daftar Kurikulum 

5 Tampilkan daftar kurikulum 

Halaman Detail Kurikulum 

6 Tampilkan daftar mata kuliah yang ada pada Kurikulum 

2009 UPMB 

Halaman Data Ekuivalensi Mahasiswa 

7 Tampilkan data ekuivalensi mahasiswa 

Hasil pengujian ke penguji pertama dapat dilihat pada Tabel 5.2 

berikut. 

 
Tabel 5.2 Hasil pengujian prototipe pertama ke penguji pertama mahasiswa 

Halaman Daftar Mata Kuliah 
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1 Penguji tidak menghadapi masalah untuk menjalankan 

instruksi yang diberikan pada halaman ini. 

2 Penguji merasa tampilan dari halaman ini sudah cukup 

mudah untuk dipahami. 

3 Penguji tidak memiliki keluhan pada halaman ini. 

4 Penguji tidak memiliki saran tambahan untuk 

pengembangan halaman ini 

Halaman Detail Mata Kuliah 

5 Penguji tidak menghadapi masalah untuk menjalankan 

instruksi yang diberikan pada halaman ini. 

6 Penguji merasa tampilan dari halaman ini sudah cukup 

mudah untuk dipahami. 

7 Penguji tidak memiliki keluhan pada halaman ini. 

8 Penguji tidak memiliki saran tambahan untuk 

pengembangan halaman ini 

Halaman Mata Kuliah Prasyarat 

9 Penguji tidak menghadapi masalah untuk menjalankan 

instruksi yang diberikan pada halaman ini. 

10 Penguji merasa tampilan dari halaman ini sudah cukup 

mudah untuk dipahami. 

11 Penguji tidak memiliki keluhan pada halaman ini. 

12 Penguji tidak memiliki saran tambahan untuk 

pengembangan halaman ini 

Halaman Profil Lulusan 

13 Penguji tidak menghadapi masalah untuk menjalankan 

instruksi yang diberikan pada halaman ini. 

14 Penguji merasa tampilan dari halaman ini sudah cukup 

mudah untuk dipahami. 

15 Penguji tidak memiliki keluhan pada halaman ini. 

16 Penguji tidak memiliki saran tambahan untuk 

pengembangan halaman ini 

Halaman Daftar Kurikulum 

17 Penguji tidak menghadapi masalah untuk menjalankan 

instruksi yang diberikan pada halaman ini. 
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18 Penguji merasa tampilan dari halaman ini sudah cukup 

mudah untuk dipahami. 

19 Penguji tidak memiliki keluhan pada halaman ini. 

20 Penguji tidak memiliki saran tambahan untuk 

pengembangan halaman ini 

Halaman Detail Kurikulum 

21 Penguji tidak menghadapi masalah untuk menjalankan 

instruksi yang diberikan pada halaman ini. 

22 Penguji merasa tampilan dari halaman ini sudah cukup 

mudah untuk dipahami. 

23 Penguji tidak memiliki keluhan pada halaman ini. 

24 Penguji tidak memiliki saran tambahan untuk 

pengembangan halaman ini 

Halaman Data Ekuivalensi 

25 Penguji tidak menghadapi masalah untuk menjalankan 

instruksi yang diberikan pada halaman ini. 

26 Penguji merasa tampilan dari halaman ini sudah cukup 

mudah untuk dipahami. 

27 Penguji tidak memiliki keluhan pada halaman ini. 

28 Penguji tidak memiliki saran tambahan untuk 

pengembangan halaman ini 

 

Hasil pengujian ke penguji kedua dapat dilihat pada Tabel 5.3 

berikut. 

 
Tabel 5.3 Hasil pengujian prototipe pertama ke penguji kedua mahasiswa 

Halaman Daftar Mata Kuliah 

1 Penguji tidak menghadapi masalah untuk menjalankan 

instruksi yang diberikan pada halaman ini. 

2 Penguji merasa tampilan dari halaman ini sudah cukup 

mudah untuk dipahami. 

3 Penguji tidak memiliki keluhan pada halaman ini. 

4 Penguji tidak memiliki saran tambahan untuk 

pengembangan halaman ini 
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Halaman Detail Mata Kuliah 

5 Penguji tidak menghadapi masalah untuk menjalankan 

instruksi yang diberikan pada halaman ini. 

6 Penguji merasa tampilan dari halaman ini sudah cukup 

mudah untuk dipahami. 

7 Penguji tidak memiliki keluhan pada halaman ini. 

8 Penguji tidak memiliki saran tambahan untuk 

pengembangan halaman ini 

Halaman Mata Kuliah Prasyarat 

9 Penguji membutuhkan waktu lebih dalam mencari menu 

mata kuliah prasyarat dikarenakan posisi sidebar dalam 

keadaan tertutup 

10 Penguji merasa tampilan dari halaman ini sudah cukup 

mudah untuk dipahami. 

11 Penguji tidak memiliki keluhan pada halaman ini. 

12 Penguji memiliki saran yaitu agar posisi sidebar mata 

kuliah tetap terbuka agar memudahkan navigasi 

Halaman Profil Lulusan 

13 Penguji tidak menghadapi masalah untuk menjalankan 

instruksi yang diberikan pada halaman ini. 

14 Penguji merasa tampilan dari halaman ini sudah cukup 

mudah untuk dipahami. 

15 Penguji tidak memiliki keluhan pada halaman ini. 

16 Penguji tidak memiliki saran tambahan untuk 

pengembangan halaman ini 

Halaman Daftar Kurikulum 

17 Penguji tidak menghadapi masalah untuk menjalankan 

instruksi yang diberikan pada halaman ini. 

18 Penguji merasa tampilan dari halaman ini sudah cukup 

mudah untuk dipahami. 

19 Penguji tidak memiliki keluhan pada halaman ini. 

20 Penguji tidak memiliki saran tambahan untuk 

pengembangan halaman ini 

Halaman Detail Kurikulum 
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21 Penguji tidak menghadapi masalah untuk menjalankan 

instruksi yang diberikan pada halaman ini. 

22 Penguji merasa tampilan dari halaman ini sudah cukup 

mudah untuk dipahami. 

23 Penguji tidak memiliki keluhan pada halaman ini. 

24 Penguji tidak memiliki saran tambahan untuk 

pengembangan halaman ini 

Halaman Data Ekuivalensi 

25 Penguji tidak menghadapi masalah untuk menjalankan 

instruksi yang diberikan pada halaman ini. 

26 Penguji merasa tampilan dari halaman ini sudah cukup 

mudah untuk dipahami. 

27 Penguji tidak memiliki keluhan pada halaman ini. 

28 Penguji tidak memiliki saran tambahan untuk 

pengembangan halaman ini 

 

Hasil pengujian ke penguji ketiga dapat dilihat pada Tabel 5.4 

berikut. 

 
Tabel 5.4 Hasil pengujian prototipe pertama ke penguji ketiga mahasiswa 

Halaman Daftar Mata Kuliah 

1 Penguji tidak menghadapi masalah untuk menjalankan 

instruksi yang diberikan pada halaman ini. 

2 Penguji merasa tampilan dari halaman ini sudah cukup 

mudah untuk dipahami. 

3 Penguji tidak memiliki keluhan pada halaman ini. 

4 Penguji tidak memiliki saran tambahan untuk 

pengembangan halaman ini 

Halaman Detail Mata Kuliah 

5 Penguji tidak menghadapi masalah untuk menjalankan 

instruksi yang diberikan pada halaman ini. 

6 Penguji merasa tampilan dari halaman ini sudah cukup 

mudah untuk dipahami. 

7 Penguji tidak memiliki keluhan pada halaman ini. 
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8 Penguji tidak memiliki saran tambahan untuk 

pengembangan halaman ini 

Halaman Mata Kuliah Prasyarat 

9 Penguji tidak menghadapi masalah untuk menjalankan 

instruksi yang diberikan pada halaman ini. 

10 Penguji merasa tampilan dari halaman ini sudah cukup 

mudah untuk dipahami. 

11 Penguji tidak memiliki keluhan pada halaman ini. 

12 Penguji menambahkan saran yaitu agar pada sidebar 

menu mata kuliah tetap terbuka 

Halaman Profil Lulusan 

13 Penguji tidak menghadapi masalah untuk menjalankan 

instruksi yang diberikan pada halaman ini. 

14 Penguji merasa tampilan dari halaman ini sudah cukup 

mudah untuk dipahami. 

15 Penguji tidak memiliki keluhan pada halaman ini. 

16 Penguji tidak memiliki saran tambahan untuk 

pengembangan halaman ini 

Halaman Daftar Kurikulum 

17 Penguji tidak menghadapi masalah untuk menjalankan 

instruksi yang diberikan pada halaman ini. 

18 Penguji merasa tampilan dari halaman ini sudah cukup 

mudah untuk dipahami. 

19 Penguji tidak memiliki keluhan pada halaman ini. 

20 Penguji tidak memiliki saran tambahan untuk 

pengembangan halaman ini 

Halaman Detail Kurikulum 

21 Penguji tidak menghadapi masalah untuk menjalankan 

instruksi yang diberikan pada halaman ini. 

22 Penguji merasa tampilan dari halaman ini sudah cukup 

mudah untuk dipahami. 

23 Penguji tidak memiliki keluhan pada halaman ini. 

24 Penguji tidak memiliki saran tambahan untuk 

pengembangan halaman ini 
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Halaman Data Ekuivalensi 

25 Penguji tidak menghadapi masalah untuk menjalankan 

instruksi yang diberikan pada halaman ini. 

26 Penguji merasa tampilan dari halaman ini sudah cukup 

mudah untuk dipahami. 

27 Penguji tidak memiliki keluhan pada halaman ini. 

28 Penguji tidak memiliki saran tambahan untuk 

pengembangan halaman ini 

 

5.1.2. Hasil Pengujian Prototipe Pertama dengan Penguji 

Dosen 

 

Pada subbab ini, dijelaskan hasil dari pengujian prototipe dengan 

penguji dosen. Penguji dosen menjalankan 2 (dua) tipe skenario. 

Pada modul kurikulum, penguji dosen menjalankan skenario dosen 

dan skenario admin. Sedangkan pada modul ekuivalensi, penguji 

dosen menjalankan skenario dosen saja. Skenario uji coba yang 

dijalankan sesuai dengan daftar kebutuhan dan interaksi yang telah 

dirancang. 

 

Pengujian dilakukan dengan meminta penguji untuk menjalankan 

beberapa instruksi dari penulis pada prototipe. Daftar instruksi 

yang diujikan kepada penguji dapat dilihat pada Tabel 5.5 berikut. 

 
Tabel 5.5 Daftar instruksi pengujian prototipe pertama dengan penguji dosen 

No Instruksi Skenario Admin 

Halaman Daftar Mata Kuliah 

1 Tampilkan daftar semua mata kuliah yang ada di 

ITS dalam bentuk tabel 

2 Tambahkan mata kuliah baru dengan nama 

Kalkulus 

Halaman Detail Mata Kuliah 
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3 Ubah nama mata kuliah Analisa dan Pencitra 

Multimodal Spektroskop menjadi Kimia 

4 Tambah CPL mata kuliah Kimia dengan CPL poin 

nomer 1 dengan bobot 20 

5 Hapus CPL poin nomer 1 dari mata kuliah Kimia 

6 Tambah pokok bahasan pada mata kuliah Kimia 

dengan deskripsi Bisnis Global 

7 Edit pokok bahasan Bisnis Global menjadi Bisnis 

Lokal 

8 Hapus mata kuliah Kimia 

Halaman Profil Lulusan 

9 Tampilkan daftar profil lulusan dalam bentuk tabel 

10 Tambahkan profil lulusan baru dengan nama 

Pengembang Web 

11 Hapus profil lulusan Pengembang Web 

No Instruksi Skenario Dosen 

Halaman Rumpun Mata Kuliah 

1 Tampilkan daftar rumpun mata kuliah yang tersedia 

Halaman Daftar Mata Kuliah 

2 Tampilkan detail mata kuliah Analisa dan Pencitra 

Multomodal Spektroskop 

Halaman Mata Kuliah Prasyarat 

3 Tampilkan daftar mata kuliah prasyarat dalam 

bentuk tabel 

Halaman Profil Lulusan 

4 Tampilkan daftar profil lulusan departemen 

Halaman Daftar Kurikulum 

5 Tampilkan daftar kurikulum 

Halaman Detail Kurikulum 

6 Tampilkan daftar mata kuliah yang ada pada 

Kurikulum 2009 UPMB 

Halaman Beban Dosen 

7 Tampilkan halaman beban dosen 

Halaman Proses Ekuivalensi Mahasiswa 
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8 Proses ekuivalensi mahasiswa 05111640000068 

Bagus Aji Sinto Susilo dan lakukan permanen 

ekuivalensi 

Halaman Data Ekuivalensi Mahasiswa 

9 Tampilkan halaman data ekuivalensi mahasiswa 

10 Tampilkan data ekuivalensi mahasiswa hasil proses 

ekuivalensi mahasiswa 05111640000068 Bagus Aji 

Sinto Susilo 

 

Hasil pengujian ke penguji pertama dapat dilihat pada Tabel 5.6 

berikut. 

 
Tabel 5.6 Hasil pengujian prototipe pertama ke penguji pertama dosen 

Skenario Admin 

Halaman Daftar Mata Kuliah 

1 Penguji tidak menghadapi masalah untuk menjalankan 

instruksi yang diberikan pada halaman ini. 

2 Penguji merasa tampilan dari halaman ini sudah cukup 

mudah untuk dipahami. 

3 Penguji tidak memiliki keluhan pada halaman ini. 

4 Penguji tidak memiliki saran tambahan untuk 

pengembangan halaman ini 

Halaman Detail Mata Kuliah 

5 Penguji sedikit mengalami kesulitan saat menjalankan 

instruksi hapus mata kuliah Kimia 

6 Penguji merasa tampilan dari halaman ini sudah cukup 

mudah untuk dipahami. 

Halaman Profil Lulusan 

7 Penguji tidak menghadapi masalah untuk menjalankan 

instruksi yang diberikan pada halaman ini. 

8 Penguji merasa tampilan dari halaman ini sudah cukup 

mudah untuk dipahami. 

9 Penguji tidak memiliki keluhan pada halaman ini. 
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10 Penguji tidak memiliki saran tambahan untuk 

pengembangan halaman ini 

Skenario Dosen 

Halaman Rumpun Mata Kuliah 

11 Penguji tidak menghadapi masalah untuk menjalankan 

instruksi yang diberikan pada halaman ini. 

12 Penguji merasa tampilan dari halaman ini sudah cukup 

mudah untuk dipahami. 

13 Penguji tidak memiliki keluhan pada halaman ini. 

14 Penguji tidak memiliki saran tambahan untuk 

pengembangan halaman ini 

Halaman Daftar Mata Kuliah 

15 Penguji tidak menghadapi masalah untuk menjalankan 

instruksi yang diberikan pada halaman ini. 

16 Penguji merasa tampilan dari halaman ini sudah cukup 

mudah untuk dipahami. 

17 Penguji tidak memiliki keluhan pada halaman ini. 

18 Penguji tidak memiliki saran tambahan untuk 

pengembangan halaman ini 

Halaman Mata Kuliah Prasyarat 

19 Penguji tidak menghadapi masalah untuk menjalankan 

instruksi yang diberikan pada halaman ini. 

20 Penguji merasa tampilan dari halaman ini sudah cukup 

mudah untuk dipahami. 

21 Penguji tidak memiliki keluhan pada halaman ini. 

22 Penguji tidak memiliki saran tambahan untuk 

pengembangan halaman ini 

Halaman Profil Lulusan 

23 Penguji tidak menghadapi masalah untuk menjalankan 

instruksi yang diberikan pada halaman ini. 

24 Penguji merasa tampilan dari halaman ini sudah cukup 

mudah untuk dipahami. 

25 Penguji tidak memiliki keluhan pada halaman ini. 
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26 Penguji tidak memiliki saran tambahan untuk 

pengembangan halaman ini 

Halaman Daftar Kurikulum 

27 Penguji tidak menghadapi masalah untuk menjalankan 

instruksi yang diberikan pada halaman ini. 

28 Penguji merasa tampilan dari halaman ini sudah cukup 

mudah untuk dipahami. 

29 Penguji tidak memiliki keluhan pada halaman ini. 

30 Penguji tidak memiliki saran tambahan untuk 

pengembangan halaman ini 

Halaman Detail Kurikulum 

31 Penguji tidak menghadapi masalah untuk menjalankan 

instruksi yang diberikan pada halaman ini. 

32 Penguji merasa tampilan dari halaman ini sudah cukup 

mudah untuk dipahami. 

33 Penguji tidak memiliki keluhan pada halaman ini. 

34 Penguji tidak memiliki saran tambahan untuk 

pengembangan halaman ini 

Halaman Beban Dosen 

35 Penguji tidak menghadapi masalah untuk menjalankan 

instruksi yang diberikan pada halaman ini. 

36 Penguji merasa tampilan dari halaman ini sudah cukup 

mudah untuk dipahami. 

37 Penguji tidak memiliki keluhan pada halaman ini. 

38 Penguji tidak memiliki saran tambahan untuk 

pengembangan halaman ini 

Halaman Proses Ekuivalensi 

39 Penguji tidak menghadapi masalah untuk menjalankan 

instruksi yang diberikan pada halaman ini. 

40 Penguji merasa tampilan dari halaman ini sudah cukup 

mudah untuk dipahami. 

41 Penguji tidak memiliki keluhan pada halaman ini. 

42 Penguji menambahkan saran yaitu ada modal konfirmasi 

terlebih dahulu saat melakukan permanen ekuivalensi  



201 

 

 

 

Halaman Data Ekuivalensi Mahasiswa 

43 Penguji tidak menghadapi masalah untuk menjalankan 

instruksi yang diberikan pada halaman ini. 

44 Penguji merasa tampilan dari halaman ini sudah cukup 

mudah untuk dipahami. 

45 Penguji tidak memiliki keluhan pada halaman ini. 

46 Penguji tidak memiliki saran tambahan untuk 

pengembangan halaman ini 

 

Hasil pengujian ke penguji kedua dapat dilihat pada Tabel 5.7 

berikut. 

 
Tabel 5.7 Hasil pengujian prototipe pertama ke penguji kedua dosen 

Skenario Admin 

Halaman Daftar Mata Kuliah 

1 Penguji tidak menghadapi masalah untuk menjalankan 

instruksi yang diberikan pada halaman ini. 

2 Penguji merasa tampilan dari halaman ini sudah cukup 

mudah untuk dipahami. 

3 Penguji tidak memiliki keluhan pada halaman ini. 

4 Penguji tidak memiliki saran tambahan untuk 

pengembangan halaman ini 

Halaman Detail Mata Kuliah 

5 Penguji sedikit mengalami kesulitan saat menjalankan 

instruksi hapus mata kuliah Kimia 

6 Penguji merasa tampilan dari halaman ini sudah cukup 

mudah untuk dipahami. 

Halaman Profil Lulusan 

7 Penguji tidak menghadapi masalah untuk menjalankan 

instruksi yang diberikan pada halaman ini. 

8 Penguji merasa tampilan dari halaman ini sudah cukup 

mudah untuk dipahami. 

9 Penguji tidak memiliki keluhan pada halaman ini. 
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10 Penguji tidak memiliki saran tambahan untuk 

pengembangan halaman ini 

Skenario Dosen 

Halaman Rumpun Mata Kuliah 

11 Penguji tidak menghadapi masalah untuk menjalankan 

instruksi yang diberikan pada halaman ini. 

12 Penguji merasa tampilan dari halaman ini sudah cukup 

mudah untuk dipahami. 

13 Penguji tidak memiliki keluhan pada halaman ini. 

14 Penguji tidak memiliki saran tambahan untuk 

pengembangan halaman ini 

Halaman Daftar Mata Kuliah 

15 Penguji tidak menghadapi masalah untuk menjalankan 

instruksi yang diberikan pada halaman ini. 

16 Penguji merasa tampilan dari halaman ini sudah cukup 

mudah untuk dipahami. 

17 Penguji tidak memiliki keluhan pada halaman ini. 

18 Penguji tidak memiliki saran tambahan untuk 

pengembangan halaman ini 

Halaman Mata Kuliah Prasyarat 

19 Penguji tidak menghadapi masalah untuk menjalankan 

instruksi yang diberikan pada halaman ini. 

20 Penguji merasa tampilan dari halaman ini sudah cukup 

mudah untuk dipahami. 

21 Penguji tidak memiliki keluhan pada halaman ini. 

22 Penguji tidak memiliki saran tambahan untuk 

pengembangan halaman ini 

Halaman Profil Lulusan 

23 Penguji tidak menghadapi masalah untuk menjalankan 

instruksi yang diberikan pada halaman ini. 

24 Penguji merasa tampilan dari halaman ini sudah cukup 

mudah untuk dipahami. 

25 Penguji tidak memiliki keluhan pada halaman ini. 



203 

 

 

 

26 Penguji tidak memiliki saran tambahan untuk 

pengembangan halaman ini 

Halaman Daftar Kurikulum 

27 Penguji tidak menghadapi masalah untuk menjalankan 

instruksi yang diberikan pada halaman ini. 

28 Penguji merasa tampilan dari halaman ini sudah cukup 

mudah untuk dipahami. 

29 Penguji tidak memiliki keluhan pada halaman ini. 

30 Penguji tidak memiliki saran tambahan untuk 

pengembangan halaman ini 

Halaman Detail Kurikulum 

31 Penguji tidak menghadapi masalah untuk menjalankan 

instruksi yang diberikan pada halaman ini. 

32 Penguji merasa tampilan dari halaman ini sudah cukup 

mudah untuk dipahami. 

33 Penguji tidak memiliki keluhan pada halaman ini. 

34 Penguji tidak memiliki saran tambahan untuk 

pengembangan halaman ini 

Halaman Beban Dosen 

35 Penguji tidak menghadapi masalah untuk menjalankan 

instruksi yang diberikan pada halaman ini. 

36 Penguji merasa tampilan dari halaman ini sudah cukup 

mudah untuk dipahami. 

37 Penguji tidak memiliki keluhan pada halaman ini. 

38 Penguji tidak memiliki saran tambahan untuk 

pengembangan halaman ini 

Halaman Proses Ekuivalensi 

39 Penguji tidak menghadapi masalah untuk menjalankan 

instruksi yang diberikan pada halaman ini. 

40 Penguji merasa tampilan dari halaman ini sudah cukup 

mudah untuk dipahami. 

41 Penguji tidak memiliki keluhan pada halaman ini. 

42 Penguji tidak memiliki saran tambahan untuk 

pengembangan halaman ini 
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Halaman Data Ekuivalensi Mahasiswa 

43 Penguji tidak menghadapi masalah untuk menjalankan 

instruksi yang diberikan pada halaman ini. 

44 Penguji merasa tampilan dari halaman ini sudah cukup 

mudah untuk dipahami. 

45 Penguji tidak memiliki keluhan pada halaman ini. 

46 Penguji tidak memiliki saran tambahan untuk 

pengembangan halaman ini 

 

5.1.3. Hasil Pengujian Prototipe Pertama dengan Penguji 

Tenaga Kependidikan 

 

Pada subbab ini, dijelaskan hasil dari pengujian prototipe dengan 

penguji tenaga kependidikan. Penguji tenaga kependidikan 

menjalankan 2 (dua) tipe skenario. Pada modul kurikulum, penguji 

tenaga kependidikan menjalankan skenario tenaga kependidikan. 

Sedangkan pada modul ekuivalensi, penguji tenaga kependidikan 

menjalankan skenario admin. Skenario uji coba yang dijalankan 

sesuai dengan daftar kebutuhan dan interaksi yang telah dirancang. 

 

Pengujian dilakukan dengan meminta penguji untuk menjalankan 

beberapa instruksi dari penulis pada prototipe. Daftar instruksi 

yang diujikan kepada penguji dapat dilihat pada Tabel 5.8 berikut. 

 
Tabel 5.8 Daftar instruksi pengujian prototipe pertama dengan penguji tenaga 

kependidikan 

No Instruksi Skenario Tenaga Kependidikan 

Halaman Mata Kuliah Prasyarat 

1 Tampilkan daftar mata kuliah prasyarat dalam 

bentuk tabel 

2 Tambahkan mata kuliah prasyarat baru, pada 

semester 3 mata kuliah Rekayasa Foto 

membutuhkan prasyarat mata kuliah Kimia 
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3 Ubah mata kuliah prasyarat Rekayasa Foto pada 

semester 3 yang membutuhkan prasyarat matkul 

kimia menjadi membutuhkan prasyarat matkul 

Biologi 

4 Hapus prasyarat mata kuliah Rekayasa Foto pada 

semester 3 

5 Ubah prasyarat mata kuliah Teknik Kimia dengan 

syarat mata kuliah Struktur Data menjadi aktif 

Halaman Daftar Mata Kuliah 

6 Tampilkan daftar semua mata kuliah yang ada di 

ITS dalam bentuk tabel 

Halaman Detail Mata Kuliah 

7 Tampilkan detail mata kuliah Analisa dan Pencitra 

Multimodal Spektroskop 

Halaman Daftar Kurikulum 

8 Tampilkan daftar kurikulum yang tersedia 

Halaman Detail Kurikulum 

9 Tampilkan data mata kuliah yang ada pada 

Kurikulum 2009 UPMB dalam bentuk tabel 

No Instruksi Skenario Admin 

Halaman Data Ekuivalensi Mata Kuliah 

1 Tampilkan halaman data ekuivalensi mata kuliah 

2 Unduh template data awal berisi daftar mata kuliah 

yang ada dalam kurikulum lama untuk dilakukan 

pemetaan ke kurikulum baru 

3 Unggah data pemetaan ekuivalensi dari kurikulum 

lama ke kurikulum baru dalam bentuk file Excel 

4 Tampilkan data ekuivalensi mata kuliah beserta 

hasil pengaturan relasinya dalam bentuk tabel 

Halaman Relasi Ekuivalensi 

5 Tampilkan halaman Pengaturan Relasi Ekuivalensi 

6 Tambah relasi baru Wawasan Kebangsaan (mata 

kuliah baru) dengan Pancasila (mata kuliah lama) 

dengan jenis relasi SPLIT OR 
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Halaman Beban Dosen 

7 Tampilkan halaman beban dosen 

8 Tampilkan beban ekuivalensi dosen Hadziq 

Fabroyir S.Kom., Ph.D beserta mahasiswa yang 

dipantau proses ekuivalensinya 

9 Tambahkan mahasiswa 05111640000068 Bagus 

Aji Sinto Susilo menjadi beban dosen Hadziq 

Fabroyir S.Kom., Ph.D 

 

Hasil pengujian ke penguji pertama dapat dilihat pada Tabel 5.9 

berikut. 

 
Tabel 5.9 Hasil pengujian prototipe pertama ke penguji pertama tenaga 

kependidikan 

Skenario Tenaga Kependidikan 

Halaman Mata Kuliah Prasyarat 

1 Penguji sedikit mengalami kendala saat melakukan 

instruksi hapus mata kuliah prasyarat dikarenakan saat 

penyusunan prototipe Adobe XD penulis lupa untuk 

mengganti placeholder modal edit mata kuliah prasyarat 

dengan data sebenarnya 

2 Penguji merasa tampilan dari halaman ini sudah cukup 

mudah untuk dipahami. 

3 Penguji tidak memiliki keluhan pada halaman ini. 

4 Penguji tidak memiliki saran tambahan untuk 

pengembangan halaman ini 

Halaman Daftar Mata Kuliah 

5 Penguji tidak menghadapi masalah untuk menjalankan 

instruksi yang diberikan pada halaman ini. 

6 Penguji merasa tampilan dari halaman ini sudah cukup 

mudah untuk dipahami. 

Halaman Detail Mata Kuliah 

7 Penguji tidak menghadapi masalah untuk menjalankan 

instruksi yang diberikan pada halaman ini. 



207 

 

 

 

8 Penguji merasa tampilan dari halaman ini sudah cukup 

mudah untuk dipahami. 

9 Penguji tidak memiliki keluhan pada halaman ini. 

10 Penguji tidak memiliki saran tambahan untuk 

pengembangan halaman ini 

Halaman Daftar Kurikulum 

11 Penguji tidak menghadapi masalah untuk menjalankan 

instruksi yang diberikan pada halaman ini. 

12 Penguji merasa tampilan dari halaman ini sudah cukup 

mudah untuk dipahami. 

13 Penguji tidak memiliki keluhan pada halaman ini. 

14 Penguji tidak memiliki saran tambahan untuk 

pengembangan halaman ini 

Halaman Detail Kurikulum 

15 Penguji tidak menghadapi masalah untuk menjalankan 

instruksi yang diberikan pada halaman ini. 

16 Penguji merasa tampilan dari halaman ini sudah cukup 

mudah untuk dipahami. 

17 Penguji tidak memiliki keluhan pada halaman ini. 

18 Penguji tidak memiliki saran tambahan untuk 

pengembangan halaman ini 

Skenario Admin 

Halaman Data Ekuivalensi Mata Kuliah 

19 Penguji tidak menghadapi masalah untuk menjalankan 

instruksi yang diberikan pada halaman ini. 

20 Penguji merasa tampilan dari halaman ini sudah cukup 

mudah untuk dipahami. 

21 Penguji tidak memiliki keluhan pada halaman ini. 

22 Penguji tidak memiliki saran tambahan untuk 

pengembangan halaman ini 

Halaman Relasi Ekuivalensi 

23 Penguji tidak menghadapi masalah untuk menjalankan 

instruksi yang diberikan pada halaman ini. 
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24 Penguji merasa tampilan dari halaman ini sudah cukup 

mudah untuk dipahami. 

25 Penguji tidak memiliki keluhan pada halaman ini. 

26 Penguji tidak memiliki saran tambahan untuk 

pengembangan halaman ini 

Halaman Beban Dosen 

27 Penguji tidak menghadapi masalah untuk menjalankan 

instruksi yang diberikan pada halaman ini. 

28 Penguji merasa tampilan dari halaman ini sudah cukup 

mudah untuk dipahami. 

29 Penguji tidak memiliki keluhan pada halaman ini. 

30 Penguji tidak memiliki saran tambahan untuk 

pengembangan halaman ini 

 

Hasil pengujian ke penguji kedua dapat dilihat pada Tabel 5.10 

berikut. 

 
Tabel 5.10 Hasil pengujian prototipe pertama ke penguji kedua tenaga 

kependidikan 

Skenario Tenaga Kependidikan 

Halaman Mata Kuliah Prasyarat 

1 Penguji tidak menghadapi masalah untuk menjalankan 

instruksi yang diberikan pada halaman ini. 

2 Penguji merasa tampilan dari halaman ini sudah cukup 

mudah untuk dipahami. 

3 Penguji tidak memiliki keluhan pada halaman ini. 

4 Penguji tidak memiliki saran tambahan untuk 

pengembangan halaman ini 

Halaman Daftar Mata Kuliah 

5 Penguji tidak menghadapi masalah untuk menjalankan 

instruksi yang diberikan pada halaman ini. 

6 Penguji merasa tampilan dari halaman ini sudah cukup 

mudah untuk dipahami. 

Halaman Detail Mata Kuliah 
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7 Penguji tidak menghadapi masalah untuk menjalankan 

instruksi yang diberikan pada halaman ini. 

8 Penguji merasa tampilan dari halaman ini sudah cukup 

mudah untuk dipahami. 

9 Penguji tidak memiliki keluhan pada halaman ini. 

10 Penguji tidak memiliki saran tambahan untuk 

pengembangan halaman ini 

Halaman Daftar Kurikulum 

11 Penguji tidak menghadapi masalah untuk menjalankan 

instruksi yang diberikan pada halaman ini. 

12 Penguji merasa tampilan dari halaman ini sudah cukup 

mudah untuk dipahami. 

13 Penguji tidak memiliki keluhan pada halaman ini. 

14 Penguji tidak memiliki saran tambahan untuk 

pengembangan halaman ini 

Halaman Detail Kurikulum 

15 Penguji tidak menghadapi masalah untuk menjalankan 

instruksi yang diberikan pada halaman ini. 

16 Penguji merasa tampilan dari halaman ini sudah cukup 

mudah untuk dipahami. 

17 Penguji tidak memiliki keluhan pada halaman ini. 

18 Penguji tidak memiliki saran tambahan untuk 

pengembangan halaman ini 

Skenario Admin 

Halaman Data Ekuivalensi Mata Kuliah 

19 Penguji tidak menghadapi masalah untuk menjalankan 

instruksi yang diberikan pada halaman ini. 

20 Penguji merasa tampilan dari halaman ini sudah cukup 

mudah untuk dipahami. 

21 Penguji tidak memiliki keluhan pada halaman ini. 

22 Penguji tidak memiliki saran tambahan untuk 

pengembangan halaman ini 

Halaman Relasi Ekuivalensi 
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23 Penguji tidak menghadapi masalah untuk menjalankan 

instruksi yang diberikan pada halaman ini. 

24 Penguji merasa tampilan dari halaman ini sudah cukup 

mudah untuk dipahami. 

25 Penguji tidak memiliki keluhan pada halaman ini. 

26 Penguji tidak memiliki saran tambahan untuk 

pengembangan halaman ini 

Halaman Beban Dosen 

27 Penguji tidak menghadapi masalah untuk menjalankan 

instruksi yang diberikan pada halaman ini. 

28 Penguji merasa tampilan dari halaman ini sudah cukup 

mudah untuk dipahami. 

29 Penguji tidak memiliki keluhan pada halaman ini. 

30 Penguji tidak memiliki saran tambahan untuk 

pengembangan halaman ini 

 

5.2. Pengujian Prototipe Kedua 

 

Pengujian prototipe kedua atau Usability Evaluation adalah 

pengujian prototipe dalam bentuk website HTML, CSS, dan JS. 

Pengujian dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom. 

Pengujian terhadap prototipe kedua ini adalah performa dari 

prototipe sehingga hasil dari pengujian ini berupa catatan jumlah 

klik dan waktu yang dibutuhkan oleh penguji untuk menjalankan 

suatu instruksi yang telah penulis rancang sebelum melakukan 

pengujian. Penguji berjumlah 7 (tujuh) orang dengan detail jumlah 

penguji: 

- 3 (tiga) orang mahasiswa, 

- 2 (dua) orang dosen, 

- 2 (dua) orang tenaga kependidikan 

 

Pada subbab ini akan dijabarkan hasil dari sesi pengujian dengan 

setiap orang penguji. 
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5.2.1. Hasil Pengujian Prototipe Kedua dengan Penguji 

Mahasiswa 

 

Pada subbab ini, dijelaskan hasil dari pengujian prototipe dengan 

penguji mahasiswa. Skenario uji coba yang dijalankan sama 

dengan skenario pada pengujian prototipe pertama yang telah 

dirancang untuk mahasiswa. 

 

Pengujian dilakukan dengan meminta penguji untuk menjalankan 

beberapa instruksi dari penulis pada prototipe. Daftar instruksi 

yang diujikan kepada penguji dapat dilihat pada Tabel 5.11 berikut. 

 
Tabel 5.11 Daftar instruksi pengujian prototipe kedua dengan penguji 

mahasiswa 

No Instruksi 

Target 

Jumlah 

Klik 

Halaman Daftar Mata Kuliah 

A1 Tampilkan daftar semua mata kuliah yang ada 

di ITS dalam bentuk tabel 

2 

Halaman Detail Mata Kuliah 

B1 Tampilkan halaman detail mata kuliah Analisa 

dan Pencitra Multimodal Spektroskop 

1 

Halaman Mata Kuliah Prasyarat 

C1 Tampilkan daftar mata kuliah prasyarat dalam 

bentuk tabel 

2 

Halaman Profil Lulusan 

D1 Tampilkan data profil lulusan departemen 1 

Halaman Daftar Kurikulum 

E1 Tampilkan daftar kurikulum 1 

Halaman Detail Kurikulum 
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F1 Tampilkan daftar mata kuliah yang ada pada 

Kurikulum 2009 UPMB 

1 

Halaman Data Ekuivalensi Mahasiswa 

G1 Tampilkan data ekuivalensi mahasiswa 1 

 

Hasil pengujian ke penguji mahasiswa dapat dilihat pada Tabel 

5.12 berikut. 

 
Tabel 5.12 Hasil pengujian prototipe kedua ke penguji mahasiswa  

Instruksi 

Target 

Jumlah 

Klik 

Rata-rata 

Jumlah 

Klik 

Pengguna 

Jumlah 

Klik 

Pengguna 

ke- 

Waktu 

Pengguna 

ke- (detik) 

 1 2 3 1 2 3 

A1 2 2 2  2 2 4 5 3 

B1 1 1 1  1 1 2 3 2 

C1 2 2.3 2  3 2 7 88 24 

D1 1 1 1  1 1 3 6 1 

E1 1 1 1  1 1 4 7 2 

F1 1 1 1  1 1 4 4 2 

G1 1 1 1  1 1 4 8 2 

 

5.2.2. Hasil Pengujian Prototipe Kedua dengan Penguji Dosen 

 

Pada subbab ini, dijelaskan hasil dari pengujian prototipe dengan 

penguji dosen. Penguji dosen menjalankan 2 (dua) tipe skenario. 

Pada modul kurikulum, penguji dosen menjalankan skenario dosen 

dan skenario admin. Sedangkan pada modul ekuivalensi, penguji 

dosen menjalankan skenario dosen saja. Skenario uji coba yang 

dijalankan sesuai dengan daftar kebutuhan dan interaksi yang telah 

dirancang. 
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Pengujian dilakukan dengan meminta penguji untuk menjalankan 

beberapa instruksi dari penulis pada prototipe. Daftar instruksi 

yang diujikan kepada penguji dapat dilihat pada tabel 5.13 berikut. 

 
Tabel 5.13 Daftar instruksi pengujian prototipe pertama dengan penguji dosen 

No Instruksi Skenario Admin 

Target 

Jumlah 

Klik 

Halaman Daftar Mata Kuliah  

A1 Tampilkan daftar semua mata kuliah yang ada 

di ITS dalam bentuk tabel 

2 

A2 Tambahkan mata kuliah baru dengan nama 

Kalkulus 

2 

Halaman Detail Mata Kuliah 

B1 Ubah nama mata kuliah Analisa dan Pencitra 

Multimodal Spektroskop menjadi Kimia 

3 

B2 Tambah CPL mata kuliah Kimia dengan CPL 

poin nomer 1 dengan bobot 20 

2 

B3 Hapus CPL poin nomer 1 dari mata kuliah 

Kimia 

1 

B4 Tambah pokok bahasan pada mata kuliah 

Kimia dengan deskripsi Bisnis Global 

2 

B5 Edit pokok bahasan Bisnis Global menjadi 

Bisnis Lokal 

2 

B6 Hapus mata kuliah Kimia 3 

Halaman Profil Lulusan 

C1 Tampilkan daftar profil lulusan dalam bentuk 

tabel 

1 

C2 Tambahkan profil lulusan baru dengan nama 

Pengembang Web 

2 

C3 Hapus profil lulusan Pengembang Web 3 

No Instruksi Skenario Dosen 

Target 

Jumlah 

Klik 
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Halaman Rumpun Mata Kuliah 

D1 Tampilkan daftar rumpun mata kuliah yang 

tersedia 

1 

Halaman Daftar Mata Kuliah 

E1 Tampilkan detail mata kuliah Analisa dan 

Pencitra Multomodal Spektroskop 

3 

Halaman Mata Kuliah Prasyarat 

F1 Tampilkan daftar mata kuliah prasyarat dalam 

bentuk tabel 

2 

Halaman Profil Lulusan  

G1 Tampilkan daftar profil lulusan departemen 1 

Halaman Daftar Kurikulum 

H1 Tampilkan daftar kurikulum 1 

Halaman Detail Kurikulum 

I1 Tampilkan daftar mata kuliah yang ada pada 

Kurikulum 2009 UPMB 

1 

Halaman Beban Dosen 

J1 Tampilkan halaman beban dosen 1 

Halaman Proses Ekuivalensi Mahasiswa 

K1 Proses ekuivalensi mahasiswa 

05111640000068 Bagus Aji Sinto Susilo dan 

lakukan permanen ekuivalensi 

2 

Halaman Data Ekuivalensi Mahasiswa 

L1 Tampilkan halaman data ekuivalensi 

mahasiswa 

2 

L2 Tampilkan data ekuivalensi mahasiswa hasil 

proses ekuivalensi mahasiswa 

05111640000068 Bagus Aji Sinto Susilo 

3 

 

Hasil pengujian ke penguji dosen dapat dilihat pada Tabel 5.14 

berikut. 
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Tabel 5.14 Hasil pengujian prototipe kedua ke penguji dosen  

Instruksi 

Target 

Jumlah 

Klik 

Rata-rata 

Jumlah 

Klik 

Pengguna 

Jumlah 

Klik 

Pengguna 

ke- 

Waktu 

Pengguna 

ke- (detik) 

 1 2 1 2 

A1 2 2 2 2 9 8 

A2 2 2 2 2 10 11 

B1 3 3 3 3 23 18 

B2 2 2 2 2 6 6 

B3 1 1 1 1 8 9 

B4 2 2 2 2 6 6 

B5 2 2 2 2 21 18 

B6 3 4.5 6 3 25 20 

C1 1 1 1 1 3 4 

C2 2 2 2 2 6 6 

C3 3 3 3 3 8 9 

D1 1 1 1 1 2 3 

E1 3 3 3 3 5 5 

F1 2 2.5 3 2 23 20 

G1 1 1 1 1 2 5 

H1 1 1 1 1 4 5 

I1 1 1 1 1 5 5 

J1 1 1 1 1 3 4 

K1 2 2 2 2 13 20 

L1 2 2 2 2 6 7 

L2 3 3 3 3 5 6 

 

5.2.3. Hasil Pengujian Prototipe Kedua dengan Penguji 

Tenaga Kependidikan 

 

Pada subbab ini, dijelaskan hasil dari pengujian prototipe dengan 

penguji tenaga kependidikan. Penguji tenaga kependidikan 
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menjalankan 2 (dua) tipe skenario. Pada modul kurikulum, penguji 

tenaga kependidikan menjalankan skenario tenaga kependidikan. 

Sedangkan pada modul ekuivalensi, penguji tenaga kependidikan 

menjalankan skenario admin. Skenario uji coba yang dijalankan 

sesuai dengan daftar kebutuhan dan interaksi yang telah dirancang. 

 

Pengujian dilakukan dengan meminta penguji untuk menjalankan 

beberapa instruksi dari penulis pada prototipe. Daftar instruksi 

yang diujikan kepada penguji dapat dilihat pada Tabel 5.15 berikut. 

 
Tabel 5.15 Daftar instruksi pengujian prototipe pertama dengan penguji tenaga 

kependidikan 

No Instruksi Skenario Tenaga Kependidikan 

Target 

Jumlah 

Klik 

Halaman Mata Kuliah Prasyarat 

A1 Tampilkan daftar mata kuliah prasyarat dalam 

bentuk tabel 

2 

A2 Tambahkan mata kuliah prasyarat baru, pada 

semester 3 mata kuliah Rekayasa Foto 

membutuhkan prasyarat mata kuliah Kimia 

2 

A3 Ubah mata kuliah prasyarat Rekayasa Foto 

pada semester 3 yang membutuhkan prasyarat 

matkul kimia menjadi membutuhkan prasyarat 

matkul Biologi 

2 

A4 Hapus prasyarat mata kuliah Rekayasa Foto 

pada semester 3 

3 

A5 Ubah prasyarat mata kuliah Teknik Kimia 

dengan syarat mata kuliah Struktur Data 

menjadi aktif 

1 

Halaman Daftar Mata Kuliah 

B1 Tampilkan daftar semua mata kuliah yang ada 

di ITS dalam bentuk tabel 

2 

Halaman Detail Mata Kuliah 
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C1 Tampilkan detail mata kuliah Analisa dan 

Pencitra Multimodal Spektroskop 

1 

Halaman Daftar Kurikulum 

D1 Tampilkan daftar kurikulum yang tersedia 1 

Halaman Detail Kurikulum 

E1 Tampilkan data mata kuliah yang ada pada 

Kurikulum 2009 UPMB dalam bentuk tabel 

1 

No Instruksi Skenario Admin Target 

Jumlah 

Klik 

Halaman Data Ekuivalensi Mata Kuliah 

F1 Tampilkan halaman data ekuivalensi mata 

kuliah 

2 

F2 Unduh template data awal berisi daftar mata 

kuliah yang ada dalam kurikulum lama untuk 

dilakukan pemetaan ke kurikulum baru 

2 

F3 Unggah data pemetaan ekuivalensi dari 

kurikulum lama ke kurikulum baru dalam 

bentuk file Excel 

2 

F4 Tampilkan data ekuivalensi mata kuliah beserta 

hasil pengaturan relasinya dalam bentuk tabel 

2 

Halaman Relasi Ekuivalensi 

G1 Tampilkan halaman Pengaturan Relasi 

Ekuivalensi 

1 

G2 Tambah relasi baru Wawasan Kebangsaan 

(mata kuliah baru) dengan Pancasila (mata 

kuliah lama) dengan jenis relasi SPLIT OR 

2 

Halaman Beban Dosen 

H1 Tampilkan halaman beban dosen 1 

H2 Tampilkan beban ekuivalensi dosen Hadziq 

Fabroyir S.Kom., Ph.D beserta mahasiswa 

yang dipantau proses ekuivalensinya 

1 

H3 Tambahkan mahasiswa 05111640000068 

Bagus Aji Sinto Susilo menjadi beban dosen 

Hadziq Fabroyir S.Kom., Ph.D 

1 
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Hasil pengujian ke penguji tenaga kependidikan dapat dilihat pada 

Tabel 5.16 berikut. 

 
Tabel 5.16 Hasil pengujian prototipe kedua ke penguji tenaga kependidikan  

Instruksi 

Target 

Jumlah 

Klik 

Rata-rata 

Jumlah 

Klik 

Pengguna 

Jumlah 

Klik 

Pengguna 

ke- 

Waktu 

Pengguna 

ke- (detik) 

 1 2 1 2 

A1 2 2 2 2 12 18 

A2 2 2.5 2 3 7 19 

A3 2 3 2 4 15 42 

A4 3 3 3 3 22 25 

A5 1 2 3 1 13 4 

B1 2 2 2 2 4 9 

C1 1 1 1 1 1 2 

D1 1 1 1 1 3 4 

E1 1 1 1 1 4 7 

F1 2 2 2 2 8 14 

F2 2 2 2 2 6 8 

F3 2 2 2 2 6 18 

F4 2 2.5 3 2 43 18 

G1 1 1.5 2 1 40 7 

G2 2 2 2 2 21 16 

H1 1 1 1 1 10 5 

H2 1 1 1 1 21 8 

H3 1 1 1 1 2 5 

 

 

5.3. Evaluasi Prototipe 
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Pada subbab ini, akan dijelaskan evaluasi dalam bentuk perubahan-

perubahan yang dilakukan ke prototipe berdasarkan pengamatan 

kepada penguji yang dilakukan saat user testing terhadap prototipe 

satu dan dua, Selain itu, penulis juga meninjau hasil jumlah klik 

dan waktu yang dibutuhkan oleh penguji saat melakukan suatu 

instruksi tertentu dalam menentukan perubahan pada halaman. 

Penjelasan akan dibagi berdasarkan halaman yang mengalami 

perubahan. 

 

5.3.1. Evaluasi Prototipe pada Halaman Detail Mata Kuliah 

 

Evaluasi yang dilakukan pada halaman ini adalah berupa 

perubahan tampilan yang disebutkan dalam tabel berikut ini. 

 
Tabel 5.17 Daftar perubahan pada halaman detail mata kuliah 

No. Perubahan 

1 Pada halaman detail mata kuliah pengguna admin, tombol 

hapus mata kuliah dikeluarkan dari modal edit dan 

ditempatkan dibawah tombol edit 

 

Berikut adalah tangkapan layar dari perubahan yang dilakukan. 

 

 
Gambar 5.1 Tangkapan layar halaman detail mata kuliah pengguna admin 

(sebelum direvisi) 
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Gambar 5.2 Tangkapan layar halaman detail mata kuliah pengguna admin 

(sesudah direvisi) 

 

5.3.2. Evaluasi Prototipe pada Halaman Mata Kuliah 

Prasyarat 

 

Evaluasi yang dilakukan pada halaman ini adalah berupa 

perubahan tampilan yang disebutkan dalam tabel berikut ini. 

 
Tabel 5.18 Daftar perubahan pada halaman detail mata kuliah 

No. Perubahan 

1 Pada halaman mata kuliah prasyarat, sidebar mata kuliah 

akan tetap terbuka 

 

Berikut adalah tangkapan layar dari perubahan yang dilakukan. 
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Gambar 5.3 Tangkapan layar sidebar halaman mata kuliah prasyarat (sebelum 

dan sesudah direvisi) 

5.3.3. Evaluasi Prototipe pada Halaman Proses Ekuivalensi 

 

Evaluasi yang dilakukan pada halaman ini adalah berupa 

perubahan tampilan yang disebutkan dalam tabel berikut ini. 

 
Tabel 5.19 Daftar perubahan pada halaman proses ekuivalensi 

No. Perubahan 

1 Muncul modal konfirmasi saat pengguna melakukan 

permanen ekuivalensi 

 

Berikut adalah tangkapan layar dari perubahan yang dilakukan. 

 

 
Gambar 5.4 Tangkapan layar modal saat melakukan permanen ekuivalensi 

mahasiswa 
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(Halaman ini sengaja dikosongkan)  
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 BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini akan dibahas tentang kesimpulan yang didapat selama 

proses pengerjaan Tugas Akhir dan saran yang bisa dilakukan 

terhadap topik Tugas Akhir ini di masa yang akan dating 

 

6.1. Kesimpulan 

 

Dari hasil pengamatan selama proses analisa kebutuhan, 

perancangan, implementasi, dan pengujian yang dilakukan, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

 

1. Rancangan antarmuka aplikasi web SIAKAD ITS modul 

Kurikulum dan Ekuivalensi telah berhasil diselesaikan 

dengan menerapkan metode user centered design dan 

memenuhi usability. Jumlah rata-rata klik penguji 

menyamai jumlah target klik yang penulis rancang. 

Beberapa instruksi yang jumlah klik rata-rata pengujinya 

melebihi jumlah target sudah dilakukan revisi. 

2. Usability Evaluation berhasil dilakukan dengan metode 

user testing guna untuk menguji unsur usability pada 

aplikasi web SIAKAD ITS. 

 

6.2. Saran 

  

Berikut merupakan beberapa saran untuk pengembangan sistem di 

masa yang akan datang. Saran dibuat berdasarkan pada hasil yang 

diperoleh setelah melakukan perancangan, implementasi, dan 

pengujian. Berikut adalah saran untuk Tugas Akhir ini: 

 

1. Pada saat melakukan tahapan analisis sistem, pengujian, 

dan evaluasi disarankan dilakukan dengan mengamati 
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pengguna secara langsung. Hal tersebut dapat 

mempermudah dalam pengamatan perilaku penguji 

sekaligus mendapatkan hasil pengamatan yang lebih 

akurat
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 LAMPIRAN 

 

Tabel 8.1 Data responden kuesioner 

Usia 19 tahun (2 orang) 

20 tahun (9 orang) 

21 tahun (5 orang) 

22 tahun (4 orang) 

23 tahun (1 orang) 

Pekerjaan Mahasiswa 

Penguasaan Teknologi Sangat Baik (62%) 

Baik (33%) 

Sedang (5%) 

Durasi Mengakses 

Internet dalam Satu 

Hari 

6-10 jam (9%) 

>10 jam (91%) 

Lama Penggunaan 

Sistem 

1 sampai 4 tahun (100%) 

Frekuensi Mengakses 

Sistem dalam Satu 

Semester 

6-10 kali (24%) 

>10 kali (74%) 

Perangkat yang Sering 

Digunakan untuk 

Mengakses Sistem 

Komputer / Laptop (95%) 

Smartphone (5%) 
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Gambar 8.1 Tangkapan layar saat melakukan sesi wawancara sekaligus user 

testing untuk penguji dosen 

 

Gambar 8.2 Tangkapan layar saat melakukan sesi wawancara sekaligus user 

testing untuk penguji mahasiswa 

 

Gambar 8.3 Tangkapan layar saat melakukan sesi wawancara sekaligus user 

testing untuk penguji tenaga kependidikan 
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