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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Dalam bagian ini dipaparkan kajian teori yang berkaitan dengan 

permasalahan yang dihadapi, serta tinjauan pustaka yang berkaitan dengan masalah 

penelitian yang dibahas. 

2.1.1 Prototype 

Prototype adalah model awal dari sebuah objek yang telah dirancang untuk 

uji coba sebuah desain. Prototype sering digunakan untuk desain sebuah produk 

untuk menyempurnakan setiap bagian dan proses-prosesnya sebelum 

menerapkannya langsung ke dalam skala yang besar. Prototype berguna untuk 

menunjukkan sebuah desain dari produk kepada bagian eksekutif atau investor 

yang nantinya dapat meyakinkan mereka dalam mendukung sebuah proyek[6]. 

2.1.2 Usability 

Usability merupakan sebuah ukuran kegunaan sistem, di mana pengguna 

saat mengakses fungsi pada sistem atau perangkat lunak dengan efisien, efektif, 

dan merasa puas dalam mencapai tujuan tertentu. Usability merupakan syarat 

penting agar sebuah perangkat lunak dapat bertahan dalam waktu yang lama. 

Suatu sistem yang memiliki usability tinggi dimungkinkan memiliki peluang 

yang besar untuk dikunjungi atau diakses oleh para pengguna. Pengguna 

umumnya mencari sebuah informasi dengan cara cepat dan mudah serta sesuai 

dengan yang diharapkan dengan tidak membuang waktu dengan mencoba-coba 

cara kerja antarmuka yang tersedia[7]. 

2.1.3 Aplikasi Mobile dan Android 

Aplikasi mobile adalah sebuah perangkat lunak yang berjalan di perangkat 

mobile seperti smartphone. Aplikasi mobile disebut juga sebagai aplikasi yang 

dapat diunduh dan memiliki fungsi tertentu, sehingga meningkatkan fungsi dari 

perangkat mobile itu sendiri. Untuk mendapatkan aplikasi mobile yang 
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dibutuhkan, pengguna dapat mengunduhnya melalui situs tertentu sesuai dengan 

sistem operasinya[8]. 

2.1.4 User Interface 

User interface atau UI adalah bagian dari sistem yang bertindak sebagai 

perantara antara pengguna dengan sistem, serta membantu pengguna untuk 

berinteraksi dengan sistem secara efektif [9]. Desain antarmuka adalah tampilan 

yang akan memberikan sebuah hasil perpaduan antara desain yang baik serta 

mekanisme yang akan memuaskan apa yang dibutuhkan pengguna dengan cara 

yang paling efektif. Sebuah desain antarmuka yang baik tidak akan dirasakan 

pengguna, dan akan mengontrol pengguna agar fokus terhadap informasi yang 

diberikan[6]. 

2.1.5 User Experience 

User Experience atau UX merupakan bagaimana perasaan pengguna dan 

kesenangan mereka serta kepuasan saat menggunakan suatu produk. 

Pengalaman pengguna ialah bagaimana kesan keseluruhan orang mengenai 

seberapa baik produk tersebut digunakan. 

UI dan UX saling berkaitan satu dengan lainnya sehingga tidak bisa 

dipisahkan. UX memiliki cakupan yang lebih besar dari UI dan mencakup semua 

elemen dalam produk. UI bertanggung jawab atas desain tata letak, gambar, 

tombol, atau konten apa pun yang terkait dengan desain visual, sedangkan UX 

bertanggung jawab atas pengalaman pengguna saat menggunakan program, 

seperti perasaan saat menggunakan program dan apa saja yang menjadi 

kendala[6]. 

2.1.6 Sewasi 

Sewasi merupakan sebuah startup yang bergerak dibidang sewa menyewa. 

Sewasi adalah sebuah layanan aplikasi yang membantu pengguna dalam 

melakukan transaksi penyewaan lapangan dengan mudah, praktis, dan terjamin 

keamanannya. Adanya sewasi membantu masyarakat untuk menjadi lebih 

mudah dan praktis dalam melakukan penyewaan lapangan hanya dengan 

menggunakan sebuah smartphone. Sewasi memiliki visi yaitu digitalisasi sektor 
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penyewaan untuk meningkatkan dan mengembangkan ekonomi masyarakat 

Indonesia, serta misi yaitu memberdayakan pelaku ekonomi bidang sewa 

menyewa di seluruh Indonesia. 

2.1.7 Minimum Viable Product (MVP) 

Minimum viable product (MVP) adalah proses yang dilakukan dengan 

tujuan untuk mendapatkan pembelajaran secepat mungkin dengan fitur produk 

yang minimal dan dilakukan pengembangan berulang mengikuti prinsip build-

learn-measure. MVP digunakan pada metode Lean UX lebih tepatnya pada 

tahap ke dua, selain itu hasil pembuatan MVP pada metode Lean UX akan 

digunakan sebagai hasil desain yang akan diuji pada tahap akhir dari metode 

Lean UX[10]. 

2.1.8 Usefulnes, Satisfaction, Ease of use(USE) Questionnaire 

Usefulnes, Satisfaction, Ease of use(USE) Questionnaire merupakan salah 

satu alat ukur untuk mendapatkan nilai usability. Berdasarkan USE 

Questionnaire yang dikemukakan oleh Lund pada tahun 2001 bahwa USE 

Questionnaire terdiri dari 30 pernyataan yang terbagi menjadi 4 parameter, 

keempat parameter tersebut di antaranya usefulnes, ease of use, ease of learning, 

dan satisfaction. Setiap pernyataannya mewakili penilaian pada saat pengguna 

menggunakan aplikasi. Terdapat beberapa faktor dalam user experience untuk 

mobile  di antaranya ease of use, learnability,  user satisfaction, dan effective[11] 

melihat dari faktor user experience untuk mobile sesuai dengan parameter yang 

ada pada USE Questionnaire, sehingga USE Questionnaire dapat digunakan 

untuk melakukan testing usability untuk mobile. Kuesioner USE menggunakan 

model skala likert dengan skala poin sebanyak 7, ini merupakan aturan baku 

dalam penggunaan USE Questionnaire yang dikemukakan oleh Lund[12].  

Usefulnes, Satisfaction, Ease of use(USE) Questionnaire mempunyai 

kelebihan dan kekurangan dalam penerapannya, antara lain: 

 

 

Kelebihan USE Questionnaire: 
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1. Pernyataan yang lengkap mengenai usability suatu produk, karena pada 

USE Questionnaire terdapat 4 parameter nilai usability di perdalam 

dengan 30 pernyataan[5]. 

2. USE Questionnaire dapat mengevaluasi kepuasan pengguna terhadap 

produk[5]. 

3. USE Questionnaire dapat diterapkan untuk mengevaluasi situs web 

maupun mobile[11]. 

Kekurangan USE Questionnaire: 

1. Membutuhkan waktu yang cukup lama saat pengisian kuesioner, karena 

ada 30 pernyataan yang harus dijawab oleh para responden. 

2. Belum ada ahli bahasa khusus yang berkontribusi langsung pada 

kuesioner ini untuk mengartikan pernyataan dalam bahasa Inggris ke 

dalam bahasa Indonesia. 

Hasil yang diperoleh dari kuesioner USE akan diolah dan dilakukan analisa 

pada setiap parameternya, untuk mendapatkan nilai usability dari setiap 

parameternya digunakan persamaan[13]. 

𝑈𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 =
Sum

Count x Skala Likert
x 100%    (2.1) 

Keterangan : 

Sum = Jumlah total poin responden pada kuesioner(per parameter) 

Count = (Banyak pernyataan  x jumlah responden) 

Skala likert = 7 poin skala likert 

Sedangkan, untuk mendapatkan rata-rata nilai usability pada aplikasi secara 

keseluruhan digunakan rumus persamaan[13]. 

𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑢𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 =  
Usefulness+Ease of Use+Ease of Learning+Satisfaction

4
 (2.2) 

Terdapat 30 pernyataan yang biasanya digunakan dalam USE, dapat dilihat pada 

Tabel 2.1 berikut. 

 

 



 

10 

 

Tabel 2.1 Pernyataan dalam USE Questionnaire[14]. 

No. Pernyataan 

USEFULNESS 

1 It helps me be more effective. 

2 It helps me be more productive. 

3 It is useful. 

4 It gives me more control over the activities in my life. 

5 It makes the things I want to accomplish easier to get done. 

6 It saves me time when I use it. 

7 It meets my needs. 

8 It does everything I would expect it to do. 

EASE OF USE 

9 It is easy to use. 

10 It is simple to use. 

11 It is user friendly. 

12 It requires the fewest steps possible to accomplish what I want to 

do with it. 

13 It is flexible. 

14 Using it is effortless. 

15 I can use it without written instructions. 

16 I don’t notice any inconsistencies as I use it. 

17 Both occasional and regular users would like it. 

18 I can recover from mistakes quickly and easily. 

19 I can use it successfully every time. 

EASE OF LEARNING 

20 I learned to use it quickly. 

21 I easily remember how to use it. 

22 It is easy to learn to use it. 
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No. Pernyataan 

23 I quickly became skillful with it. 

SATISFACTION 

24 I am satisfied with it. 

25 I would recommend it to a friend. 

26 It is fun to use. 

27 It works the way I want it to work. 

28 It is wonderful. 

29 I feel i need to have it. 

30 It is pleasant to use. 

2.1.9 Metode Lean UX 

Lean UX adalah metode yang digunakan untuk pengerjaan UX dengan 

berfokus pada feedback dari pengguna di setiap rancangannya sehingga 

mengurangi kegiatan dokumentasi yang menyeluruh[15]. 

Berdasarkan Lean UX yang dikemukakan oleh Jeff Gothelf dan Josh 

Seiden pada tahun 2013, bahwa metode Lean UX terdiri dari 4 tahapan, yaitu 

declare asumptions, create an MVP, run an experiments, dan feedback and 

research[15]. Dari tahap tersebut membentuk sebuah siklus yang cycle atau 

berulang seperti pada Gambar 2.1 di bawah ini. 

 

Gambar 2.1 Siklus perancangan metode Lean UX. 

Dilihat dari Gambar 2.1 di atas, memperlihatkan bahwa siklus dari metode 

Lean UX akan terus berulang hingga saling setuju dengan kesepakatan yang 
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baik. Perbedaan antara metode Lean UX dengan metode UX yang lainnya adalah 

pada metode UX lainnya berfokus pada kebutuhan awal / requirement, 

sedangkan pada Lean UX berfokus pada feedback dan research untuk 

memperbaiki MVP di setiap rancangannya. Dengan begitu akan memungkinkan 

untuk pengguna dan desainer dapat bekerja bersama dalam memutuskan fungsi 

serta elemen antarmuka yang terbaik untuk diterapkan dalam hipotesis mereka.  

Beberapa kelebihan ataupun ciri khas dari metode Lean UX dibandingkan 

metode perancangan lainnya, di antara lain[16]: 

1. Lean UX berfokus pada feedback dari pengguna sehingga bisa 

memprioritaskan apa yang dibutuhkan pengguna terhadap produk. 

2. Lean UX merupakan metode perancangan yang cepat karena 

meminimalisir dokumentasi pada awal perancangan dan berfokus pada 

feedback pengguna dalam memperbaiki desain MVP. 

3. Lean UX merupakan metode perancangan yang murah dan cepat 

karena rancangan pada Lean UX berupa MVP sehingga fitur yang 

dibuat hanyalah fitur yang dibutuhkan oleh pengguna saja oleh karena 

itu tidak membuang biaya untuk fitur yang tidak diperlukan. 

Berdasarkan Lean UX yang dikemukakan oleh Jeff Gothelf dan Josh 

Seiden pada tahun 2013, tahap - tahap pada metode Lean UX diantaranya[15]: 

1. Tahap Declare Assumption 

 Declare assumpiton adalah tahapan untuk membuat daftar asumsi 

berdasarkan permasalahan yang ditemukan di mana asumsi akan dijadikan 

tolak ukur pembuatan MVP[17]. Tahap declare assumption dilakukan 

dalam beberapa tahapan yaitu: 

a. Assumptions merupakan tahap pembuatan asumsi berdasarkan 

permasalahan yang didapatkan dari hasil problem statement. 

Assumptions terbagi menjadi 2 tahap yaitu problem statement dan 

assumptions worksheet. Tahap pertama adalah problem statement yaitu 

tahap untuk mendefinisikan masalah apa yang mungkin akan dihadapi 

oleh pengguna serta tujuan dari dibuatnya sistem, pada tahap ini 

dilakukan wawancara dengan stakeholder untuk mendapatkan informasi 
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apa saja yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem. Tahap kedua 

yaitu assumption worksheet, pada tahap ini dibuat sebuah asumsi 

berdasarkan hasil dari problem statement. 

b. Hypotheses adalah tahap di mana hipotesis dibuat. Hipotesis berisi 

pernyataan spekulasi yang diyakini benar atau sebuah kesimpulan 

sementara berdasarkan asumsi yang telah di buat pada tahap 

sebelumnya. 

c. Personas merupakan model pengguna yang akan menggunakan produk, 

pada tahapan ini persona digunakan untuk mengidentifikasi gambaran 

dasar dari pengguna produk. Pada metode Lean UX menggunakan 

proto-persona, menurut Jeff Gothelff proto-persona merupakan cara 

terbaik untuk mendapatkan informasi pengguna[15]. Informasi 

pengguna didapatkan dengan cara bertanya kepada orang yang mungkin 

akan menjadi calon pengguna produk, pertanyaan yang digunakan untuk 

mendapatkan informasi mengenai persona adalah apa yang dibutuhkan, 

apa yang diinginkan, dan keterbatasan atau masalah pengguna dan 

dimasukkan ke dalam format proto-persona. Format proto-persona 

dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Format pembuatan proto-persona. 

Isi persona terdiri dari 4 bagian yaitu pada bagian 1 terdapat sketsa 

gambar dan nama, bagian 2 merupakan identitas persona, bagian 3 berisi 
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kebutuhan dan permasalahan pengguna, dan bagian 4 terdiri dari solusi 

dari permasalahan atau kebutuhan pengguna pada bagian 3. 

d. Collaborative Design merupakan tahap pembuatan ide dasar desain 

dengan cara membuat sebuah sketsa pada kertas dengan enam kotak 

kosong seperti pada Gambar 2.3, setelah itu pada tahap collaborative 

design dibuat sebuah style guide yang akan digunakan pada tahap 

pembuatan Minimum Viable Product (MVP)[15].  

 

Gambar 2.3 Template kertas dengan enam kotak kosong. 

 

2. Tahap Create an Minimum Viable Product (MVP) 

 Tahap ini merupakan tahap pembuatan prototipe yang dapat 

menyimulasikan pengguna untuk merasakan aplikasi yang dikembangkan 

sesuai dengan hipotesis yang dibuat pada tahap sebelumnya[6]. Tahapan 

dalam pembuatan prototipe dibagi menjadi 2 tahap yaitu: 

a. Low-fidelity prototype atau wireframing merupakan tahap pembuatan 

prototipe dengan desain terlihat lebih rapi dengan penambahan isi dan 

tata letaknya seperti terlihat pada Gambar 2.4. Pembuatannya 

menggunakan alat seperti Balsamiq, Microsoft Visio, Figma, atau 

lainnya. 
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Gambar 2.4 Contoh low-fidelity prototype[18]. 

b. High-fidelity prototype merupakan tahap pembuatan prototipe yang 

sudah mendekati hasil akhir dari aplikasi. Hasil prototipe di tahap ini 

sudah disertai ikon, pewarnaan, tata letak, dan animasi transisi atau 

menu layaknya aplikasi yang sudah jadi seperti terlihat pada Gambar 

2.5. Alat yang digunakan dalam pembuatan High-fidelity Prototype ini 

salah satunya adalah Figma, dan Adobe XD. 

 

Gambar 2.5 Contoh high-fidelity prototype[19]. 

 

3. Tahap Run an Experiment 

 Run an experiment ialah tahapan dalam pengujian prototipe yang 

telah dibuat pada tahap pembuatan MVP. Pengujian dilakukan kepada tim 
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dan stakeholder dengan menggunakan cara demos and preview untuk 

mendapatkan feedback apakah MVP telah berjalan dengan baik dan sudah 

sesuai dengan hipotesis, sehingga jika belum sesuai maka dilakukan 

perbaikan MVP berdasarkan feedback yang diberikan tetapi jika sudah 

berjalan baik dan sudah sesuai dengan asumsi dan hipotesis MVP dapat 

dilanjutkan ke tahap selanjutnya. 

 

4. Tahap Feedback and Research 

 Tahap terakhir merupakan tahap menguji dan validasi MVP oleh 

calon pengguna atau responden dengan cara usability testing. Pada 

penelitian ini usability testing yang digunakan adalah USE Questionnaire, 

nilai yang didapatkan setelah melakukan pengujian usability akan menjadi 

tolak ukur apakah prototype sudah sesuai atau harus dilakukan iterasi untuk 

memperbaiki prototype MVP. 

2.2 Penelitian Terkait 

 Dalam melakukan penelitian terdapat beberapa penelitian terkait yang dapat 

dijadikan sebagai acuan, pembelajaran, dan perbandingan. Penelitian yang 

dilakukan oleh M Pras Setiyo Utomo pada penelitian yang berjudul “Perancangan 

MVP Marketplace Usaha Perjalanan dengan menggunakan Metode QFD dan Lean 

UX” di tahun 2020[10], dalam penelitiannya mereka menggunakan Metode QFD 

yang berfungsi untuk menentukan permasalahan pengguna dalam menggunakan 

aplikasi sehingga dari hasil ini peneliti mendapatkan asumsi awal dalam pembuatan 

desain dengan metode Lean UX. Hasil akhir dari penelitian yang dilakukan berupa 

sebuah MVP, MVP tersebut di lakukan pengujian menggunakan System Usability 

Scale (SUS) dan mendapatkan nilai rata-rata di 77,7 nilai ini sudah berada di rentang 

70 sampai 93 di mana untuk nilai yang ada di rentang 70 sampai 93 sudah dikatakan 

rancangan tersebut acceptable atau sudah dapat diterima oleh pengguna. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Anggy Yolanda[9], menggunakan metode 

Lean UX untuk melakukan perancangan desain dan Skala likert untuk pengujian 

usability dalam penelitiannya. Hasil dari penelitiannya, MVP yang dihasilkan dari 

metode Lean UX saat dilakukan pengujian usability dengan menggunakan skala 
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likert mendapatkan hasil yang sudah memenuhi parameter nilai acceptable dari 

skala likert. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Arlisa Kumala Rofik dengan judul 

“Perancangan UI UX pada Startup Talentku Menggunakan Metode Lean UX 

Startup” pada tahun 2020[1], pada penelitiannya proses perancangan dilakukan 

dengan menggunakan Metode Lean UX dan pada tahap testing digunakan A/B 

Testing untuk mendapatkan hasil yang memenuhi nilai acceptable. Hasil dari 

penelitiannya pada iterasi pertama terdapat 2 buah prototype yaitu prototype a dan 

prototype b, hasil komparasi dari prototype a dan b terdapat beberapa yang lebih 

condong ke a dan sebagian ke b sehingga lanjut pada iterasi kedua. Iterasi kedua 

dilakukan pembuatan prototype c yang dibuat berdasarkan pada prototype a dan b, 

setelah dilakukan analisis pada prototype c dihasilkan bahwa prototype c adalah 

hasil yang memenuhi nilai acceptable.  

Penelitian yang menggunakan metode Lean UX dan dibantu oleh metode 

User Experience Questionnaire (UEQ) pernah dilakukan oleh Ika Yolanda pada 

tahun 2019 dengan judul “Analisa dan Evaluasi User Experience Design Sistem 

Informasi Tugas Akhir menggunakan Metode Lean UX”[17]. Penelitian ini 

mengambil objek Sistem Informasi Tugas Akhir di Jurusan Teknik Informatika 

UIN SUSKA Riau. Penelitian ini menghasilkan analisa serta evaluasi berdasarkan 

Metode Lean UX yang dibantu dengan metode User Experience Questionnaire 

(UEQ) dan dengan pengujian Black Box pada objek Sistem Informasi Tugas Akhir 

Jurusan Teknik Informatika. Hasil yang didapat untuk sistem yaitu dapat memenuhi 

kebutuhan dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

 Penelitian yang menggunakan metode Lean UX pernah dilakukan oleh 

Arieska Nur Wicaksono pada tahun 2019[20] dengan judul “Desain Interaksi 

Website Pendaftaran Pegawai Online di Universitas Islam Indonesia dengan 

Metode Lean UX”. Pada penelitian ini, objek yang dituju yaitu website pendaftaran 

pegawai online di Universitas Islam Indonesia. Pengerjaan penelitian ini berfokus 

kepada penggunaan mekanisme dalam bekerja dalam tim dan menciptakan 

pengalaman kepada pengguna dari semua hipotesis pembentukan MVP dan 

feedback yang diberikan pengguna. Sehingga dapat menghasilkan desain interaksi 
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website pendaftaran pegawai online secara cepat dan sesuai dengan feedback dari 

pengguna. 

 Penelitian yang dilakukan Yoga Adhipratama pada tahun 2018[6], metode 

yang digunakan adalah Metode Lean UX dengan testing usability menggunakan 

skala likert. Hasil dari penelitian ini yaitu dengan membandingkan hasil analisis 

kuisioner pada tampilan sebelum dan tampilan redesain dan didapatkan nilai 

dengan angka 3,54 lebih baik 0,524 dari nilai tampilan sebelumnya yang berada di 

3,016. Sehingga ini membuktikan bahwa tampilan MVP yang baru lebih baik dan 

acceptable. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kevin Ryan Hadi, dkk dengan judul 

“Analisis Dan Perbaikan Usability Aplikasi Mobile KAI Access Dengan Metode 

Usability Testing dan USE Questionnaire” pada tahun 2018[21], menggunakan 

metode Usability Testing dan USE Questionnaire menghasilkan perbaikan 

Usability Aplikasi Mobile KAI Access dan mendapatkan hasil nilai usability 

setelah rekomendasi perbaikan tampilan dilakukan adalah 78,27% dengan predikat 

baik. 

Ringkasan dari penelitian terkait dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut. 

Tabel 2.2 Ringkasan penelitian terkait 

No Peneliti Tahun Judul Hasil 

1 M Pras Setiyo 

Utomo 

2020 Perancangan MVP 

Marketplace Usaha 

Perjalanan dengan 

menggunakan 

Metode QFD dan 

Lean UX 

Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan, berdasarkan 

pengujian usabilitas dengan 

menggunakan teknik SUS 

menunjukkan nilai yang didapat 

berada di rentang 70 sampai 93 

dengan rata-rata nilai 77,7 dari 

nilai maksimal 100. Hasil ini 

mengindikasikan bahwa MVP 

yang telah dirancang berada 

pada range acceptable atau 

pada rating good yang artinya 

pengguna sudah dapat 

menerima hasil dari penelitian. 

2 Anggy Yolanda 2020 Perancangan Ulang 

User Interface(UI) 

dan User 

Experience(UX) 

menggunakan 

Hasil analisis yang dilakukan 

pada desain SFS mobile baru 

dengan menggunakan metode 

Lean UX memperoleh 

peningkatan kemudahan 
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No Peneliti Tahun Judul Hasil 

Metode Lean UX 

pada Aplikasi Sister 

for Students(SFS) 

Universitas Jember 

pengguna terhadap SFS mobile 

desain yang lama di setiap 

variabelnya. Hasil akhir setelah 

dilakukannya pengujian 

menyatakan bahwa pengguna 

sudah bisa menerima hasil akhir 

layak atau sesuai dengan 

pengguna. 

3 Arlisa Kumala 

Rofik 

2020 Perancangan UI UX 

pada Startup 

Talentku 

Menggunakan 

Metode Lean UX 

Startup 

Hasil penelitian menampilkan 

peningkatan mengenai 

kemudahan tampilan prototype 

c sebesar 7.6% untuk pemilik 

bakat dan 6.2% untuk pencari 

bakat jika dibandingkan dengan 

prototype a dan juga prototype b 

sehingga prototype c yang 

dibuat pada penelitian ini adalah 

prototype yang paling sesuai 

karena mudah digunakan bagi 

pengguna. 

4 Ika Yolanda 2019 Analisa dan Evaluasi 

User Experience 

Design Sistem 

Informasi Tugas 

Akhir Menggunakan 

Metode Lean UX 

Penelitian ini menghasilkan 

Analisa dan evaluasi 

berdasarkan Metode Lean UX 

yang dibantu dengan metode 

User Experience Questionnaire 

(UEQ) dan dengan pengujian 

Black Box pada Sistem 

Informasi Tugas Akhir Jurusan 

Teknik Informatika. Hasil yang 

didapat yaitu sistem dapat 

memenuhi kebutuhan dan 

berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan. 

5 Arieska Nur 

Wicaksono 

2019 Desain Interaksi 

Website Pendaftaran 

Pegawai Online di 

Universitas Islam 

Indonesia Dengan 

Metode Lean UX 

Pada penelitian ini peneliti 

berfokus kepada penggunaan 

mekanisme dalam bekerja 

dalam tim dan menciptakan 

pengalaman kepada pengguna 

dari semua hipotesis 

pembentukan MVP dan 

Feedback yang diberikan 

pengguna. Sehingga dapat 

menghasilkan desain interaksi 

website pendaftaran pegawai 

online secara cepat dan sesuai 

dengan feedback dari pengguna. 

6 Yoga Adhipratama 2018 Perancangan 

Antarmuka Pengguna 

dengan Metode Lean 

UX pada Website 

Hello Work Dinas 

Perancangan website hello work 

berjalan dengan adanya 

feedback yang muncul di bagian 

protortype yang dibuat. 

Perbandingan dengan website 
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No Peneliti Tahun Judul Hasil 

Tenaga Kerja 

Kabupaten Pasuruan 

yang sedang berjalan dengan 

mengukur MVP dan kuisioner 

dihasilkan perbandingan dengan 

angka 3,54 lebih baik 0,524 

nilai tengahnya dari website 

sedang berjalan yaitu 3,016 

7 Kevin Ryan Hadi, 

Hanifah Muslimah 

Az-Zahra, Lutfi 

Fanani 

2018 Analisis Dan 

Perbaikan Usability 

Aplikasi Mobile KAI 

Access Dengan 

Metode Usability 

Testing dan USE 

Questionnaire 

Pada penelitian kali ini, 

pengarang menggunakan 

metode Usability Testing dan 

Use Questionnaire untuk 

perbaikan usability aplikasi 

mobile KAI Access dan 

mendapatkan hasil rata-rata 

nilai usability setelah 

rekomendasi perbaikan tampilan 

adalah 78,27% dan termasuk 

predikat baik. 

 

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah 

pada penelitian ini menggunakan metode Lean UX untuk pendekatan desain 

antarmuka sedangkan untuk mendapatkan nilai usability dari desain yang sudah 

dibuat penulis dilakukan pengujian  menggunakan USE Questionnaire pada mobile 

application user sewasi.


