
 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan analisis hasil yang telah dilakukan pada data hasil pengisian 

kuesioner terhadap responden mahasiswa, responden dosen, dan responden admin 

jurusan menggunakan metode user experience heuristics dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Hasil persentase pada tiap kriteria pada kuesioner yang diajukan kepada 

responden berada pada predikat “Good” (untuk predikat yang sering muncul). 

Ini membuktikan bahwa sistem iRaise memiliki tingkat user experience yang 

baik dengan evaluasi menggunakan metode user experience heuristics. 

2. Permasalahan yang selama ini dirasakan pengguna berdasarkan hipotesis awal 

peniliti mengenai aspek yang berpengaruh terhadap pengalaman pengguna 

menemukan fakta bahwa kinerja sistem sangat berperan dan berpengaruh 

besar terhadap pengalaman pengguna. Ini dapat dilihat dari komentar 

responden yang cukup banyak pada kuesioner yang di isi mulai dari 

kekurangan hingga masukan mengenai kinerja sistem. Dari permasalahan 

yang paling banyak dikeluhkan berhubungan dengan error sistem dan aspek 

jaringan. Selain itu, kurangnya informasi yang ditampilkan di iRaise akan 

memberikan ketidakpastian terhadap masalah-masalah yang muncul karena 

tidak memberikan panduan tertentu untuk mengatasi masalah tersebut. 

3. Rekomendasi yang dihasilkan pada penelitian ini adalah panduan berupa 

peringatan, dan fitur bantuan yang dibutuhkan oleh pengguna untuk mangatasi 

kesalahan yang terjadi pada sistem maupun pada penggunanya sendiri. 

4. Berdasarkan hasil pengisian kuesioner, responden menyatakan setuju secara 

keseluruhan tampilan sistem iRaise sudah baik.  
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5.2 Saran 

 Peneliti menyadari bahwa penelitian yang saat ini dilakukan masih jauh 

dari kata sempurna. Oleh karena itu, beberapa saran perbaikan yang diharapkan 

pada penelitian selanjutnya agar lebih bermanfaat adalah: 

1. Sistem yang digunakan oleh responden pada penelitian ini masih dalam tahap 

pengembangan. Sehingga hasil dari pengukuran ini belum dapat sepenuhnya 

menjadi representasi akhir dari user experience terhadap sistem yang 

dianalisa. 

2. Penelitian selanjutnya dengan sistem yang sama dapat diukur dari aspek yang 

berbeda dan lebih spesifik, seperti berfokus pada aspek usability dan aspek-

aspek lainnya.  

3. Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan membandingkan dua 

metode yang berbeda seperti metode user experience heuristics dengan 

usability heuristic dan metode-metode lainnya. 

 


	BAB V PENUTUP
	5.1 Kesimpulan
	5.2 Saran


