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Abstrak: Analisis usability pada sistem informasi sangat penting dilakukan untuk menghasilkan sistem yang 

mudah, efektif, efisien, dan tepat guna bagi penggunanya.  Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan model 

Human Computer Interaction (HCI) melalui pengukuran user experience pada sistem informasi akademik 

dengan menggunakan metode usability dari Jakob Nielsen yaitu learnability, efficiency, memorability, errors, 

dan satisfaction. Untuk menciptakan sistem informasi akademik, perlu memperhatikan aspek usability sebagai 

kunci keberhasilan dan syarat penerimaan pengguna terhadap aplikasi tersebut. Pengujian usability bertujuan 

untuk menentukan apakah sebuah aplikasi sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna atau belum (user 

experience). Pada penelitian ini dillakukan pengujian usability pada UC Student App dengan menggunakan 

metode wawancara. Metode wawancara dilakukan untuk mengukur user experience sehingga dapat diketahui 

opini pengguna terhadap UC Student App. Komponen yang diuji terdiri dari komponen learnability, efficiency, 

memorability, errors, dan satisfaction. Pada penelitian ini diketahui bahwa 5 fitur penting pada UC Student App 

telah memenuhi 4 kriteria dari teori usability kecuali pada komponen errors. 
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Abstract: Usability analysis on information systems is very useful to produce an  easy, effective, efficient, and 

appropriate system for its users. This study aims to apply the Human Computer Interaction (HCI) model through 

the measurement of user experience in academic information system using Jakob Nielsen usability method of 

learnability, efficiency, memorability, errors, and satisfaction. To create an academic information system, it is 

necessary to pay attention to the usability aspect as the key to success and requirements for user acceptance of 

the application. The use of experiments is intended to determine whether the app is appropriate to the user's 

needs or not (user experience). In this research, we are testing usability on UC Student App by using interview 

method. Interview method is used to measure user experience. Components tested consist of components of 

learnability, efficiency, memorability, errors, and satisfaction. In this research we found that 5 important 

features in UC Student App have met 4 criteria of usability theory except on the error component. 
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I.  PENDAHULUAN 

Pendidikan di Indonesia mulai sadar akan 

pentingnya teknologi informasi untuk meningkatkan 

mutu pendidikan di Indonesia. Dosen dan mahasiswa 

akan lebih mudah dalam mengakses informasi 

akademik dengan memanfaatkan teknologi sistem 

informasi melalui aplikasi dan akses internet kapan 

saja dan di mana saja. 

Landauer mengemukakan bahwa ternyata biaya 

yang besar dari pengembangan suatu perangkat lunak 

banyak digunakan karena permasalahan interaksi 

(usability) pengguna dengan sistem dan bukan 

permasalahan secara teknis [1]. Lalu Gonzalez P, 

Lozano D & Montero F menjelaskan tentang 

pentingnya analisis usability pada saat sebelum, pada 

saat proses dan sesudah proses pengembangan 

perangkat lunak yang bertujuan mempertegas 

kebutuhan pengembangan aplikasi [2]. Melalui latar 

belakang diatas, penulis perlu melakukan analisis user 

experience dengan menggunakan objek sistem 

informasi akademik UC Students App. Metode yang 

digunakan penulis dalam meneliti adalah teori 

usability dari salah satu usability consultant yaitu 

Jakob Nielsen pada tahun 1995. 

Berfungsi sebagai sistem informasi bagi seluruh 

penggunanya, aplikasi akademik memberi banyak 

manfaat baik bagi lembaga pendidikan maupun dari 

sisi penggunanya. Melalui aplikasi akademik maka 

kebutuhan mengenai informasi akademik akan lebih 

mudah diakses dengan lebih cepat, mudah dan praktis. 

Jadwal pengajar, online survey dan pendaftaran 

seminar/kelas tertentu juga dapat dilakukan melalui 

aplikasi akademik tersebut. Hal ini tentu memudahkan 

pekerjaan administratif dari pihak lembaga pendidikan 

itu sendiri sehingga data yang ada dapat disortir dan 

diproses lebih mudah dan lebih cepat. 

Usability merupakan salah satu bagian yang 

penting dalam membuat suatu sistem yang baik. 

Usability sangat berkaitan dengan user experience 

yang memiliki peranan penting dalam pembuatan 

suatu sistem. User experience akan menunjukkan 

tingkat kemudahan dan tingkat efisiensi dari suatu 


