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BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada PT X dapat

disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Komponen-komponen di dalam user interface pada PT X sebagian besar

sudah memenuhi kesesuaian menurut teori Wilbert O Galitz tetapi masih

ada beberapa yang belum sesuai, yaitu:

a. Pada komponen menu dan skema navigasi setiap halaman telah

menampilkan tampilan yang konsisten dengan tampilan yang sama.

Sebagian besar sudah dilakukan penerapan dengan baik dan

benar, tetapi ada beberapa hal yang penerapannya belum

dilakukan secara baik dan benar, yaitu deskripsi menu, hak akses,

dan pengurutan sub-menu.

b. Pada komponen kontrol layar seluruh halaman pada sistem sudah

melakukan penerapan yang baik tetapi masih ada hal-hal yang

belum diterapkan pada layar seperti grup boxes dan column

headings padahal hal tersebut tidak kalah penting dengan

komponen yang lain.

c. Pada komponen teks seluruh halaman memakai teks dengan

format huruf dan warna yang sama, tetapi sebagian besar masih

belum diterapkan dan belum sesuai terutama untuk bahasa yang

digunakan, karena masih terdapat judul yang memakai bahasa

Indonesia.

d. Komponen-komponen dalam ikon dan gambar sudah diterapkan

dengan baik oleh sistem, tetapi pada seluruh halaman tidak ada

data yang ditampilkan dalam bentuk grafis.

e. Komponen warna pada setiap halaman sudah konsisten dengan

menampilkan menu tab dalam warna hijau disertai dengan tulisan
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berwarna kuning dalam jenis huruf dan ukuran yang sama dan

setiap halaman mempunyai latar belakang berwarna abu-abu

sehingga tampilan menjadi lebih nyaman untuk dilihat.

2. Berdasarkan hasil analisis prinsip yang telah dilakukan melalui

wawancara, maka diperoleh kesimpulan bahwa 16 prinsip belum

seluruhnya dipenuhi dengan baik karena pada setiap prinsip masih ada

pengguna yang belum merasakan prinsip tersebut. Prinsip-prinsip yang

belum terpenuhi dengan baik adalah konfigurasi, fleksibilitas,

forgiveness, recovery, tanggapan, dan transparansi.

3. Manfaat utama yang dapat dieroleh dari hasil analisis ini adalah

perusahaan dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dari tampilan

sistem yang dipakai sehingga perusahaan dapat mengetahui

kenyamanan pengguna saat menggunakan sistem.

4.2 Saran
Saran yang dapat dikemukakan untuk pengembangan selanjutnya pada

sistem di PT X adalah sebagai berikut:

1. Sistem ditambahkan fitur help untuk membantu pengguna dalam

menggunakan sistem yang digunakan pada PT.X

2. Setiap menu dapat ditambahkan fitur deskripsi agar pengguna baru

mengetahui fungsi dari menu yang akan digunakan.

3. Penambahan hak akses yang digunakan untuk menambah kontrol

antar pengguna.


